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 TABLETA LUI G 
Sursa : mecanicii’61, #197 martie 2023                            Radu GRUIA  

 
 
 
 
 
 

 

 

         Încă o lună- încă un # - de data aceasta 197. De ce ? Simplu, până nu de mult, nici 
nu-mi trecea prin cap  că o să ajung la el pentru revistă.  Dar, până la urmă, faptul rămâne 
banal. Am epuizat doar un alt  fragment de timp. 

        De curând am văzut pe HBO Max un film cu  scenariu dedicat unui eveniment istoric 
din WW2 : anume deschiderea de către Forțele aliate a celui de-al doilea front în Europa;  
debarcarea a avut loc  în Sicilia,la Salerno în  noaptea 9-10 iulie 1943. Operațiune a purtat 
numele de cod Husky, a durat pînă la 17 august și s-a soldat cu ocuparea insulei. De notat 
că nemții erau la curent cu intențiile inamicului și luaseră măsuri ca atare. 

        Ei bine, victoria obținută, cu pierderi minime,se datorează Diviziei Q din MI care,      a 
reușit să  convingă OKW că debarcarea aliaților va avea loc în….Grecia ! 
Evident că reușita s-a datorat unei diversiuni gândită , pregătită și pusă în practică 
magistral. 
Asfel Q a întocmit documente false, perfect autentice, din care rezulta schimbarea destina-
ției debarcării  din Sicilia în Grecia ! Documentele, sigilate, au fost introduse într-o servietă, 
plasată pe  cadavrul unui maior britanic, evident fals, aruncat în golful Cadiz, pentru a fi 
găsit de spanioli și predat aliaților germani. Care au înghițit momeala ! 
După încheierea a debarcării, Q a primit de la  Winston Churchill următorul mesaj de recu-
noaștere: ”Carnea tocată a fost înghițită cu cîrlig cu tot ” 
 
        Povestea asta -reală- s-a petrecut acum…90 de ani! 
Vă puteți,desigur imagina,  evoluția succesorilor  ”Q” în lumea de astăzi . Avansul rapid, 
nemaintâlnit pînă în prezent, al științei și tehnologiei zilelor noastre, a avut, fără niciun 
dubiu, un impact uriaș asupra lor. (folosesc ”Q” ca denumire simbolică). 
Ca atare, pot să-mi permit să afirm că ,  avîndu-se în vedere modul desfășurări eveni-
mentelor  cotidiene, Q, profund conspirat se află, de fapt, la conducerea  planetei..  
Evident, prin mijlocirea autorităților legale. Restul este TV. 
 
Apropo de TV. Ar fi trebuit de mult s-o fac. Sorry ! O fac acum. Cu speranța că va avea 
impactul scontat asurpra Dvs. Stimați colegi. 

 
 

DECALOGUL LUI CHOMSKI 
Noam Chomsky (n. 1924) este un reputat lingvist american, profesor emerit la 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
În afara mediilor academice, Chomsky este mult mai cunoscut în lumea întreagă 
pentru activitatea sa politică, îndeosebi în ceea ce priveşte critica vitriolantă la adresa 
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politicii externe a Statelor Unite, dar şi a guvernelor altor mari puteri. Drept care este 
considerat şi o personalitate marcantă a stângii politice din Statele Unite. 
Noam Chomsky a identificat şi a explicat, într-o formulare pe înţelesul tuturor, 
regulile de bază ale manipulării pe care se bazează puterea politică în criza de 
legitimitate şi pe care el le numeşte strategii ale diversiunii. Ele au fost sintetizate în 
ceea ce poate fi numit “Decalogul Chomsky”. 

Decalogul Chomsky 
1. Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui 
adevărate. 
Pentru aceasta: Să distragi permanent atenţia de la problemele sociale reale, 
îndreptând-o către subiecte minore, dar cu mare impact emoţional. 
2. Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai naţiunii. 
Pentru aceasta: Inventează false ameninţări, ori crează probleme grave, care 
îngrijorează real şi angajează opinia publică, iar apoi oferă soluţiile. 
Un exemplu: Favorizează insecuritatea cetăţenilor, apoi guvernarea providenţială 
salvează naţiunea în temeiul legilor represive cerute de popor, cu preţul limitării 
propriiilor libertăţi democratice. 
3. Poporul trebuie permanent pregătit pentru mai rău. 
Pentru aceasta: Mecanismele propagandei “albe” (oficială, integral asumată de 
guvern), “gri” (parţial asumată) şi “negre” (niciodată asumată) trebuie să promoveze 
imaginea unui guvern în permamenţă preocupat pentru ameliorarea condiţiilor tot mai 
sumbre ale viitorului. Politicile antipopulare dure se vor aplica gradual, pentru a se 
preveni ori atenua protestele sociale. În acest fel, cel mai mare rău devine suportabil 
dacă e administrat în porţii anuale, conform unui program anunţat. 
4. Poporul trebuie să creadă că, şi ceea ce guvernele îi pregătesc spre a trai mai rău, 
este tot pentru binele său 
Pentru aceasta: Să obţii acordul de moment al poporului pentru măsurile economice 
dure din viitor. Omul se obişnuieşte cu ideea şi înghite tot, dacă e prevenit şi amânat. 
5. Poporul trebuie să aibă o gândire care să nu-i permită sesizarea legăturii dintre 
cauze şi efecte. 
Pentru aceasta: Să te adresezi oamenilor ca şi cum ar avea cu toţii o gândire infantilă. 
În felul acesta, îndrepţi mulţimile spre un tip de gândire superficială, naivă şi cu 
predispoziţie la intoxicări informaţionale. 
6. Poporul trebuie dezobişnuit să problematizeze realitatea şi să acţioneze sub 
impulsul emoţiilor. 
Pentru aceasta: Să faci tot timpul apel la sentimente şi la reacţii glandulare, nu la 
raţiune. Să încurajezi reacţiile emoţionale, pentru că sunt cel mai uşor de manipulat. 
7. Poporul trebuie obişnuit cu satisfacţii ieftine, care să-i ocupe timpul şi să-l 
demotiveze în atingerea unor idealuri superioare. 
Pentru aceasta: Un sistem de învăţământ corupt şi nefuncţional este instrumentul 
ideal de a tine cetăţenii în ignoranţă şi a manipula opiniile colective după bunul-plac. 
8. Poporul nu trebuie să aiba acces la mijloace de informare completă, exactă, corectă 
şi obiectivă. 
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Pentru aceasta: Să încurajezi financiar acele mijloace de comunicare în masă care 
îndobitocesc publicul şi îl ţin legat de emisiuni şi seriale vulgare, ce trag inteligenţa în 
jos. 
9. Poporului trebuie să-i fie indus spiritul turmei. 
Pentru aceasta: Să stimulezi sentimentul individual de culpă, de fatalitate, de 
neputinţă. Persoanele care nu mai au impulsul de a se revolta, devin o turmă şi sunt 
uşor de controlat. 
10. Poporul nu trebuie să creadă în existenţa strategiilor şi mijloacelor oficiale de 
manipulare. 
Pentru aceasta: Să apelezi la toate cuceririle ştiinţelor pentru a cunoaşte punctele 
slabe din psihologia individului şi a mulţimilor. În acelaşi timp, să discreditezi aceste 
cunoştinţe prin mass-media, astfel ca poporul să nu creadă în mijloacele şi strategiile 
statale de manipulare. 
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Sursa : mecanicii’61, #197 martie 2023                      Radu MIHALCEA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieri a fost ziua de naștere a lui Rodica și – spre deosebire de anul trecut – am sărbătorit-o numai noi 
doi, fără să mai invităm alți prieteni. Deosebirea a constat în aceea că unul dintre prietenii noștri a 
organizat sâmbăta trecută o sărbătoare la el acasă așa că...acolo au fost prezenți toți cei pe care i-am 
fi invitat și noi: o densitate prea mare a invitațiilor strică mai curând decât face plăcere...așa că am 
amânat o invitație a prietenilor pentru mai târziu, în cursul primăverii, pe care o așteptăm cu 
nerăbdare. Am ieșit totuși la un restaurant ca să mâncăm o friptură bună: de luni de zile ne hrănim 
numai cu zarzavaturile prescrise de regimul alimentar al dr. Bredesen, cel care a propus un mod de 
tratare al “declinului mental” , boala de care suferă Rodica ca urmare a diabetului ei. Schimbarea ne-a 
făcut bine, am mai ieșit în lume, am văzut altceva...a fost bine.  Rodica a primit câteva felicitări, a 
vorbit la telefon cu sora și cu nepoatele ei și acestea i-au făcut plăcere: am ieșit din monotonia vieții 
de oameni în vârstă, cu intense necesități de tratamente...  
 
                                                                            * 
Prietenul nostru Marius, cel care a făcut invitația săptămâna trecută, este cu 20 de ani mai tânăr 
decât noi, a terminat facultatea de fizică de la Măgurele, și-a luat și doctoratul acolo și a lucrat câțiva 
ani la Institutul de Fizică Atomică. După revoluție s-a angajat la Centrul de Cercetări Nucleare de la 
Los Alamos, acolo unde s-au construit primele două bombe nucleare americane. De acolo s-a 
transferat acum vreo 10 ani la Argon National Laboratory  de lângă Chicago și așa am ajuns să ne 
cunoaștem. Până de curând a lucrat și ca profesor de Știința Materialelor – „știința” asta a înlocuit 
Metalurgia pe care am învățat-o noi și cuprinde și fabricarea maselor plastice și a oricăror altor 
materiale – atât la Chicago University cât și la Northwestern University, ambele în Chicago. De 
curând s-a pensionat. 
 
Pasiunea lui cea mare a rămas însă artele...așa că a jucat în România într-un film de scurt metraj, s-a 
manifestat artistic în cadrul formației RETRO – asta este prescurtarea de la Renaștem Elogiind 
Trăirile Românești Oriunde am fi – a scris cărți...și este un om foarte simpatic. Soția sa, tot 
absolventă a Institutului de Fizică dar fără doctorat – l-a urmat peste tot și...ceea ce este cel mai 
important...este din Medgidia...adică din județul Constanța dacă nu chiar din orașul Constanța! Asta 
ne-a apropiat și mai mult și în plus este faptul că ei au doi copii, un băiat (mai mare) și o fată care, 
amândoi și-au luat doctoratul! Ei au reușit să păstreze legăturile intacte între părinți și copii...și asta a 
fost ceea ce m-a atras și mai mult: ei au realizat ceea ce eu mi-am dorit dar nu am reușit să realizez, 
copii mei fiind și ei cu doctorate și stabiliți în America dar înstrăinați de tatăl lor...Anul trecut, după 
27 de ani în care am tot încercat să refac legăturile părintești...am ajuns la concluzia că sunt prea 
bătrân ca să mai duc și sarcina asta în spate...și am închis capitolul ăsta nefericit.  
 
Blocul în care locuiesc ei are la ultimul etaj săli de sport și o sală de petreceri, care poate fi închiriată 
de chiriașii care locuiesc în bloc. Marius a invitat formația RETRO și alți prieteni la o seară literară și 
muzicală...și asta a fost foarte frumos. În poza de mai jos îi vedeți pe instrumentiștii formației, toți 
profesioniști cu diferite meserii în Chicago, legați între ei de pasiunea pentru muzica românească...De 
câteva ori pe an ei dau câte un spectacol de muzică și poezie într-una din sălile aferente bisericilor  
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ortodoxe din Chicago – sunt 8  asemenea biserici! – și asta oferă ocazia să ne mai întâlnim și să 
respirăm ...aer românesc.  
Rodica și alți vreo 20 de participanți se afla lângă mine, în spatele canapelei care ocupă prim planul 
fotografiei. A fost foarte plăcut! 

Printre invitați au fost și trei poete de limba română care au recitat din versurile lor. Mi-au dat și mie 
cuvântul, ca autor al cărții autobiografice „I did it my way!” (în traducere liberă: Am făcut-o așa cum 
mi-am dorit!). Titlul acesta a fost folosit de Frank Sinatra pentru un cântec care mie îmi place foarte
mult și care oferă o sugestie a căii urmate în viață de fiecare dintre noi, de Franc Sinatra și de mine:
originali și independenți până nu se mai poate!

      * 
Apropo de poeți și poezii românești: Noi am fost contemporani cu un foarte mare artist al limbii 
române, cu Tudor Arghezi! Eu am luat cumva cunoștința de el...dar n-am citit nimic din operele lui 
dar Marius a recitat o poezie și eu am rămas profund impresionat de stăpânirea perfectă a 
muzicalității limbii române, de arta formidabilă – și cam rătăcită de contemporani – de a dota fiecare 
vers cu ritm și fiecare strofa cu rimă...Vă aflați și voi în aceiași situație, nu l-ați cunoscut pe Tudor 
Arghezi?  Uite, vă ofer o poezie de un lirism inegalabil, la cel puțin același nivel ca poeziile lui 
Eminescu sau Coșbuc! Este un deliciu, nu pot să mă abțin să n-o reproduc aici: 
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Nunta 
 
Când ne-am luat, copila mea 
Era singură cu ea. 
Dar aflasem prin vecine 
Neamuri că ar avea puține,  
Și cu toții ei, puțini 
Pribegeau printre străini. 
 
Tatălui îi zice soare 
Rătăcind peste hotare. 
Luna, după cum o cheamă, îi 
era miresii mamă. 
 
Meșter el și ea măiastră 
Scoborau per calea albastră 
Să o vadă pe fereastră. 
Ziua întreagă, noaptea toată 
Tot cu gândul după fată 
S-o vadă măcar o dată. 
 
