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MARŢI..
Sursa: MECANICII’61, An 9, # 8/83, Scris de:

.

Radu GRUIA

.......30 iulie 2013. Miez de vară caldă şi frumoasă. Lumea îşi face de drum pe la mare, pe la munte, pe la fraţi,
pe la nepoţi. Berea îşi face de cap şi rotunjeşte „formele”
celor care nu reuşesc să-i reziste.
MECANICII îşi cultivă febleţea ultimei marţi lunare,
apărând, mai mulţi sau mai puţin, deocamdată tot la
casa boerească din str. Avrig, unde spaţiul şi ambianţa
par tocmai ajustate pentru cei cca. 20 de participanţi.
Revista apare negreşit, ca un cotidian baban, prezentă
la întâlniri urmare prestaţiei „à la Kronos” a distribuitorului Moşu’ DC. Lumea se bucură, o răsfoieşte şi,
uneori o mai uită pe masă sau pe un scaun. Rămâne
totuşi un regret, cam de-o vîrstă cu ea : lipsa ediţiei
color! Ce să-i facem, nema parale ! Alb/negru apare ca o
Doamnă bine coaptă, dar în schimb nefardată ! Iar cititorii, conservatori, nu se lasă neam convinşi de lectura
„on screen” Păcat ! Hai să vedem cine a fost ultima dată :
Florin Drăgănescu, Coca şi Constantin (Calypso) Dumitru, Gabi şi
Vali Gheorghe, Marian Grădişteanu, Radu Gruia, Costel
Marin,Rodica Nicolescu, Nina Olaru, Adrian Popa, Ionel Stănescu,
Maria Apostolescu şi Radu Stoian, Dan Ştefănescu, Ani şi Mirel
Vanca.
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IMAGINI ŞI TEXT NAE ENESCU ŞI RADU GRUIA
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Famagusta.(Fosta) Catedrală St. Nicholas.
Construită în jurul anilor 1300, este
considerată ca fiind unica replică a
faimoasei Notre Dame din Paris. De
altfel, asemănarea este evidentă.
Arborele din stânga un fig sycomorus,
a fost plantat în aceaşi perioadă, având
aceaşi vechime cu biserica. Otomanii au
ajuns în Cipru în 1570. Au avut nevoie
de un întreg an pentru a ocupa insula.
Famagusta a rezistat unui asediu
prelungit, iar căderea ei a pus capăt
campaniei otomane. Adăugândui-se un
minaret, Catedrala a fost transformată
în moschee, purtând numele generalului
comandant otoman, Lala Mustafa Paşa.
În timpul ocupaţiei, rezidenţa în Famagusta a fost permisă exclusiv cetăţenilor
turci, restul fiind admişi cu permise
speciale valide exclusiv pe durata
luminei diurne.
Otomanii au păstrat insula până în
1878, când au negociat-o cu britanicii,
în schimbul sprijinului acestora contra
tendinţelor expansioniste ale ruşilor în
estul Anatoliei. Britanicii i-au acordat
independenţa în 1960, păstrând 2 baze
militare pe teritoriu şi în prezent.

9

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“

Faţada de est.
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De data asta, o cinstită şi
sfântă bisericuţă grecească :
Sfântul Nicolae !
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Ei da ! Sigur aţi ghicit: este Duminică. Oamenii au venit să asculte
Slujba.... Priviţi „dichiseala” bisericuţei , enoriaşii, atmosfera...
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Pe drum.....de plajă. În greceşte „paralia”

Asta e Pernera, div. administrativă
Paralimni. (care înseamnă „După lac”)

13

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“

14

MECANICII ’61 POLIBUC # 8/83, august 2013 EE

Protaras. Paragliding for two!

Plaja Fig Tree, din Protaras.
5/Eur/pers/zi !
La Văcăreşti, dacă intri cu maşina,
costă tot atât, dar nu-ţi dă nimic !
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MECANICII Cavaleri în Malta ! Observaţi cum îşi protejează „fetele” !
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La Valleta, Malta
Ceva urbanism :clădirile sunt
vechi de 500 de ani !

La Valleta, Malta
Plimbare „de grup” pe
strada de 5...secole !
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Portul din Malta.(în stânga La Valleta, 6000 loc.)
Protejată de un zid construit astfel încât face să
ricoşeze obuzele trase de pe mare.

Golful Shendli.
Plajă.....şi
hoteluri luxoase !