 

Frații ei, cei doi luceferi 
Ațintiți, vioi și teferi 
I se lasă’n fir când coase 
La năframa de mătase. 
 
Vărul ei, ivit în zare-i 
Vizitiu la Carul Mare 
Și umblă-n cer după mărgele 
Sumedenii, mii de stele,  
Ca a nopții paparudă 
Trec prin lac și nu se udă. 
Nașii nuferi fac minuni 
Rotocoale de păuni. 
 
Străbunice despletite 
Niște sălcii și răchite. 
O ceruse de soție 
De la trestii o solie 
Ca de mare-împărăție 
Feți înalți cu suliți lungi 
Cu săgeata să-i ajungi. 

Zestea-i fuse o legătură 
Cu merinde pentru gură 
Și-alte lucruri în basma 
Secera și o cazma,  
O bondiță și-o năframă 
Și un talger de aramă. 
Cu care-o-nzestrase luna  
Să o aibă-ntotdeuna. 
 
Și-l văd, parcă fu acuș 
Giuvaer, un cărăbuș 
Prins în păr 
Într-adevăr.  
 
Însă-n sân ținea închis 
Un hrisov , scris și subscris 
Pe o piele de vultur 
Cu peceți jur împrejur. 
 
De ce fată, nu-mi spuseși 
Că ești spiță de răzeși? 

 
 
Minunată poezie, nu-i așa? În cel mai tradițional spirit românesc, cu metafore legate de...luni și 
stele...Cum de am trecut noi pe lângă el fără sa-l admirăm, fără  să ne îmbătăm în frumusețea 
cântecului lui...? 
 
                                                                             * 
Ce schimbări colosale au venit peste noi în mai puțin de un an de zile! 
 
Anul trecut pe vremea asta eu mergeam în fiecare zi să joc picklebal – un fel de tenis pe un teren mai 
mic – iar Rodica mergea la înot...Acum...suntem departe de toate astea care au constituit plăcerea 
noastră în ultimii ani de zile! Rușii încă nu atacaseră Ucraina, concurența chineză nu dădea mari 
dureri de cap americanilor, iar costurile vieții în România se mențineau la un nivel cu care românii se 
obișnuiseră...Totul era încă o.k...și de o dată s-a schimbat totul...In mai puțin de un an de zile a trebuit 
să recunoaștem că nu mai suntem tineri, că suntem oameni bătrâni...Femeia sprințară care acum 18 
ani a pus pentru prima oară schiurile în picioare ca să mă urmeze pe plaiurile înzăpezite...nu mai 
există: ce a rămas este o femeie care arată încă foarte bine dar nu mai poate merge repede, iar să se 
suie pe schiuri...nici vorbă! Iar eu...trebuie să fiu fericit că am scăpat de un atac cerebral numai cu un 
ușor tremur al mâinii stângi și de o tumoare în interiorul inimii fără schimbări importante ...Numai 
energia pe care am avut-o mai înainte...am pierdut-o și nu mi-a revenit încă...Poate revine? Cine 
poate să știe? 
 
                                                                              * 
Iar în jurul nostru s-a schimbat totul...Pacea de după cel de al doilea război mondial – de care noi ne-
am bucurat în tot timpul tinereții și maturității noastre...s-a dus pe apa Sâmbetei. Dacă deschid 
televizorul dimineața, la ora 5 când mă scol ca de obicei...văd numai reportaje despre armamentul 
american care ar urma să fie pus la dispoziția Ucrainei pentru ca aceasta să lupte cu armatele 
rusești...Americanii folosesc soldații ucrainieni ca să lupte împotriva Rusiei...asta este consecința unei 
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politici consecvente a USA formulată de NATO încă din 2004...Pe atunci nu înțelesesem ce voia să 
spună comunicatul NATO prin care Rusia era desemnată drept dușmanul ei principal...Erau vremuri 
pașnice, relația Rusia - Europa se dezvolta spre interesul ambelor părți...de ce vorbea NATO de 
dușmani ei?  
 
Unele conflicte neașteptate și ne-binevenite apăruseră atunci când Ucraina a oprit livrarea gazelor 
rusești spre Europa de vest în miezul iernii...Conductele de gaz treceau prin Ucraina, un partener de 
încredere al Rusiei de până atunci...Pentru a scăpa de această dependență incomodă rușii și nemții au 
hotărât – și au și construit - două conducte prin zona internațională a Mării Baltice...Președintele de 
atunci al USA – Donald Trump – a amenințat companiile vestice care participau la construcția 
conductelor că le va fi interzis accesul la sistemul financiar internațional, dominat de 
americani...Companiile s-au retras, lucrările au fost oprite...A fost clar un accent agresiv împotriva a 
cel puțin două țări independente – Germania și Rusia...dar și a Elveției, care poseda vapoarele 
speciale de instalat conducte submarine...De ce? Ce a vrut Trump? De ce a creat un conflict major 
întro Europă orientată către pace și colaborare? 
 
După terminarea președinției Trump lucrările au continuat, conductele au fost terminate și urmau să 
fie puse în funcțiune dar...o mână misterioasă, neidentificată până în prezent, a produs două explozii 
sub apă și a rupt conductele gata făcute, gata de a intra în exploatare... Valori de miliarde de dolari au 
fost făcute inutilizabile...Adio gas rusesc livrat în Germania și în vestul Europei fără controlul 
ucrainian!!  
Hmm...!! 
 
                                                                         * 
Mai grav decât atât este distrugerea intenționată a unui bun al unor țări independente, bun aflat în 
apele internaționale și care până atunci s-au bucurat de siguranța dată de acceptul și respectul 
reciproc ...Este un precedent extrem de periculos care poate fi luat ca exemplu și poate duce la 
deteriorarea intenționată atât a altor conducte de gaz si petrol situate pe fundul oceanului Atlantic și 
a celui Pacific – sunt multe sute de km de astfel de conducte în lume - dar și a cablurilor de 
transmisie electronică instalate peste tot în jurul lumii: sunt zeci de mii de km de astfel de cabluri 
care fac legătura între toate continentele și care nu sunt păzite de nimeni...Cine a avut nevoie de 
aceasta destabilizare masivă a încrederii mutuale  care exista între țările lumii în acel moment? Ce 
consecințe sunt de așteptat din asemenea inițiative? 
 
Sunt puține țări în lume care poseda tehnica necesară  pentru a efectua acest act de sabotaj 
major...Care dintre ele și-a asumat teribila responsabilitate de a distruge un bun aparținând a două 
țări independente, provocând neîncredere între țările lumii și eventual acte de răzbunare...Ce scop a 
urmărit țara respectivă, la ce avantaje a sperat, ce urmărește ea? Chiar dacă conducta este ruso-
germana și nu românească trebuie să ne punem această întrebare...În răspunsul pe care îl vom găsi se 
află și justificarea pentru viitoarele conflagrații mondiale... 
 
                                                                       * 
În urma unei supraestimări grosolane a capacității lor militare, Rușii au început un război nimicitor 
împotriva foștilor lor frați de slavenie (de apartenență la popoarele slave, nu de cruce!) în speranța 
că vor reuși într-un timp foarte scurt să lichideze independența Ucrainei ...Cu această ocazie au putut 
stabili - într-un mod foarte dureros pentru ei – că războiul nu înseamnă numai să tragi cu pușca și să 
bombardezi localități fără apărare ci și aprovizionarea permanentă a celor din linia 1 de luptă cu 
hrană, muniție, cu servicii medicale pentru cei răniți...și multe altele, într-un cuvânt  de logistica 
militară.  Rușii au demonstrat că nu cunosc ce înseamnă acest cuvânt care cumulează activitatea a 
peste 60% din personalul participant la un război... și care este cheia succesului oricărei conflagrații. 
Ei și-au trimis tancurile în șir indian pe strada principală spre Kiev dar  motorina li s-a terminat după 
3 zile, munițiile la fel și hrana soldaților nu a fost asigurată...După o săptămână, formidabila coloana 
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militară ruseasca a devenit o expoziție de tancuri imobile, care se ofereau singure ca țel al atacurilor 
– încă modeste – a trupelor ucrainene, care de abia se adunau și se pregăteau pentru 
apărare...Cumplită incapacitate de management militar! 
 
                                                                        * 
Populația ucraineană din zonele de război s-a refugiat în țările vecine și au ajuns chiar și în 
USA...Țările vecine – membre ale NATO – au cerut ajutor militar preventiv din partea USA...și așa a 
ajuns divizia 101 aeropurtată americană în România: aceasta este una dintre unitățile militare 
americane cele mai specializate în atacuri armate, cele mai agresive...iar granița României cu 
Republica Moldova și cu Ucraina este limita estică a NATO...Un răspuns la o eventuală înaintare a 
trupelor rusești spre vest i-a fost pregătit un răspuns adecvat...Din fericire trupele rusești s-au 
împotmolit  undeva departe, in estul Ucrainei, în Donbas...așa că americanii pot să-și continue în 
liniște antrenamentul militar pe plaiurile mioritice! Dar România este din nou ocupată de trupe 
militare străine care – spre deosebire de ocupația rusească – se mențin în tabere militare în afara 
orașelor și sunt astfel invizibile pentru populația autohtonă...Dar...cui îi trebuie așa ceva? 
 
NATO evită să intre într-un conflict direct cu Rusia, dar îi dotează pe ucraineni cu armament 
modern pentru ca aceștia să poată ține piept trupelor rusești...Frontul ruso-ucrainian se află undeva 
departe, în estul Ucrainei dar noi - românii și cetățenii altor țări europene – avem din nou un război 
nimicitor în Europa...Asta ne mai trebuia? 
 
Milioane de ucraineni – mai ales femei și copii – rătăcesc pe undeva prin Europa în căutarea unui loc 
fără război dar cu ajutor financiar ca să poată supraviețui...Rușii încă mai livrează ceva gaz țărilor 
occidentale prin conductele care trec prin Ucraina iar acesta primește – presupun eu, în 
necunoștință de cauză – încă taxele plătite de ruși pentru tranzitul gazelor lor pe teritoriul 
ucrainean...Ciudat război, fără sens și fără scop, pornit de la un gest “generos” făcut de președintele 
de atunci al URSS, Nichita Hrușciov – un ucrainian -  pentru a răsplăti eforturile și distrugerile 
provocate de cel de al doilea război mondial în Ucraina prin cedarea unei provincii rusești - Crimeea 
-...Ucrainei. În 1955, când Rusia și Ucraina erau unite în cadrul URSS, aceste gest politic nu a avut 
nicio însemnătate dar după dezmembrarea URSS rușii și-au dorit înapoi această provincie cucerită 
încă de la turci în cadrul războiului din 1877...Ei ar fi trebuit să ajungă la o înțelegere, așa cum se 
realizează în cadrul unui divorț...Dar nu au ajuns...Ucrainenii și-au dorit să o păstreze cu toate că este 
locuită în majoritate de ruși...și uite așa s-a ajuns astăzi la un război fratricid și inutil care – la ora 
actuală – nu lasă să se întrevadă nicio rezolvare fiindcă au fost considerate și luate în joc și interesele 
unei puteri străine – USA – de a elimina Rusia ca o amenințare a hegemoniei americane...Dar astăzi 
se vede mai clar decât oricând că Rusia nu poate constitui o amenințare a hegemoniei americane 
decât dacă folosește armele atomice...Iar acestea nu pot fi folosite fiindcă ar duce la distrugerea 
totală atât a Rusiei cât și a USA...și a restului omenirii...Și atunci...de ce luptă USA împotriva Rusiei pe 
teritoriul Ucrainei și nu încercă să mijlocească o pace în lupta dintre două popoare care sunt de fapt 
frați? 
 
                                                                        * 
În vremea tinereții mele – a noastre – americanii au avut ca ministru de externe o personalitate 
formidabilă, Henri Kissinger...Acesta a reușit să rezolve conflictul Israelo – Palestinian, aducând pace 
întro zonă limitrofă Europei...Mie îmi lipsește din politica americană actuală o personalitate ca a lui 
Kissinger, în stare să vadă dincolo de marginile farfuriei politice momentane și să găsească o soluție la 
această problemă – războiul, neliniștea din mijlocul Europei – care tulbură masiv perspectivele de 
viață și în România... 
O altă mare personalitate americană – președintele Richard Nixon – a avut curajul să treacă peste 
divergențele politice și militare contemporane lui și a întins o mână prietenească Chinei, 
reintroducând-o pe acesta in mijlocul popoarelor lumii...Ultimii președinții americani – Donald 
Trump și Joe Biden – se poziționează departe de aceste performanțe politice extraordinare și 
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continuă o politică destructivă care folosește instrumentul secolului 20 – războiul – în timpul secolul 
21...Cine are nevoie de asta? De ce? Teribilă situație...!! 
 
                                                                          * 
Comentatori politici - militari americani răspund afirmativ la întrebarea „a început cel de al treilea 
război mondial?” și menționează în tabăra rusească și China...Dar China nici nu se gândește să trimită 
trupe în Ucraina, China luptă pe un alt front, pe cel diplomatic și economic. Recent a încheiat un 
tratat multilateral de colaborare cu Iran, țara care este considerată de USA drept „inamicul public nr 
2”, după Rusia...La postul de televiziune CGTN (China Global Television Network) – care este 
disponibil și în USA – chinezii arată „armele” cu care ei luptă în Africa, America de Sud și peste tot 
unde au reușit să se infiltreze, chiar și în București! Ei oferă ajutor economic, dezvoltare de 
întreprinderi, de căi ferate, de porturi și aeroporturi peste tot în lume aducând un aport substanțial 
la dezvoltarea țărilor respective...Profitând de problemele financiare ale Greciei  chinezii au cumpărat 
deja portul Pireu și tratează acum cu Italia să cumpere Triestul, oraș portuar rămas la marginea 
economică a Italiei. Chinezii au inițiat un proiect de dezvoltare uriaș – Noua Cale a Mătăsii – care 
cuprinde căi ferate, șosele și porturi peste tot în Eurasia și în Africa de vest, pornind de la Beijing și 
până la Dortmund, în inima Europei: zilnic cel puțin 10 trenuri cu sute de vagoane sunt pe drum între 
Beijing și Germania! Din păcate acest nou drum al mătăsii trece  prin Rusia și Polonia... pe lângă 
România...!! 
 
Aeroportul din Liege (Belgia) a fost transformat în cap de linie  pentru avioanele de transport care 
vin din China, aducând o transformare economică totală a centrului Europei, lovit de criza industriei 
grele...Stau și mă uit la CGTN și pe urmă deschid un post american ca să aflu despre ajutorul 
american acordat Ucrainei, sute de miliarde de dolari anual: un procent infim din acesta ajunge drept 
ajutor social la Kiev, marea majoritate a banilor – a ajutorului american – ajung la industria militară 
americană care fabrică gloanțe, obuze, rachete, tancuri...și acestea sunt trimise în Ucraina...Involuntar 
fac o comparație între China și USA: prima livrează componente civile ale unei societăți moderne, 
cea de a doua livrează armament de tot felul...Dacă aș avea de ales...ce țară aș alege eu ca să stabilesc 
cele mai prietenești relații de colaborare? 
 
Nu dau un răspuns, vă las pe voi, cititorii, să alegeți ce v-ar place mai mult... 
 
                                                                  * 
Desigur în China domină o dictatură comunistă...dar eu mă uit la realizările formidabile ale acestei 
dictaturi, pornind de la Hong Kong, o fostă colonie engleză retrocedată Chinei în 1997...Am petrecut 
revelionul 2016 în Hong Kong și m-am amestecat printre spectatorii care asistau la o demonstrație 
pașnică a unui grup militant împotriva dominației chineze in Hong Kong. Am întrebat pe niște chinezi 
care vorbeau englezește “pentru ce demonstrează ăștia?” și  am primit răspunsul „pentru o 
democrație de tip american!” și eu mi-am adus aminte imediat de aspecte teribile ale democrației 
americane care-mi tulbură zilele aici: crimele zilnice – recent un copil de 6 ani și-a împușcat mortal  
învățătorul, ca să pomenesc numai cea mai absurdă dintre aspectele democrației americane – sau de 
minciunile care domină viața politică americană : postul de TV Fox a afirmat luni de zile la rând că 
ultimele alegeri prezidențiale au fost falsificate în timp ce sefii acestui post de mare influență 
comunicau între ei, privat, că alegerile au fost corecte…fapt confirmat în repetate rânduri și de  
justiția americană…Cum este posibil să propagi oficial minciuni de acest gen? 
La ultimele alegeri a fost ales  în parlament o persoană care și-a inventat propia biografie în proporție 
de 100% : nimic din ce a scris el pe hârtie nu este adevărat ! Părinții lui nu au fost evrei deținuți în 
lagărele de concentrare germane, el nu a studiat nimic, nicăeri, nu a lucrat la firme financiare cu 
renume, a folosit bani strânși din donații umanitare în scopuri personale …etc…etc…Dar acest 
personaj sinistru a rămas membru al Parlamentului ba chiar a și fost propus ca membru al comisiei 
parlamentare  pentru știință și tehnică…Dacă aș fi inginer american, mi-aș depune diploma de inginer 
la secretariatul facultății, în semn de protest impotriva acestei porcării namaiauzite… 
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Ce aspecte sinistre ale democrației americane !! Asta își doreau chinezii din Hong Kong ? Poate că 
nu știau despre ce vorbesc ?! 
Din păcate realitatea de aici mă obligă să trag concluzia ca actuala societate americană trăiește din 
multiple minciuni…care sunt produse pe bandă rulantă, distribuite atât prin mass-media cât și prin 
canalele private de comunicație…Fostul președinte al USA – Donald Trump – a fost un campion al 
minciunilor…El a avut curajul să treacă în actele depuse la bănci o anumită valoare a averii sale – mai 
mare, ca să obțină împrumuturi mai ieftine - și să declare fiscului o cu totul altă valoare, mult mai 
mică, ca să plătească mai puțin impozit… Asta este fals în acte publice și funcționarii de la oficiul de 
impozite și-au dat seama de asta și – de teama unor repercursiuni din partea celui ajuns între timp 
președinte al statului - au trecut cu vederea timp de ani de zile dosarele de impozite ale lui Trump și 
neregularitățile cuprinse în ele… 
Îngrozitor ! Asta este țara care are pretenția să conducă lumea ?  
Brrr !! 
Justiția americană actuală – sub președenția lui Biden – se străduie să facă ordine în acest 
haos…dar..lipsesc legile aprobate de parlament care să condamne asemenea manipulații …Nici-un 
președinte american nu a mai făcut așa ceva, nimeni nu s-a gândit ca vreunul ar putea face așa 
ceva…Dar uite că se poate…!! 
Groaznic! Și asta în anul 2022! 
 
                                                                    * 
Eu m-am uitat mai întâi în statisticile oficiale americane : chinezii au reușit să ridice - în timp de 30 de 
ani - din sărăcie lucie la un nivel mediu de viață 600.000.000 de oameni ! Am fost și la țară și am 
văzut în ce condiții mizere au trăit chinezii mai înainte !…Formidabilă realizare …și procesul 
continuă…Primii chinezi miliardari în dolari au apărut de mult… confirmând lozinca absolut originală 
promovată de Deng Xiaoping : “un comunist milionar este un bun comunist !”   
Ca turist nu pot vedea în cele cîteva zile petrecute in Hong Kong cum se manifestă această 
schimbare acolo, la nivel personal, dar am văzut ce s-a construit nou și aceste construcții sunt 
impresionante : menționez numai aeroportul nou al orașului construit pe o insulă artificială creată în 
ocean - fiindcă nu aveau loc pe continent ! - și încă autostrada Hong Kong – Macao, lungă de 42 de 
km și construită prin ocean…Formidabile realizări tehnice…care m-au făcut să regret că sunt așa de 
bătrân și că nu cunosc limba chineză…Pur și simplu …realizări uluitoare ! M-aș fi dus să lucrez cu ei ! 
 
Alătur aici o fotografie din Shanghai, o metropola de 27 milioane de locuitori (!!)  situată pe malul 
fluviului Huang po…Fostă colonie britanică, orașul s-a dezvoltat imens și s-a modernizat într-un ritm 
fantastic. Cele mai frumoase clădiri - zgârie nori – sunt de întâlnit aici și nu în New York, ca în 
vremea tinereții noastre. Un tren pe perne electromagnetice – nu cu roți! Singurul din lume ! – face 
legătura între aeroportul international și centrul orașului. Trenul a fost construit și livrat de firma 
germana Siemens și legenda spune că nemții au planificat să facă tot traseul in 5 ani…Chinezii nu au 
acceptat, au pus un manager chinez la conducerea lucrării și au adus mucitori chinezi…și au terminat 
lucrarea in 1.5 ani ! 
Ulterior chinezii au cumparat patentul german și au dezvoltat conceptul pernelor electromagetice : 
în prezent prototipuri chineze de astfel de trenuri circulă cu 600 Km/h între orașele principale iar 
trenurile obișnuite – pe roți – merg cu 300 km/ora…Ce vis tehnic…cât de fericiți suntem noi – 
Rodica și cu mine – că am putut merge cu asemena trenuri, că am trăit acest progres al 
tehnicii…Formidabile amintiri ! 
 
                                                                      * 
În fiecare dimineață după ce mă scol, mă așez in fotoliul meu favorit cu computerul în brașe și citesc 
ziarul românesc ADEVĂRUL...Este una dintre multiplele legături pe care le fac zilnic cu patria în care 
m-am născut...Dar...ce deosebire imensă: ziarul este plin de bârfe, cu relatări  despre sute de fapt 
lipsite de importanță...Recentele cutremure din Oltenia au produs preziceri „exacte” că peste 10.000 
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de ani – cel puțin – ca fi posibil ca un vulcan să izbucnească pe neașteptate în Bărăgan...Ce 
stupizenie... 
În fiecare zi câțiva entuziaști ai presei libere își exprimă bucuria că trăiesc în România fiindcă aici 
întâlnesc oameni minunați...etc...Nu am găsit nici-un cuvânt despre recentele măriri de prețuri ale 
energie electrice și termice...cu toate că acestea aduc la sapă de lemn o bună parte a 
populației...Care ridicare a nivelului de trai la cel mijlociu, așa cum fac chinezii? Este vorba de o 
coborâre a nivelului de trai aproape de nivelul pe care l-am cunoscut după cel de al doilea război 
mondial...Presa română din nou nu reflectă realitatea românească, ca și în perioada dinainte de 
1990...! Ce fel de presă este asta, în ce fel contribuie ea la dezvoltarea societății românești? 
 
Ce jale! 
 
Și doar chinezii au fost - și mai sunt încă – conduși de Partidul  Comunist Chinez...În ce constă 
deosebirea dintre conducerile celor două țări? De ce România nu se poate detașa de ultimul loc din 
orice statistică europeană? Ce-i lipsește?  Cum este posibil așa ceva? 
 
Îmi pare rău, dar eu am ajuns un bătrân fără multe forțe morale... Vă las pe voi să găsiți răspunsul la 
această întrebare... 
 
Toate cele bune! 
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Prima fabrică de bebeluși va deveni curând 
realitate: ar putea produce până la 30 de mii de 
copii pe an, exact așa cum și-i doresc părinții 

Curtoazia Valeriu Pop 

Prima fabrică de bebeluși ar putea deveni 
realitate în doar câteva decenii. Conceptul 
se numește EctoLife și este rezultatul a 
peste 50 de ani de cercetare. Fabrica ar 
putea produce până la 30 de mii de copii pe 
an, iar părinții vor putea alege trăsă-turile 
copiilor. Conceptul ne aduce aminte de Star 
Wars – Atacul Clonelor, cu fermele în care 
erau creați soldații imperiali. 

Sute de fetuși se dezvoltă în interiorul unor capsule transparente unde sunt reproduse 
întocmai condițiile specifice ale uterului uman. În unele cazuri, embrionii au fost în 
prealabil modificați genetic astfel încât viitorii bebeluși să fie exact așa cum și-i doresc 
părinții. 

Pe cât de șocant sună, pe atât este de posibil, având în vedere stadiul la care au ajuns 
tehnologiile ce ar putea transforma în realitate un asemenea scenariu. 

Omul din spatele conceptului EctoLife este Hashem Al-Ghaili, un biotehnolog molecular 
yemenit. Acesta susține că proiectul ar putea rezolva problema natalității în scădere a 
omenirii, dar și să creeze condiții mai sigure pentru viitoarele mame. Potrivit Organizației 
Mondiale a Sănătății, aproximativ 300 de mii de femei mor în fiecare an din cauza 
complicațiilor sarcinii, scrie gadgetreport.ro. 

Hashem Al-Ghaili, producător de film și tehnolog, omul din spatele conceptului The 
EctoLife Artificial Womb Facility spune că acest lucru este, deocamdată, un concept menit 
să provoace o conversație despre viitorul nașterilor. 

Autorul spune însă că ideea lui se bazează pe zeci de ani de ”cercetări științifice 
revoluționare” din întreaga lume în domeniul fertilității și ar putea deveni o metodă de 
concepție răspândită în doar câteva decenii. 

Sursa : mecanicii’61, #197 martie 2023                               Internet  

http://gadgetreport.ro/
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Conceptul este prezentat de Al-Ghaili într-un videoclip conceput ca o reclamă la EctoLife, 
care face posibil ca cuplurile infertile să conceapă un copil. Publicul țintă îl reprezintă însă 
și femeile care se tem de sarcină și de durerile nașterii. Adio, travaliu, cu alte cuvinte. 

Procesul folosește fertilizarea in vitro, iar nașterea se produce prin apăsarea unui singur 
buton. Astfel, părinții pot alege embrionul cu cele mai mari șanse de a deveni o sarcină. 

Există și posibilitatea modificării genetice a embrionilor astfel încât să poată fi 
personalizate trăsăturile și să fie eliminate eventuale boli genetice. 

Producția EctoLife – 400 de bebeluși pe serie 

Așa-zisa fabrică de copii va avea 75 de laboratoare, fiecare cu până la 400 de capsule. 
Acestea sunt prevăzute cu un cordon ombilical pentru hrănirea fătului, dar și cu senzori 
pentru verificarea semnelor vitale. 

O cameră cu inteligență artificială scanează non-stop fetusul pentru a identifica 
eventualele anomalii genetice, iar părinții își pot vedea în timp real copilul în capsulă prin 
intermediul unei aplicații. 

Nașterea începe cu o apăsare de buton, care declanșează scurgerea lichidului amniotic 
din interiorul capsulei, înainte ca aceasta să se deschidă, iar părinții să-și poată ține pentru 
prima dată copilul în brațe. 

Un uter artificial, un proiect realizabil 

Deși se află la nivel conceptual, proiectul se bazează pe realizări reale în domeniul uterului 
artificial. În 2017, oamenii de știință au crescut pentru prima dată un mamifer într-un uter 
artificial. 

Cu toate acestea, fătul nu se află tot timpul în el. În 2021, oamenii de știință israelieni au 
îmbunătățit tehnologia. Aceștia au reușit să crească embrioni de șoarece timp de până la 
11 zile în pântece artificiale. Ceea ce este remarcabil în legătură cu această realizare este 
că 11 zile reprezintă peste 50% din perioada de gestație a unui șoarece. 

Potrivit oamenilor de știință israelieni, crearea unui uter artificial în care fătul să fie purtat 
din prima până în ultima zi este realizabilă din punct de vedere tehnic. Oamenii de știință 
chinezi de la Institutul de Inginerie Biomedicală și Tehnologie din Suzhou lucrează în 
prezent la crearea unui uter artificial care poate purta copii din prima până în ultima zi. La 
începutul anului 2022, Elon Musk a declarat că este timpul să înceapă să producă oameni 
în pântece artificiale. Acest lucru ar contribui la soluționarea problemei colapsului 
demografic și la colonizarea planetei Marte. 

O problemă de morală 

„Uterele sintetice ar elimina povara grea a sarcinii și ar reduce inegalitatea de gen”, a 
adăugat Vitalik Buterin, creatorul criptomonedei Ethereum. „Conceptul EctoLife ar putea 
într-o zi să înlocuiască nașterea tradițională”, a declarat Al-Ghayli într-un interviu exclusiv 
pentru Science and Stuff. În cuvintele sale, societatea va putea în sfârșit să răspundă 
nevoilor părinților care „s-au săturat să aștepte un răspuns de la o agenție de adopție”. În 
plus, grijile legate de complicațiile din timpul sarcinii vor fi de domeniul trecutului. 
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„Cea mai mare importanță a EctoLife este că ne va permite să ne confruntăm direct cu 
criza infertilității”, afirmă un biotehnologician molecular. „Dacă nu facem nimic, ne vom 
confrunta cu siguranță cu o criză a forței de muncă”, scrie Forbes despre problema 
demografică care afectează aproape toate țările din emisfera nordică. Colapsul populației 
ar duce la o catastrofă economică și la o calitate scăzută a vieții. În prezent, Organizația 
Mondială a Sănătății estimează că 15% din cuplurile de vârstă reproductivă din întreaga 
lume sunt afectate de infertilitate. 

Criticii pântecului artificial consideră că oamenii fabricați pot cădea mai ușor în datorii față 
de creatorii lor corporativi sau guvernamentali. În plus, influența familiei ca unitate socială 
ar putea scădea. „Dacă toată lumea s-ar fi născut așa, ar fi fost corect. Dar dacă unii copii 
sunt născuți de părinți, iar alții de stat, va fi o mare problemă”, a declarat South China 
Morning Post. 

„Suntem la doar câțiva ani distanță de testarea uterului artificial pe oameni”, scrie 
Elizabeth Clowie Romanis, academician în domeniul eticii sociale și al politicilor, în Journal 
of Medical Ethics, cea mai importantă revistă de etică medicală din lume. 

Între timp, Dr. Carlo Bouletti, profesor asociat în cadrul departamentului de obstetrică, 
ginecologie și științe ale reproducerii de la Universitatea Yale, crede că un uter artificial 
complet funcțional ar putea fi realizat în următorii 10 ani, anunță gadgetreport.ro. 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Locul de pe terra de unde nimeni 
nu s-a mai intors!!! 
 

 
În Asia Centrală, între Kazahstan și Uzbekistan, se întinde 
Marea Aral sau Marea Ostroavelor, care odată adăpostea 
1500 de insulițe. Cea mai mare dintre ele este Barsa 
Kelmes dar și cea mai enigmatică. Insula nu mai este 
locuită de nimeni de foarte mult timp. În limba kazahă 
numele ei se traduce prin insula dispăruților, pentru că toți 
cei care s-au aventurat în inima ei au dispărut. 
 
Deasupra ei apare o ceață stranie. Sate întregi au fost 
înghițite de această pâclă care, ca o umbră a morții, pare 
să-și pândească victimele. 
Locuitorii dimprejurul insulei sunt convinși că acolo se 
găsește o poartă între lumi, o poartă a timpului. Se spune 
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că prin această poartă apar adesea în plan real, ființe 
enigmatice care astăzi nu mai există, păsări cu aripi mari, 
cu dinți și cioc ascuțit, monştri ai apelor, creaturi ciudate 
care seamănă cu dinozaurii erei mezozoice. Aici, ceasurile 
nu mai funcționează, o oră transformându-se într-o zi. 
 

 
 
În secolul al XIII lea, în timpul marilor cuceriri ale 
imperiului mongol, pe această insulă se retrăgea populația 
din calea acestor hoarde. Când reveneau în locurile de 
baștină, constatau că erau mai bătrâni cu ani și nu cu luni 
de zile, cât stătuseră în realitate, pe această insulă. 
Insula le înghițise cu lăcomie zeci de ani. În anii 50 insula a 
început să fie locuită și datorită faptului că temperaturile 
pe timpul iernii erau mai ridicate. La sfârșitul iernii, 
populația care se retrăsese pe insulă nu a mai revenit pe 
continent. Rudele acestora au pornit în căutarea lor. O 
echipă a rămas la țărmul insulei, iar cealaltă a pornit în 
interiorul insulei, în căutarea dispăruților. Neîntorcându-se 
la țărm cea de-a doua echipă, au fost alertate autoritățile. 
 
Acestea au trimis un avion într-un zbor de recunoaștere. 
Piloții au văzut ceața groasă care acoperea ostrovul. 
Deasupra pâclei zburau niște obiecte ovale care intrau și 
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ieșeau din ceață. Acele ceasornicelor au început să se 
miște haotic iar motoarele avionului s-au oprit, pilotul fiind 
obligat să aterizeze pe insulă. 
 

 
 
Discurile luminoase au stat nemișcate, monitorizând 
echipajul minute în șir. Autoritățile au trimis în interiorul 
insulei câini special dresați, pentru a descoperi persoanele 
dispărute. Aceștia nu s-au mai întors. Autoritățile au luat 
decizia de a trimite un tanc, închis ermetic, iar pe caroserie 
au așezat mai multe aparate de măsurat. 
 
Tanchistul a fost instruit să nu iasă din tanc și să mențină 
în permanență legătura radio cu cei rămași la țărm. Mai 
mult, tancul a fost legat cu un cablu metalic pentru a 
împiedica dispariția acestuia. Tancul a înaintat o bucată de 
vreme, tanchistul raporta ceea ce vede până când 
transmisia s-a întrerupt. Cei de la țărm au tras tancul spre 
țărm și au constatat că acesta era acoperit cu un strat gros 
care semăna cu gheața. Când au deschis tancul au 
constatat că tanchistul dispăruse, scrie efemeride.ro. 
 
Mostre din gheață au fost duse la Moscova pentru a fi 
cercetat și s-a ajuns la concluzia că particulele sunt de 
origine necunoscută. 

http://www.efemeride.ro/cele-mai-terifiante-locuri-despre-care-nimeni-nu-are-curaj-sa-vorbeasca


31                      Revista MECANICII’61, An 19, #197 martie 2023 EE 
 

Vadim Cernobrov, cercetător rus, vorbește despre faptul că 
pe insulă ar fi amplasată o bază a extratereştrilor, iar pâcla 
este un scut de protecție a acesteia. În prezent insula este 
nelocuită, iar autoritățile au interzis accesul. 
 

Clic pentru cuprins 

CURIOZITĂȚI 

• Există numeroase curiozităţi cu privire la corpul 
uman, care dovedesc că acesta este un adevărat 
miracol. La multe dintre aceste curiozități s-ar 
putea să nu ne fi gândit niciodată. 

 - inimile femeilor bat mai repede decât ale bărbaţilor. 
- ovarele conţin peste 500.000 de ovule, dar numai aproximativ 400 pot fi  
fertilizate pentru a da viaţă. 

- transpiraţia este inodoră. 
- fără salivă nu putem simţi gustul. 
- părul facial creşte mai repede decât în orice altă zonă de pe corp. 
- organismul uman conţine suficient fier pentru a face un cui de metal de 3      
centimetri. 
- persoanele care au păr excesiv pe corp sunt considerate mai inteligente. 
- fiecare persoană are o amprentă diferită a limbii. 
- creierul uman produce energie suficientă pentru alimentarea unui bec de 
dimensiuni mici. 
- persoanele cu ochi albaştri au mai multă rezistenţă la alcool. 
- dacă ochiul uman ar fi un aparat de fotografiat, ar avea o cameră de 576 
megapixeli. 
- creierul foloseşte 20% din oxigenul şi sângele din corp. 
- oasele sunt compuse din 31% apă.- ritmul cardiac imită muzica pe care o 
ascultăm. 
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- în fiecare zi, inima produce suficientă energie cât pentru a conduce un camion 
pe o distanţă de 32 de kilometri. 
- mai puţin de şapte ore de somn pe zi reduc speranţa de viaţă. 
- cu cât nivelul de inteligenţă este mai mare, cu atât mai mult ar trebui să visezi. 
- este imposibil să te gâdili singur. 
- fiecare persoană are un miros diferit, cu excepţia gemenilor. 
- ne petrecem aproximativ 10% din timp cu ochii închişi sau clipind. 
- inima umană poate bate chiar şi atunci când este scoasă din organism. 
- după fiecare masă copioasă, auzul uman este slăbit. 
- corpul tău este o mașină perfectă care are capacitatea de a se regenera, 
dezumfla, detoxifia, repara și vindeca. 
- avem mai multe bacterii și viruși decât celule umane și că ambele sunt vitale 
pentru existența și sănătatea noastră. 
- toate bolile încep în intestin. În intestin se află mai mult de 70% din sistemul 
dvs. de apărare. 
- postul este Mega Therapy.  Postul de 16/18/24 ore vă ajută corpul să se 
concentreze asupra celulelor imune, reciclându-le și scăpând de cele 
deteriorate. 
- frica îți slăbește sistemul imunitar și este principalul promotor al bolilor alături 
de stresul cronic. 
- îmbrățișările îți întăresc sistemul imunitar și îți stimulează apărarea până la 
punctul în care te poate proteja de viruși și infecții. 
- respirația de oxigen vă stimulează și sistemul imunitar, reducând posibilitatea 
de a suferi de tulburări alergice, afecțiuni respiratorii și astm, promovează 
oxigenarea celulară prin eliminarea toxinelor din corp și din celulele moarte. 
- soarele este Sănătate! crește numărul de celule albe din sânge, care 
alcătuiesc prima echipă de apărare a corpului și sunt responsabile pentru 
protejarea noastră în primul rând împotriva infecției. 
- mersul desculț în natură (împământare) determină sistemul imunitar să-ți 
detoxifice corpul prin încărcarea electronilor de pe pământ, care generează 
anticorpi pentru a combate răcelile și alergiile, pe lângă reducerea riscului ca 
organismul să dezvolte inflamații prelungite. 
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- practica zilnică de meditație (rugăciune) calmează și clarifică mintea, oferă 
relaxare profundă și bunăstare generală. 
- exercițiile fizice eliberează tensiunea fizică și emoțională și generează 
endorfine.„Poate că este timpul ca, în loc să respingem Realitatea, să învățăm 
să profităm de Realitate” 

 
Clic pentru cuprins 3 

 

VINOVAT... 
 

Ce mai faceti ,domnii mei ? Vinovati sau nu ,va doresc un week 
end placut ! Cu dor si drag, prietenul vostru cu alte defecte .... 
  
 
DEFECTELE GENERAȚIEI MELE 
 
Cu excepția opțiunilor de vot, recunosc că și eu am defectele menționate... 
 
Francezul Alain Cavaille zice: 
 
Le mulțumesc tuturor prietenilor mei care îndrăznesc să rămână alături de 
mine în ciuda numeroaselor mele defecte. 
 
M-am născut alb, ceea ce mă face rasist. 
 
Nu votez cu stânga, ceea ce mă face fascist. 
 
Sunt heterosexual, ceea ce mă face homofob. 
 
Sunt căsătorit cu aceeași femeie de mai bine de patruzeci de ani, ceea ce mă 
face un "depășit de vremuri". 
 
Dețin o casă, ceea ce mă face un proprietar bogat. 
 
Ador pateul de gâscă și mielul, ceea ce mă face un susținător al abuzului 
contra animalelor. 
 
Sunt creștin, ceea ce mă face un câine infidel în ochii multor milioane de 
musulmani. 
 
Am peste 65 de ani și sunt pensionar, ceea ce mă face un idiot bătrân.  
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Gândesc cu capul meu, fără a înghiți tot ce îmi servește presa, ceea ce mă 
face un reacționar. 
 
Îmi place să privesc femei foarte frumoase și sumar îmbrăcate și întorc capul 
după o femeie frumoasă, ceea ce mă face un pornograf. 
 
Îmi pun în valoare identitatea franceză și cultura mea occidentală, ceea ce 
mă face un xenofob. 
 
Aș dori să trăiesc în siguranță și să-i văd pe infractori în închisoare, ceea ce 
mă face un gestapovist. 
 
Conduc o mașină pe benzină, ceea ce mă face un poluator. 
 
Cred că toată lumea ar trebui să fie răsplătită pentru meritele ei, ceea ce mă 
face un liberal antisocial. 
 
Am fost educat, nu răsfățat, și sunt recunoscător părinților mei pentru acest 
lucru, ceea ce mă face un torționar de copii opus dezvoltării lor armonioase. 
 
Cred că apărarea unei țări trebuie să fie preocuparea tuturor cetățenilor ei, 
ceea ce mă face un militarist. 
 
Îmi place să citesc, să învăț, să muncesc, să fac efort și să mă autodepășesc, 
ceea ce mă face un retardat social. 
 
Așa că le mulțumesc tuturor prietenilor mei care rămân alături de mine în 
ciuda numeroaselor mele defecte.  

Clic pentru cuprins  
   
 

 
Despre un alt …Caragiale 

 
 
Pentru ca ieri s-au implinit 171 de ani de la nasterea marelui I.L. Caragiale mi s-a parut 
potrivit ca astazi sa povestim niste amanunte mai putin stiute despre el . Pentru cei care 
vor mai multe amanunte despre Caragiale si Valea Prahovei , reamintesc ca , de curand , 
la sectiunea PERSONALITATI ALE VAII PRAHOVEI , am tratat pe larg acest aspect . 
Asadar , in grupul nostru care se ocupa si de povesti , o sa vorbim , in primul rand despre 
cuceririle amoroase si apoi despre ce s-a intamplat dupa moartea genialului dramaturg 
roman ! Inspirat de unchiul sau , Iorgu Caragiale , Ion-Luca a iubit teatrul si a vrut sa 
devina actor , insa a esuat , ajungand sufleor si copist la Teatrul National unde a cunoscut 
numeroase actrite cu care a avut numeroase aventuri amoroase . Prima astfel de aventura 
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care a facut valva a fost insa , cu scriitoarea Veronica Micle care in acea perioada era 
certata cu celebrul sau iubit , Mihai Eminescu , bun amic cu ,, nenea Iancu ,, ! In acest 
triunghi amoros , Caragiale , dupa cateva aventuri scurte cu Veronica , a ajuns sa se certe 
,, la cutite ,, cu Eminescu , fiind la un pas de duel ! Dar dragostea celor doi poeti a invins si 
Veronica s-a intors in bratele ,, Luceafarului ,, ! Predilectia eroului nostru pentru iubitele 
prietenilor a continuat cu sotia marelui actor Costache Nottara , Amelia Welner si ea tot 
actrita . Profitand de un turneu prin tara al actorului , Caragiale isi consuma iubirea 
patimasa chiar in casa acestuia . Dar intr-o dupa-amiaza din anul 1889 , actorul se 
intoarce neanuntat acasa si-l gaseste pe Caragiale in pielea goala , doar cu un halat pe 
umeri si papuci in picioare . A ramas celebra replica lui Nottara : ,, Coane , am inteles sa-
mi iei nevasta , dar si halatul si papucii ?! ,, Scandalul care a urmat , a dus la plecarea 
actorului din Teatrul National , unde dramaturgul ajunsese director , pe acea vreme . O 
alta iubita a maestrului ( de data asta fara sot sau iubit ) a fost o tanara pianista din Iasi , 
Leopoldina Reinecke , verisoara cu Eduard Caudella , in casa caruia o cunoaste in 1883 . 
O porecleste pe loc Fridolina , din cauza parului blond , carliontat . Din cauza acesteia , 
Caragiale , care in acea vreme era gazetar la Craiova , face naveta intre Oltenia si 
Moldova , cu trenul , innebunit de iubire , jurand ca daca Leopoldina nu-i cedeaza se va 
impusca ! ,, Te-am parasit intr-o stare de plans si inima mi-era straina cand se dete ultimul 
semnal de plecare , in gara Iasi , ca un mizerabil ,, S-a vindecat de aceasta iubire , atunci 
cand tanara pianista ii cere sa o ia de nevasta si ii intretine si familia ! Ca s-o uite pe 
Fridolina , se refugiaza in bratele unei bucurestence din popor , Maria Constantinescu , 
care-i va naste un baiat , pe Mateiu , pe care-l va recunoaste si la notar , dar fara sa se 
casatoreasca cu ea . In 1888 , pe cand era director la Teatrul National , Caragiale , in 
varsta de 36 de ani se indragosteste de Alexandrina Burelly , fiica unui celebru arhitect , 
Gaetano Burelly , pe care o ia de sotie , si care-i va fi alaturi pana la moarte . Alexandrina , 
o femeie de vita nobila , plina de bunatate si de distinctie , a adus in viata maestrului o 
oaza de liniste si stabilitate . Cu toate acestea si spre batranete , in 1902 , cand avea 50 
de ani, amorezul a mai avut o idila cu tanara Cella Delavrancea , de 15 ani !! , fiica 
scriitorului Barbu Stefanescu- Delavrancea , pe care a cunoscut-o la Munchen , in timpul 
unui concert . Aceste escapade amoroase si multe altele le puteti citi si d-voastra in cartea 
actorului Iancu Brezeanu pe care o aveti in foto ( actorul a jucat cu succes ani intregi multe 
roluri in piesele scrise de Caragiale .  
In ceea ce priveste momentele de dupa moartea dramaturgului , care a decedat la 09 iunie 
1912 , la 60 de ani , la Berlin , de arteroscleroza , se pot spune urmatoarele : Caragiale se 
autoexilase impreuna cu familia , inca din 1904 , la Berlin , in urma acuzelor de plagiat ale 
piesei ,, Napasta ,, Sicriul cu corpul decedatului nu a putut fi adus in tara pt inmormantare 
deoarece ministrul Plenipotentiar al Romaniei , in Germania , tocmai plecase in vacanta , 
asa ca familia a fost nevoita sa-l depuna in cimitirul Schonenberg , pe 14 iunie , in 
prezenta familiei si a celor doi buni prieteni , Vlahuta si Delavrancea , veniti din tara . Abia 
in toamna aceluiasi an , vagonul mortuar a pornit spre Romania , dar a ratacit doua 
saptamani prin Austria ! Trupul neinsufletit ajunge in Bucuresti abia pe 19 noiembrie 1912 , 
iar patru zile mai tarziu cortegiul funerar pleaca de la Biserica Sf. Gheorghe , face un ocol 
prin fata Teatrului National si se indreapta spre Cimitirul Bellu . Cortegiul este urmat de un 
numar impresionant de credinciosi , iar in discursul de la inmormantare , bunul sau prieten 
, Delavrancea il numeste pe Caragiale ,, cel mai mare roman din cati au tinut un condei 
intr-o mana si o torta aprinsa in cealalta ,, ! Aventura trupului neinsufletit al marelui 
dramaturg s-a terminat in anul 1952 , la aniversarea centenarului nasterii , cand a fost 
exhumat si mutat pe Aleea Scriitorilor , langa bunul sau prieten , din tinerete , Mihai 
Eminescu !    
 Clic pentru cuprins
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Un om bolnav se trage dintr-un om 

sănătos care a fost la doctor. 

  

        Complexul medico-industrial creşte în ţările dezvoltate mult mai repede 
decât puterea economică a ţărilor respective.  Şi aceasta deoarece sistemul 
se orientează nu după cerere, ci după medici, care joacă un rol dublu. 

        Ei oferă servicii medicale şi în acelaşi timp controlează necesitatea 
(cererea) acestora.  

        Numărul operaţiilor creşte în mod liniar cu numărul 
chirurgilor!  Economiştii denumesc acest fenomen "cerere indusă".  

        Prin acest procedeu medicii îşi apără şi chiar îşi sporesc veniturile. 

        Deoarece între 1970 şi 1982 rata natalităţii a scăzut cu mai mult de 13 
procente, medicii din maternităţile americane au reacţionat împotriva acestei 
situaţii prin sporirea numărului de naşteri pri n cezariană, pentru care se 
încasează onorarii mai mari de la casele de asigurări de sănătate!   Astfel s-a 
ajuns la naşteri pri n cezariană într-un procent de 23%, deşi Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii consideră că procentul firesc ar fi de 15%. 

        Problema principală este că numărul mare de servicii medicale şi 
calitatea lor NU influenţează de facto longevitatea populaţiei.  
        Un rol mult mai mare l-a jucat şi îl joacă şi în prezent îmbunătăţirea 
permanentă a  condiţiilor de viaţă ale oamenilor începând cu sfârşitul 
secolului XIX.  
        O serie de studii (de exemplu cel efectuat în Anglia de expertul în 
medicină socială Thomas McKeown) relevă clar faptul că o serie de boli 
foarte grave, cum ar fi holera, tifosul, tuberculoza, scarlatina sau meningita, 
au început deja de la sfârşitul secolului XIX să piardă teren, să dea înapoi.  Şi 
asta cu mult înainte ca factorii patogeni responsabili pentru aceste boli să fie 
identificaţi.  Luând ca exemplu tuberculoza, McKeown relevă că 92 la sută din 
factorii care au dus la eradicarea tuberculozei ca maladie gravă se pot pune 
pe seama îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă (apă curentă, canalizare, 
ferestre mai mari, luminoase şi etanşe, sisteme de încălzire  eficace a 
locuinţelor, în general îmbunătăţirea condiţiilor igienice), şi doar 8 procente se 
pot atribui antibioticelor.  "Medicina modernă nu este  nici pe departe atât de 
eficientă precum îşi închipuie marea parte a oamenilor" spune acelaşi 
McKeown.  
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        Iar microbiologul francez Rene Dubois, un pionier în cercetarea 
antibioticelor, dădea următorul verdict: "Introducerea lenjeriei de bumbac, 
care se poate uşor spăla, a geamurilor mari care permit intrarea unei cantităţi 
mai mari de lumină şi creşterea calităţii şi posibilităţilor igienice joacă un rol 
mult mai mare în diminuarea şi eliminarea inflamaţiilor de diferite sorginte, 
decât medicamentele şi terapiile."  
        Cadourile aduse de medicina modernă, cum ar fi pilulele, 
tehnologia performantă, secţiile intensive din spitale, etc. au un aport la 
nivelul de sănătate al populaţiei de numai 10%!  O altă statistică 
edificatoare ne arată următoarele: deşi în Germania se investesc anual în 
medie pe cap de locuitor 2,283.48 de Euro, î n comparaţie  investiţia medie 
din alte ţări fiind de doar 1,757.34 Euro, totuşi Germania se află la aproape 
toţi indicatorii specifici relevanţi pentru sănătatea populaţiei unei ţări doar în 
zona de mijloc a "clasamentului".  
        În timp ce prognoza de longevitate a unei fetiţe în Germania este de 
80,7 ani, în Japonia aceasta este de 84,6 ani, deşi acolo se investeşte 
mult mai puţin în sistemul de sănătate!  Pare paradoxal, nu? 
        În USA investiţia şi sumele alocate sănătăţii diferă de la un stat la altul.  
Şi astfel putem constata că, deşi în Manhattan sau în Florida aceste sume 
sunt evident mai mari decât în Portland, statul Oregon (unde investiţia 
respectivă este de peste două ori mai mică), totuşi persoanele din Manhattan 
şi Florida trăiesc în medie mai puţin decât cele din  Portland.  Aceasta în mod 
sigur şi datorită faptului că în Manhattan fiecare cetăţean merge săptămânal 
la medic (dispunând de o asigurare de sănătate mai "generoasă"), şi astfel 
bolile îi sunt mult mai multe şi mult mai de timpuriu găsite, fapt ce chiar că-l 
termină pe bietul om. 
        Gândiţi-vă numai la câte kilograme de pilule în plus înghite unul din 
Manhattan!  Rezultă că ideea precum că medicina modernă şi intensivă 
prelungeşte viaţa este o iluzie !  
        Efectuând un studiu la nivel naţional american asupra bolnavilor de 
cancer la intestine sau cardiaci, cercetătorul Elliott Fisher de la Dartmouth 
Medical School din New Hampshire a ajuns la concluzia că în statele în care 
costurile terapeutice erau cu 6% mai mici decât maxima la nivel naţional, 
pacienţii respectivi trăiau mai mult!  Încă o dovadă în plus că medicina super-
performantă şi intensivă aduce mai degrabă daune decât foloase pacienţilor. 
        Într-adevăr, medicina modernă merge atât de departe încât îl 
consideră pe omul sănătos ca pe o persoană care nu a fost îndeajuns 
"consultată şi diagnosticată", şi de aceea încă nu i s-a găsit nici o 
afecţiune.  
        Şi astfel au fost inventate programele de consult preventiv gratuite.  
Primul consult e gratuit.  Pe celelalte le plătim însă.  Şi ele urmeză garantat.  
        La u n control tomografic, un sfert dintre oamenii tineri au anomalii în  
genunchi!  La fiecare al doilea adult, discurile intervertebrale sunt deformate 
(hernie de disc).  
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        Deja începând cu vârsta de 30 de ani fiecare dintre noi poartă în 
el <începuturi de boli>.  
        Marea majoritate  au simptome de diabet, boli ale arterelor, hepatite, 
cancer sau afecţiuni ale sistemului circulator şi ale inimii.  Desigur că aceasta 
nu înseamnă că aceste boli vor afecta vreodată starea de bine a persoanei 
respective.  Marea majoritate a acestor afecţiuni progresează extrem de 
încet.  Înainte încă de a aparea primul simptom deranjant, este probabil că 
aceste persoane să nu mai existe, ca urmare a unor cu totul alte cauze.  Dar 
ceea ce este grav, este faptul că medicul "te diagnostichează" ca având te 
miri ce afecţiune, lucru care poate avea consecinţe psihice devastatoare 
asupra pacientului.  Şi care, "îmbolnavit" de către medic, în cele din urma, 
condiţionându-se astfel pe sine însuşi, chiar se îmbolnăveşte.  
        În general, cu cât o metodă de diagnosticare este mai exactă, cu 
atât apar mai multe cazuri de îmbolnăviri.  Să fim înţeleşi, nu vreau să 
spun că nu mai este cazul să mergem la medic sau că nu mai este cazul 
să ne facem din când în când nişte analize.  Vreau să cer însă un mai 
mare discernământ şi corectitudine din partea medicilor, căci aşa cum 
se poate vedea, mai toate persoanele trecute de 30 de ani pot fi 
"dignosticate ca bolnave".  Iar acest lucru, manipulat cu intenţii 
financiare clare, poate să aducă daune grave persoanelor respective.  
        Ceea ce corespunde din partea medicului cu încălcarea 
jurământului. Deci cu ofraudă. 

        Analizele clasice constată că un procent de 21% dintre oameni au 
noduli tiroidieni.  La oanaliză cu ultrasunete însă, acest procent creşte 
până la 67%.  Aceşti noduli, în marea lor majoritate inofensivi, sunt însă 
de cele mai multe ori înlăturaţi operativ, ceea ce în 90% dintre cazuri 
este complet inutil! 
        Înţelegeţi acuma cum se pot face bani punând în pericol sănătatea unei 
persoane ?  
        Mai simplu spus, îi fac unuia o sonografie la  tiroidă, îl anunţ în " cadru 
festiv " că are circa 67% noduli la tiroidă, îl întind pe masa de operaţie 
şi încasez costurile respective de la Casa de sănătate. 

        Dacă aceste Case de sănătate n-ar exista (minunată invenţie pentru 
corpul medical, mană cerească) pacientul s-ar gândi de zece ori înainte de a 
se lăsa tăiat şi să mai şi plătească din propriul buzunar pentru aceasta.  Aşa 
însă... încasăm asigurari de sănătate (şi unele firme fac bani frumoşi cu asta) 
de la oameni, după care-i operăm pentru boli fictive pe gratis.  
        Pentru ei pe gratis, dar nu şi pentru noi, care scriem ordine de plată 
grase Caselor de sănătate. 

        O altă modalitate de a-i face pe oameni bolnavi cu de-a sila, 
este modificarea valorilor de referinţă pentru analizele (îndeobşte cele 
de sânge).  
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        Scandalul colesterolului poate că vă este deja cunoscut. Prin anii 90, 
mai multe grupuri de influenţă (compuse îndeobşte din medici profesori 
universitari) au reuşit să impună modificarea valorii superioare de referinţă 
pentru colesterol de la 240 miligrame pe decilitru sânge (care este valoarea 
maximă normală pentru o persoană adultă) la 200 de miligrame.  În acest fel, 
peste noapte, jumătate din persoanele masculine între 30 şi 40 de ani devin 
bolnavi, cu colesterolul mărit, şi astfel, potenţiali  pacienţi buni de muls.  În 
mod normal o valoare de 250 pentru o persoană de  50 de ani este o "valoare 
ideală".  
        Dar la o limită de referinţă maximă de 200, suntem cu toţii bolnavi!!!  Ei, 
asta da afacere.  Sau... escrocherie?  Vă las pe Dvs. să apreciaţi singuri. 

        Impunerea unor valori limită stricte precum şi dezvoltarea permanentă a 
tehnicii de măsurare a deschis noi şi minunate perspective medicinei.  
        Astfel s-a reuşit crearea unui nou catalog de afecţiuni. Pseudo-bolile.  
        O serie foarte lungă de astfel de afecţiuni nici nu ar fi resimţite vreodată  
de-a lungul vieţii, dacă nu am face imprudenţa ca, mergând la medic, să luăm 
de bune toate "gogoşile" care pot să ne fie servite acolo.  Desigur, nu toţi 
medicii folosesc aceste... tertipuri.  Dar posibilitatea rămâne deschisă.  
Există.  Diagnosticul este cea mai răspândită boală!!! 
        Şi încă un aspect foarte interesant, pe care nu-l avem în vedere, şi care 
este deseori speculat de medicină pentru a arăta cât de utilă şi importantă 
este prezenţa Domniei Sale. 

        Şi anume, durata de supravieţuire a unui bolnav.  Medicina susţine că a 
reuşit să mărească, în  omparaţie cu secolele trecute, durata de viaţă a unei 
persoane bolnave.  Speculaţie măiastră!  Şi mulţi o cred.  
        Această durată de viaţă se calculează statistic vorbind, din momentul 
depistării unei afecţiuni şi până în momentul în care bolnavul este răpus de 
aceasta.  
        Păi, bine... dar dacă descopăr bolnavi cu colesterolul mărit la 30 de ani, 
şi ei decedează în mod normal, ca şi in trecut, pe la 70 de ani, asta înseamnă 
că este meritul medicinei, care, cu măiestria ei cunoscută, l-a ţinut pe bolnav 
în viaţă 40 de ani, şi că astfel a reuşit să-i prelungească viaţa? Fals.  
        Poate eventual sa-l omor cu bună ştiinţă, chinuindu-l 40 de ani cu teama 
unei afecţiuni inexistente! 

        Mulţumim frumos pentru grija acordată! 
        Nu cred că ne închipuiam vreodată că... pentru aceasta suntem aici, pe 
lumea asta. 
       Se pare însă că medicina ştie pentru de ce suntem aici. Pentru ea! 

Clic pentru cuprins  
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7 locuri neobișnuite de pe Terra, ce sfidează logica (unul este în România) 

Cele șapte minuni ale naturii au fost desemnate puțin prea repede. Marele Canion sau Vârful Everest sunt, 
într-adevăr, colosale, însă există pe Pământ locuri la fel de impresionante. 

Sunt locuri ce arată de parcă s-ar fi format pe o planetă ce a evoluat separat de a noastră. Unele dintre ele 
rămân un mister chiar și pentru oamenii de știință. 
Sunt locuri care te vor lăsa „cu gura căscată” nu doar pentru că sunt frumoase, ci pentru că par să respecte 
legi ale naturii care nu se mai aplică nicăieri pe planetă. 

                                                 1.   Shanay-Timpishka, râul care fierbe 
 

 În adâncimile pădurii amazoniene există un râu lung de doar șase kilometri, dar care este unic în lume. 
Apele râului Shanay-Timpishka sunt atât de fierbinți, încât orice animal care intră în ele este fiert de viu. 
Temperatura apei este de 91 de grade Celsius, iar biologii interesați de acest fenomen nu știu cu siguranță 
de ce. De obicei, apele fierbinți se află în apropierea vulcanilor, dar în zonă nu există niciun vulcan pe o rază 
de 700 de kilometri. 

Una dintre teoriile avansate de cercetători este că apa clocotită aflată în subteran pătrunde prin falii și, 
după ce se combină cu apa râului, se formează un sistem geotermal unic în lume. 

                                              2.  Peștera Movile, unde atmosfera este de sulf 

 

 

 

 

 

 

 

Peștera Movile se află în România, în apropiere de Mangalia și este o adevărată capsulă a timpului. 
Muncitorii care au lucrat la construirea unei termocentrale lângă Mangalia au fost cei care au descoperit 
unul dintre cele mai ciudate locuri de pe planetă: o cavernă care a stat complet sigilată și fără lumină timp 
de 5.5 milioane de ani și a dezvoltat o atmosferă complet diferită de cea de la suprafața Terrei. 

https://incredibilia.ro/pestera-movile/
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Intrarea în peșteră se face printr-un puț săpat artificial, iar în capătul galeriei se află un lac cu apă 
sulfuroasă. Aerul de aici este toxic, contaminat cu hidrogen sulfurat, iar nivelul dioxidului de carbon este 
extrem de ridicat. 

Practic, în Peștera Movile n-ar trebui să existe viață. Și totuși, în mod bizar, cercetătorii au descoperit aici 33 
de forme de viață care nu mai există nicăieri în lume. 

Curioasele creaturi s-au adaptat și trăiesc în această atmosferă toxică, hrănindu-se cu spuma de pe pietre. 

 

                                                    3. Izvorul care transformă orice în piatră 

 

  

 

 

 

 

 

 

În Anglia, la Knaresborough, există un izvor care pare desprins din poveștile Science Fiction. Apa acestui 
izvor e atât de bogată în minerale, încât transformă în piatră orice obiect lăsat sub ea, exact așa cum se 
formează stalactitele din peșteri. 

Procesul durează de obicei între trei și cinci luni. Datorită acestei puteri miraculoase, izvorul a devenit o 
atracție turistică foarte populară. Turiștii pun sub apa curgătoare diverse obiecte – de la ursuleți și până la 
biciclete – și lasă apa să-și facă treaba. 

  

                                                                        4. Lacul care te omoară într-o oră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În interiorul unei foste fabrici sovietice de armament nuclear se află un lac atât de contaminat de substanțe 
radioactive, încât moartea este aproape sigură dacă stai în apropierea lui mai mult de o oră. 
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Practic, Lacul Karachay, situat în vestul Rusiei, a fost folosit de sovietici ca groapă de gunoi pentru deșeurile 
nucleare. Cantitățile uriașe de deșeuri care au fost lăsate aici au creat probleme enorme. 

În 1957, o explozie la fabrică a dispersat particulele radioactive din lac pe o arie de 23.000 de kilometri 
pătrați. Apoi, în 1967, apele au secat, iar particulele radioactive au fost din nou împrăștiate pe o arie de 
1.450 kilometri pătrați. 

Astăzi, apa este acoperită cu un zid gros de beton, pentru a preveni dezastrele. Lacul a fost desemnat de 
institutul Worldwatch drept cel mai toxic loc de pe pl                                   

                                                             5. Copacul dublu din Casorzo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În regiunea Piemonte, din Italia, turiștii pot admira o adevărată ciudățenie a naturii: un cireș care crește în 
vârful unui dud. Fenomenul nu este neapărat unul unic. Într-adevăr, mai există cazuri de copaci-parazit, dar 
de obicei aceștia sunt mici și au o viață scurtă. 

Copacul dublu din Casorzo, însă, este format din doi copaci viguroși, complet dezvoltați și sănătoși, cu 
diametrul ramurilor de cinci metri. Nimeni nu știe cum a reușit cireșul să se înrădăcineze şi să 
supraviețuiască. 

Localnicii cred că o pasăre ar fi putut scăpat o sămânță de cireș deasupra dudului, după care cireșul ar fi 
prins rădăcini în sol prin trunchiul cobit al dudului. 

                                              6. Locul unde fulgerele nu se opresc aproape niciodată 
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Lacul Maracaibo, din Venezuela, a intrat în Cartea Recordurilor pentru cea mai mare concentrație de 
fulgere din lume. Practic, se poate spune că deasupra acestui lac are loc o furtună care nu se oprește 
niciodată. 

  

7.Barajul de pe râul Tokachi, de pe insula japoneză Hokkaido este o atracție turistică faimoasă deja. Apa 
acestui baraj are o culoare de un albastru electrizant, iar ceea ce uimește și mai tare este că își schimbă 
culoarea atunci când te uiți la ea din unghiuri diferite. 

Mai mult, culoarea apei se schimbă odată cu anotimpurile, variind nuanțe de albastru și verde. Oamenii de 
știință cred că ciudatele culori sunt „opera” particulelor de hidroxid de aluminiu aflate în apă, care, în 
funcție de unghiul din care privești, reflectă lumina în mod diferit. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
   

 

 

 

 Clic pentru cuprins 

Incredibil ! 

   O singură curmală   declanseaza  un proces ireversibil în organism 

            Alimentându-ne doar cu curmale și apă, avem posibilitatea de a supraviețui ani 
întregi. 

            Curmalele – un fruct extraordinar, care în multe țări este descris drept unul ce 
întărește sănătatea și prelungește viața. Se spune că în China există un grup de oameni 
centenari, ce au ca aliment de bază curmalele. În orice caz, aceste fructe sunt foarte 
folositoare și se recomandă a fi consumate în loc de dulce. 

            Și pe lângă toate, ele au și proprietăți curative. Doctorii au stabilit că scăzuta 
cantitate de zahăr în sânge provoacă un simț considerabil de foame, însă după consumul  
doar a câtorva curmale, foamea va dispărea. Astfel, organismul va fi îndestulat cu o 
cantitate mică de mâncare, ceea ce va preveni abuzul de alimente și afectarea stării 
sufletești. 
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            Acestea conțin 23 tipuri de aminoacizi, care nu se găsesc în majoritatea altor 
fructe. La fel, curmalele sunt bogate și în triptofan de aminoacizi, care este foarte 
important pentru funcționarea optimă a creierului și menținerea unei stări psihice normale, 
îndeosebi pentru persoanele in vârstă.Triptofanul transformă procesul de îmbătrânire în 
unul mai lent. Acesta permite într-o oarecare măsură întreruperea procesului de 
îmbătrânire a celulelor. Adițional, datorită triptofanului, curmalele au acel efect ușor 
calmant și somnifer. 

            Pe lângă triptofan, curmalele conțin și alt aminoacid – glutamic, care împiedică 
arsurile din cauza nivelului ridicat de suc gastric. Seleniu – scade riscul îmbolnăvirilor 
cancerigene, întărește sistemul  imunitar și reduce riscul îmbolnăvirilor cardio vasculare. 

            Datorită combinației cantității enorme de zahăr (glucoză și fructoză(26-55%), care 
se asimilează rapid de organism) cu vitamina B 5, fructele palmierului de curmale au 
proprietatea nu doar de a ține satul, ci și de a recupera forța fizică, energie și prospețimea 
creierului și a nervilor. 

            Ca și majoritatea produselor alimentare de origine vegetală, curmalele nu conțin 
colesterol. Valoarea energetică pentru 100 gr. a parții comestibile a fructelor – 142-274 
calorii, ușor uscate – 340 calorii. Curmalele conțin de la 40 până la 77,5 componente 
uscate. Acestea au puține calorii deci consumați-le fără griji în loc de dulce și nu veți avea 
probleme cu cântarul. 

            Specialiștii susțin ca  10 curmale în zi sunt deajuns pentru a asigura nevoia zilnică 
de magniu, cupru, sulf și jumate din fier, o pătrime din nevoia de calciu. Astfel consumând 
doar  curmale și apă poți trai câțiva ani. 

            Medicina contemporană și-a îndreptat atenția către acest fruct drept obiect de 
studii îndelungate, cercetări științifice datorită căreia au fost descoperite beneficiile acestui 
produs. 

            Printre care: 

            ·         Curmalele nu reprezintă o cale de transmitere a anumitor bacterii, microbi și 
paraziți dăunători sănătății; 

            ·         Curmalele conțin substanțe care nimicesc bacteriile dăunătoare din 
organismul omului; 

            ·         Curmalele – leacul și mâncarea perfecta pentru cosmonauți și mult mai 
folositoare decât caviarul; 

            ·         Curmalele conțin substanțe ce contribuie încordării puternice a mușchilor  
uterului, ceea ce simplifică procesul de naștere la femei, făcându-l mai rapid și mai puțin 
dureros; 

            ·         Curmalele conțin vitamina A care îmbunătățește vederea; 

            ·         Datorită vitaminei B, curmalele sunt folositoare pentru funcționarea și  
dezvoltarea normală  a sistemului muscular; 
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            ·         Curmalele îmbunătățesc pofta de mâncare. 

            Se recomandă consumul curmalelor în următoarele cazuri: 

            ·         La stresuri mentale. Se consideră ca curmalele uscate influențează pozitiv  
asupra creierului, mărind productivitatea lui cu 20% si mai mult; 

            ·         La epuizare și oboseală fizica.Doar peste jumătate de oră dela consumul 
curmalelor chiar și către o persoană supra obosită se întoarce puterea și  energia; 

            ·         La bolile cailor respiratorii; 

            ·         La bolile cardiovasculare, datorită conținutului înalt de kaliu; 

            ·         La anemie; 

            ·         La prevenirea îmbolnăvirilor stomacului și intestinelor; 

            ·         La mărirea cantității spermei la bărbați; 

            ·         La impotență; 

            ·         La rău de mare; 

            ·         La răceală; 

            ·         La prevenirea pierderii sarcinii; 

            ·         Pentru fortificarea pereților capilarelor; 

            ·         Pentru îmbunătățirea sistemului digestiv; 

            ·         Pentru îmbunătățirea vederii; 

            ·    Pentru fortificarea circulației sangvine, și scăderii tensiunii arteriale; 

            ·         Pentru scăderea efectului secundar al antibioticelor; 

            ·         Pentru îmbogățirea laptelui matern cu vitamine; 

            ·         Pentru stoparea sîngerării gingiilor; 

            ·         Pentru micșorarea probabilității formării chiagurilor de singe; 

            ·         Pentru lecuirea amețelilor provocate de bolile urechii interne; 

            ·         La sindromul premenstrual al femeilor; 

            ·         La reglarea conținutului de zahăr în sânge; 

            ·         La eliminarea din organism a ionilor de metale grele; 

            ·         La micșorarea riscului de formare a cancerului al pancreasului. 
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Poezii / cântece ale tinereței mele 

 

  Curtoazia Radu Mihalcea 

 

 

Floarea albastră 

 

Firicel de floare albastră 

Floare de Nu-Mă-Uita,  

Poartă tu iubirea noastră 

Prinsă’n gingășia ta. 

 

Și atunci când depărtarea 

Poate ne va întrista 

Să răsari ca o nădejde 

Să ne bucuri inima! 

 

                    * 

 

Trei cowboy 

 

Trei cowboy înțoliți la fix 

Călăreau prin Texas 
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Bucuroși că șeriful nu i-a prins 

Șeriful din Arkansas, 

Frumoasă-i viața de cowboy 

Când mergi mereu călare 

Și unde lupta e în toi 

Să intri in goana mare! 

 

Să dai un pumn 

Și primești doi 

Și ochiul cât sarmaua 

Frumoasă-i viața de cowboy! 

 

                   * 

 
Wu Wing  

 

Hei spune mamă unde ești 

Te aștept și plâng și strig... 

Sunt eu Wu Wing al tău cel mic 

Mi-e foame și mie frig! 

 

              * 

 

Castelele din Spania 

In Spania sunt castele 
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Cu ziduri și crenele. 

Dar senioritele i-au promis lui Franco 

Un castel cu zăbrele 

 

                  * 

 

Stepa baicală*) 

 

Sălbatică-i stepa baicală,  

Sunt mine de aur în ea. 

Un om blestemându-și ursita 

Cu traista pe umăr mergea.  

 

Din ocnă în noapte fugise 

Dreptatea prea mult a’ndrăgit. 

Pierzându-și să restul de vlagă 

Privea spre Baical istovit. 

Apoi spre Baical se îndreaptă 

Se suie’n caiac de pescar. 

Și un cântec din patrie își cântă  

Ocnașul trudit și fugar. 

 

 *) explicație 
Cântecul meu preferat "pe stepele sălbatice din Transbaikalia" în spectacolul lui Chorus Nikolai 
Kutuzov. Videoclipul folosește fotografii COLORATE de 100 de ani ale fotografului-chimist-
inventator S.M. Prokudin-Gorsky și fotografii moderne. Pe malul lacului Baikal se află un 
monument al Rogue, care a scăpat din închisoare dintr-o mină de aur, iar textul acestui cântec 
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frumos este imprimat în marmură. 100-летние отографии отографии отограка-химика-
изобретателя С. M. Прокудина-Горского и современннстографии. Текспесни герой песни 
увековен на берегт Байкала! Ed. Data nașterii: 7.1.1958 Кутузова pe stepele sălbatice din 
Transbaikalia: Pe stepele sălbatice din Transbaikalia, unde oamenii sapă după aur în munți, Un 
vagabond, deplângându-și soarta, rătăcește cu o geantă pe spate. 2 El umblă prin tăbăcia groasă, 
unde numai câteva păsări cântă, poartă o cutie de cositor pe coasta lui, picioarele lui sunt legate în 
piei uscate. 3 El poartă o cămașă uzată și o mulțime de patch-uri diferite. Șapca de pe capul lui 
este șapca unui condamnat și poartă uniforma unui condamnat gri. 4 El a scăpat din închisoare 
într-o noapte întunecată, unde a fost închis pentru apărarea adevărului. Dar el nu a putut merge 
mai departe în fața lui a fost Lacul Baikal. 5 Vagabondul merge spre țărm și se urcă în barca unui 
pescar. Începe să cânte un cântec trist care spune ceva despre țara sa natală. 6 Mi-am părăsit 
nevasta când era mică și am lăsat-o cu copiii mei; acum rătăcesc fără țintă, Dumnezeu știe dacă o 
voi mai întâlni vreodată. 7 El trece lacul, și mama lui vine în întâmpinarea lui. „O, draga mea mamă, 
lasă-mă să te îmbrățișez, sunt tatăl meu și fratele meu bine?” 8 Tatăl tău este mort de multă 
vreme; acum se odihnește în pământul umed. Iar fratele tău își ispășește pedeapsa, purtând 
lanțuri, undeva în Siberia. 9 „să mergem, să mergem, fiule, să ne ducem acasă, în casa noastră, 
unde soției tale îi este dor de soțul ei și toți copiii tăi plâng. 

 
 
 
 
 
 
 Clic pentru cuprins 
  

                                Populația pământului 

Curtoazia Dan Georgescu 
  
 
 
Populația actuală a Pământului este de aproximativ *7,8 miliarde* (decembrie / 2020), 
sursa: Animal Planet 
 
Pentru majoritatea oamenilor, acesta este un număr mare. Asta e tot. 
Cu toate acestea, în termeni procentuali, poate fi apreciat într-o dimensiune mai gestionabilă 
uman. 
Analiza rezultată este relativ mai ușor de înțeles. 
 
*Din acest total de 100%:* 
 
- 11% sunt în Europa 
- 5% sunt în America de Nord 
- 9% sunt în America de Sud 
- *15% sunt în Africa* 
- 60% trăiesc în Asia 
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- 49% locuiesc în mediul rural 
- 51% locuiesc în oraș 
 
- 12% vorbesc chineza 
- 5% vorbesc spaniola 
- 5% vorbesc engleza 
- *3% vorbesc arabă* 
- 3% vorbesc hindi 
- 3% vorbesc bengaleză 
- 3% vorbesc portugheza 
- 2% vorbesc rusă 
- 2% vorbesc japoneză 
- 62% vorbesc propria limbă maternă. 
 
- 77% au casa proprie sau inchiriata. 
- 23% nu au cazare. 
 
- 21% consumă mai multe calorii decât este necesar 
- *63% pot mânca trei mese complete* . 
- 15% sunt subnutriți, au mâncat ultima masă, dar nu au trecut la următoarea. 
 
- 48% costul zilnic al vieții este mai mic de 2,00 USD 
 
- *87% au apă potabilă* . 
- 13% nu au apă potabilă și/sau au acces doar la o sursă de apă contaminată. 
 
- *75% au telefoane mobile* 
- 25% nu au  
 
- 30% au acces la internet. 
- *70% nu se conectează* . 
 
- 7% au primit studii universitare. 
- *93% nu au urmat facultatea* . 
 
- 83% pot citi. 
- 17% sunt analfabeti. 
 
- 33% sunt crestini 
- *22% sunt musulmani* 
- 14% sunt hinduși 
- 7% sunt budiști 
- 12% sunt de alte religii 
- 12% sunt atei, fara convingeri religioase 
 
- 26% au sub 14 ani 
- 66% au murit între 15 și 64 de ani 
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- *8% au peste 65 de ani* . 
 
Daca ai casa ta (sau inchiriezi), mananci 3-6 mese complete pe zi si bei apa curata, ai un 
telefon mobil, poti naviga pe internet si mergi la facultate, faci parte din micul *Grup 
Privilegiat* (tu esti în categoria *Global Elite* de *mai puțin de 7%* din populația lumii). 
 
În condițiile actuale, *din 100 de locuitori ai planetei, doar 8 pot trăi sau depăși 65 de ani.* 
 
_Dacă ai peste 65 de ani, fii fericit și recunoscător. Bucură-te de viață, bucură-te de 
moment._ 
 
Dacă nu ai părăsit această lume înainte de vârsta de 64 de ani, la fel ca cei 92% dintre 
oameni care au plecat înaintea ta, ești deja binecuvântat în rândul umanității. 
 
_Ai grijă de sănătatea ta pentru că nimănui nu-i pasă mai mult decât ție! 
 
Bucurați-vă de fiecare moment rămas și nu vă plângeți. 
Trăiește și ajută-ți vecinul! 
 
*NOUA TUTUROR CELOR CARE AVEM INTRE 40-90: _AICI CEVA SUGESTII 
SIMPLE SI UTILE PENTRU TOTI._* 
 
*Verificați întotdeauna*: 
*1* . Colesterolul 
*2* . glicemie 
*3* . trigliceride 
*4* . tensiune arteriala 
 
*Minimizează*: 
*1* . Sare 
*2* . Zahăr 
*3* . Alimente bogate în grâu 
*4* . Lactate 
*5* . Produse procesate. 
 
*Mâncare necesară*: 
*1* . Legume 
2*. Fructe 
*3*. apa 
*4*. Sport 
 
*Trei lucruri pe care trebuie să încercăm să le uităm*: 
*1* . Varsta noastra 
*2* . Trecutul nostru 
*3* . Plângerile noastre 
 
*Trei lucruri esențiale*: 
*1* . Rudele/Prietenii/Tovarășii Noștri; 
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*2* . Gândurile noastre pozitive; 
*3* . O casa curata si primitoare. 
 
*Trei lucruri de bază*: 
*1* . Zâmbește mereu/Râzi 
*2* . Fă o activitate fizică regulată în ritmul tău 
*3* . Verificați și controlați-vă greutatea 
 
*Șapte lucruri esențiale*: 
*1* . Nu așteptați să vă fie sete pentru a bea apă; 
*2* . Nu aștepta să-ți fie somn pentru a dormi; 
*3* . Să nu așteptăm să fim obosiți să ne odihnim; 
*4* . Nu așteptați să vă fie rău pentru a face examinări medicale; 
*5* . Nu aștepta minunile pentru a avea încredere în Dumnezeu; 
*6* . Să nu ne pierdem niciodată încrederea în noi înșine 
*7* . Să fim pozitivi și să păstrăm mereu speranța într-un mâine mai bun... 
 
 
_DACĂ AVETI PRIETENI ÎN ACEST GRUP DE VÂRSTA *40-90* PE CARE ÎI IUBIȚI 
TRIMITEȚI-LE ACEST MESAJ._ 
 
IN CONCLUZIE, PENTRU TOTI,  INCETATI SA VA MAI PLÂNGEȚI SI SA FACETI 
GREVE !  
 

  
 

  
  
 

Clic pentru cuprins 
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Sursa : mecanicii’61, #197 martie 2023                               Internet  

Curtoazia Riri Pop 
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                                                         LA DOCTOR 
 
Bulă se duce la doctor și i se plânge: 

– Doctore, sunt homosexual. 

– Vai de mine… Și eu nici nu m-am pieptănat! 
 

* Bulă, într-un magazin de cosmetice: 

– Bună ziua! Aș dori o cremă împotriva mirosului de 
transpirație. 

– Pentru ce zonă? 

– Autogară. 
 

* La interviu: 

– Vorbiți bine engleza? 

– Nu prea bine, dar dau în schimb fluent din mâini! 
 

* Un soț nervos rupe, sparge, înjură… 

O soție nervoasă nu face nimic… nici mic-dejun, nici prânz, 
nici cină! 
 

* În timpul unei pene de curent dintr-un mall, două blonde 
au rămas blocate pe o scară… rulantă. 
 

* Eterna întrebare a femeilor: CE SĂ MAI MĂNÂNC CA SĂ 
SLĂBESC? 
 

* Ăștia care migrează de la PSD la PNL cică erau de mult 
liberali asimptomatici. 
 

* No, am găsit în sfârșit explicația. 

De ce sunt singur? Socrii mei nu au putut avea copii! 
 

* Om tâmpit… 

Te vede că scrii mesaje în timp ce conduci, dar el tot trece 
strada. 
 

* Examenul de capacitate și Bacul vor exista cât timp mai 
știe cineva să corecteze lucrările: o generație, maxim două. 
 

* Un preot tânăr, în practică, îl întreabă pe mentorul său: 
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– Părinte, îți place cum spovedesc, e bine, încep să mă 
pricep? 

– Da, fiule, ești foarte bun, dar când vin fetele tinere și 
povestesc, nu mai zice și tu uauuu…, zi și tu vai, vai, vai… 
 

* În post sunt interzise înjurăturile care sunt de dulce. Pentru 
a nu păcătui, aveți următoarele variante: 

– Ești varză; 

– Dă-te-n morcovul meu; 

– Ceapa mă-tii; 

– Da-ți-aș mure; 

– Mânca-mi-ai păstârnacul. 
 

* Toate mamele plâng când își mărită fetele, numai a mea a 
zis: 

– Să plângă ăla care-o ia! 
 

* Atât de buni suntem la amânat, încât avem cuvântul 
”răspoimâine”. 
 

* Un client o întreabă pe vânzătoare 

– Chiloți aveți? 

– Nu! 

– Aaaa… păi d-aia este mereu aglomerație la dvs. 
 

* Într-un tren, un ardelean stătea pe coridor lângă un sac 
imens. 

– Pune-l sus!, îi spune de câteva ori controlorul. 

Văzând că nu se conformează, în cele din urmă îl 
amendează. 

Ardeleanul, plictisit, plătește amenda. După ceva timp, un 
călător îl întreabă: 

– De ce nu l-ai pus sus? 

– Pentru că nu-i al meu. 
 

* – Iubi, dormi? 

– Nuuu! Am închis ochii și călătoresc… 

– Păi, sforăi!!! 



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

– Călătoresc cu un buldozer. 
 

* Am o presimțire… Că abia după ce termin lemnele vine și 
iarna. 
 

* Scandal mare! 

Un vecin, abia amu o apărut acasă, fiind dat dispărut de 
muierea lui încă din zâua de Anul Nou. 

Scuza lui? O zâs nebunul că s-o speriat de petarde… 
 

* – Aveți recomandare de la vechiul loc de muncă? 

– Desigur, ei mi-au recomandat să-mi caut de lucru în altă 
parte! 
 

* – Mama, înghețata e mai sănătoasă decât crenvuștii? 

– Fiule, în ziua de azi și fumatul e mai sănătos decât 
crenvuștii! 
 

* Magistrații amenință că dacă rămân fără pensii speciale 
vor pleca în masă la cules de căpșuni în occident. 

P.S. – Le asigur eu transportul! 
 

* – Ce faci, frumoaso? Vrei să ieșim la o cafea? 

– Vedem, când ies de la muncă! 

– Pe la ce oră? 

– Nu știu, deocamdată sunt în șomaj! 
 

* Ceața face prima victimă în Moldova, un bărbat a crezut 
că intră într-un bar și a nimerit acasă! 
 

* Legea termodinamicii… 

Când femeia fierbe, bărbatul se evaporă!! 
 

* ”Femeile care ie frumoase, ie leneșe. Care ie deștepte, ie 
rele. Iar alea care ie și harnice și bune la suflet, ie grase.” 

(Gică zidaru’) 
 

* Toți cei care vor să-i aducă un omagiu lui Mihai Eminescu 
sunt rugați să depună în contul meu o bancnotă cu imaginea 
marelui poet! 
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* Ceartă conjugală 

– Să știi, boule, că gemenii nu sunt ai tăi? 

– Niciunul? 
 

* Cine bea, doarme. 

Cine doarme, nu păcătuiește. 

Cine nu păcătuiește e sfânt. 

Deci cine bea e sfânt. 
 

* Nu mă încălzește cu nimic iubirea, tot lemnele îs baza!!! 
 

* Într-un proces, martora este întrebată ce vârstă are… 

– Până acum, am numărat 25 de primăveri. 

– Bine, dar numărați, vă rog, mai repede, că nu stăm aici 
toată ziua… 
 

* – Ai promis că mă iei de nevastă iarna asta! 

– Asta-i iarnă?! 
 

* – Domnule Ciucă, vă mențineți opinia că în România nu se 
produce motorină? 

– Bineînțeles! 

– Dar ce vă face să credeți aberația asta? 

– Faptul că în România avem doar benzinării, nu și 
motorinării. Și cu asta am încheiat discuția. 
 

* Greșelile medicilor dorm în cimitire, iar greșelile profeso-
rilor dorm în Parlament. 
 

* Singurul om de pe lumea asta care nu te minte este omul 
de zăpadă. 
 

* ȘTIRE DE ULTIMA ORĂ! 

O stradă din Sibiu va purta numele de Klaus Iohannis. 
Strada nu va  avea niciun sens. 
 

* ”Porcu-i mort 

Crăciunu-i varză, 

Kilele rămân… 

Mult e dulce și frumoasă 
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Burta de român.” 
 

* Primesc numai lovituri de la viață: ba mă lovește foamea, 
ba lenea, ba somnul! 
 

* Se duce un țigan la preot să se spovedească. 

– Am venit, părinte, să mă spovedești, că am păcătuit rău 
de tot. 

– Ia zi, țigane, poate găsim îndurare, că Dumnezeu e bun și 
mare este mila sa. Așadar, cu ce ai păcătuit? 

– Doamne, am regulat iapa. Și mi-e rușine de–mi vine să 
intru în pământ. 

– Du-te, măi țigane, că nici nu se poate. Iapa e mult mai 
înaltă și nu stă să o regulezi tu. 

– Se poate, părinte. Dar am făcut o groapă și am băgat iapa 
în ea, ca mie să-mi vină tocmai bine să o regulez. 

Clopotarul strigă din clopotniță: 

– Vezi, părinte, ce idee grozavă? Și noi ne chinuiam cu 
scara. 
 

* ”E ceva ce mă-ncălzește, 

În al iernii trist decor: 

Pensia – mi se mărește 

Zilnic – la televizor!” 
 

* Gata cu sărbătorile. Este timpul să începem să strângem 
bani pentru cireșe! 
 

* O blondă intră plângând într-un bar. Barmanul: 

– Domnișoară, de ce plângi? 

Blonda: 

– Pentru că toate bancurile tâmpite sunt cu blonde! 

– Ei, lasă că nu-i așa, iar dacă vrei îți demonstrez imediat, 
zice barmanul și se adresează unei brunete ce era prin 
preajmă. 

– Du-te și vezi dacă ești acasă sau nu… 
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Bruneta fuge repede din local. Blonda, văzând ce se 
întâmplă, începe să râdă: 

– Vai de mine ce prostuță, a și fugit să verifice, de parcă nu 
putea să sune… 
 

* Mă doare capul, mă doare burta, cred că sunt în perioada 
aia a lunii… când nu mai am bani de-o săptămână și mai 
sunt 2 zile până la salariu! 
 
   
 

 
 
  
     

                                  UMOR negru : cu avocați 

Câteva avocățești, dar foarte nostime... 

Avocați americani la bară, prostie cu ștaif de Harvard... 

Cele ce urmează au fost extrase dintr-o carte numită „Disorder in the American 
Courts” și sunt lucruri reale, spuse în timpul proceselor, publicate apoi de reporteri 
specializați în relatarea proceselor. 

  

AVOCATUL: Această astenie gravă vă afectează memoria? 

MARTORUL: Da. 

AVOCATUL:  În ce fel vă afectează memoria? 

MARTORUL: Uit. 

AVOCATUL:  Uitați? Ne puteți da un exemplu de ceva pe care l-ați uitat? 

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

  

AVOCATUL: Doctore, e adevărat că dacă o persoană moare în somn, el nu-și va da 
seama de treaba asta până a doua zi dimineața? 
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MARTORUL: E adevărat că dumneata chiar ai trecut examenul de barou? 

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

  

AVOCATUL: Fiul cel tânăr, cel de douăzeci de ani, ce vârstă are? 

MARTORUL: Are 20, cam ca și IQ-ul d-voastră. 

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

  

AVOCATUL:  Erați de faţă când v-a fotografiat? 

MARTORUL: Glumiți ? 

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

  

AVOCATUL: Deci data conceperii (bebelușului) a fost 8 August. 

MARTORUL: Da. 

AVOCATUL:  Și ce făceați dumneavoastră, tatăl, atunci ? 

MARTORUL: Cam ce credeți că făceam ? 

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

  

AVOCATUL:  Ea avea trei copii, așa e? 

MARTORUL: Da 

AVOCATUL:  Câți din ei erau băieți? 

MARTORUL: Niciunul 

AVOCATUL:  Era vreunul din copii fată? 

MARTORUL: Onorată Curte, cred că am nevoie de un alt avocat. Pot să-mi iau un alt 
avocat ? 
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.................................................... 

  

AVOCATUL: Cum s-a încheiat primul dumneavoastră mariaj? 

MARTORUL: Prin moarte. 

AVOCATUL:  Și prin moartea cui s-a încheiat? 

MARTORUL: Încercați să ghiciți! 

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

  

AVOCATUL:  Puteți descrie individul? 

MARTORUL: Cam de înălțime medie și purta barbă. 

AVOCATUL:  Era bărbat, sau femeie ? 

MARTORUL: În afară de cazul în care era vreun Circ în oraș, aș merge pe varianta 
bărbat. 

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

  

AVOCATUL:  Doctore, câte din autopsiile pe care le-ai făcut au fost pe oameni morți 
? 

MARTORUL: Toate. Cei încă vii ... se zbat prea mult! 

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

  

AVOCATUL:  Vă amintiți la ce oră ați examinat trupul? 

MARTORUL: Autopsia a început la ora 8.30 p.m. 

AVOCATUL:  Și d-nul Denton era mort în acel moment? 

MARTORUL: Dacă nu, în mod sigur a fost până am terminat autopsia! 
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....................................................... 

AVOCATUL:  Ești calificat să dai o mostră de urină? 

MARTORUL: Dar dumneata chiar ești calificat să pui întrebări? 

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

 Și... cireașa de pe tort! 

  

AVOCATUL: Doctore, înainte să faci autopsia, ai căutat să vezi dacă mai avea puls? 

MARTORUL: Nu. 

AVOCATUL: Ai controlat tensiunea? 

MARTORUL: Nu.. 

AVOCATUL: Ai verificat dacă mai respira? 

MARTORUL: Nu. 

AVOCATUL: Deci e posibil ca pacientul să fi fost încă viu atunci când ai început 
autopsia? 

MARTORUL: Nu. 

AVOCATUL: Cum poți fi sigur, Doctore? 

MARTORUL: Pentru că creierul lui stătea pe o tăviță pe biroul meu. 

AVOCATUL: Înțeleg, dar nu ar fi putut totuși ca pacientul să fie viu, în ciuda acestui 
lucru? 

MARTORUL: Ba da, e posibil să fi fost viu și să practice avocatura! 
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https://drive.google.com/file/d/11n8_rJAWZ_B0hB1ts0CDoKMlSx1snrPB/view?usp=share_link
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Chinese_postcards,_ii.pps
https://www.mecanicii61.ro/uploads/PALATUL%20PRIMAVERII.PPS
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Curiozitati%20din%20lumea%20larga%20.ppsx
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Clik pe titluri pt . lecturare 
 
 
 
 
 
 

 

LA  MULTI ANI  
    CELOR NĂSCUŢI ÎN APRILIE 
 
 
 

Stan BONE             
1/1939 
Şeban DERLOGEA 
13/1937 
Florin GROSU     
13/1940 
Florin DRĂGĂNESCU 
15/1935 
Dan BOLINTINEANU 
19/1936 
Constanin CHIRIŢOIU 
27/1939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLETA LUI G 
16 FEBRUARIE 2023 

Prima fabrică de bebeluși va 
deveni curând realitate 

Locul de pe terra de unde 
nimeni nu s-a mai intors!! 

   VINOVAT 
 CURIOZITĂȚI 

Despre un alt …Caragiale 
Un om bolnav se trage dintr-un 
om sănătos care a fost la doctor 
Poezii / cântece ale tinereței 

7 locuri neobișnuite de pe Terra 
Incredibil ! 

Populația pământului 

LA DOCTOR 
UMOR negru  cu avocați 

Linkuri WEB 


	Prima fabrică de bebeluși va deveni curând realitate: ar putea produce până la 30 de mii de copii pe an, exact așa cum și-i doresc părinții
	Curtoazia Valeriu Pop
	Locul de pe terra de unde nimeni nu s-a mai intors!!!
	Ce mai faceti ,domnii mei ? Vinovati sau nu ,va doresc un week end placut ! Cu dor si drag, prietenul vostru cu alte defecte ....
	Populația pământului

	Locul de pe terra de unde nimeni nu s-a mai intors!!
	Prima fabrică de bebeluși va deveni curând realitate
	Link-uri WEB.pdf
	Castelul Burghley.ppsx 23 pag
	Viața noastră între două eternități
	. ppsx   23 pag