Grota din
Golful Shendli

18

MECANICII ’61 POLIBUC # 8/83, august 2013 EE

Golful Shendli din insula Gozo.
A doua insulă ca mărime a Maltei

Golful din Qwara (Aura)
Remiza de bărci şi yahturi
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Domul din Mosta. Interior.

Exteriorul domului din Mosta, al treilea ca mărime din
lume. In timpul războiului trecut, două bombe au
trecut prin acoperişul domului, dar nu au expodat.
Una dintre cele două este aşezata în spatele altarului
Altarul Domului din Mosta
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Un detaliu din biserică

Altarul bisericii Sf Maria din Medina,
bastionul Maltei
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Bazilica Sf. George din oraşul Victoria,
capitala insulei GOZO. Baldachinul şi
altarul.

Bazilica făcătoare de minuni Ta Pinu, din insula GOZO
A treia insula ca mărime se numeste Comino, şi este
locuită de 5 persoane. Dar aici se află Laguna albastră,
unde vasele din Malta aduc turişti pentru a face baie în
lagună. Cei 5 sunt cei care-i servesc pe turişti,
şezlonguri, sandvich-uri, etc.
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Catacombele în care trăiau maltezii creştinaţi
de Sf.Paul (Pavel), a cărui corabie a eşuat pe o
insuliţă (Saint Paul) din estul Maltei

Decoraţiile pentru festa - sărbătoare religioasă, care
are loc sâmbăta din martie până în septembrie într-un
oraş oarecare (aici Rabat), în jurul uneia dintre cele
365 biserici din cele două insule Malta şi Gozo.Este
scoasă la vedere statuia sfântului, după care are loc
detonarea unui grup de artificii, maltezii fiind
specialişti în pirotehnică.
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Mecanicii’61
vs

„Provocările” Fizicii Cuantice
Sursa: MECANICII’61, # 8/83, august 2013 EE, Redactat de:

Radu GRUIA

Remember (din partea a III-a materialului)
 Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni, bazat pe frecvenţele de vibraţie ale
octavelor muzicale, având geometriile bazate pe Solidele Platonice. Geometriile
Platonice, au fost denumite astfel, deoarece ele erau cunoscute de vechii greci,
Platon fiind cel care le-a descris pe larg. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale,
care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre
regulate cu bază comună), cubul, dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feţe).
Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul
sferelor circumscrise, iar dimensiunile de existenţă sunt create pe baza modelului
vibraţiilor în eter.
 …… experimentul făcut de Dr. Bruce De Palma, se aruncă două mingi, din două
catapulte, sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forţă. Singura diferenţă, este că uneia
dintre mingi i se dă o rotaţie în jurul axei de 27.000 rot/min. …. Într-o sfidare totală
a oricărei legi din fizica Newtoniană, mingea rotitoare se înălţa mai sus şi cadea mai
repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaţie a acestui experiment este că
ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă, cea rotitoare absorbind mai
multă.
 Generatorul lui Faraday
Toată lumea ştie, că pentru a genera un curent electric, conform teoriei clasice a
electromagnetismului, este nevoie de două componente: stator şi rotor, adică de un
flux magnetic, care să taie spirele rotorului. Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric, ci se poate produce chiar dacă nu se
taie liniile de flux magnetic.
 Profesorul John Searl a confecţionat un generator format din role cilindrice
magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. Magneţii
folosiţi nu sunt din cei obişnuiţi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiţi
odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să
se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălţime!!!
 Kozârev - Savantul Mileniului Trei
……. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De
îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să
scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie
atomică, care este 99,999% spaţiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid,
ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero.
 Geometria Sacră
…. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraţional,
phi=1,61803399..., care a fost denumit NUMĂRUL DE AUR. Pe baza acestui număr
se poate stabili Dreptunghiul de Aur. Din expansiunea dreptunghiurilor se
construieşte Spirala de Aur…….

Din cele prezentate anterior, putem concluziona că peste tot există o energie
vibratorie, iar atomii nu sunt mici sfere materiale, ci vortexuri în acest eter,
asemănător unui fluid. Materia este mai degrabă vibraţie îngheţată, o formă
de unde staţionare în acest vast ocean, iar în spatele tuturor stă o
inteligenţă, o forţă creatoare, care face regulile jocului. Crearea de lumi fizice
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este bazată pe principiul hologramei, conştiinţa fiind adevărata forţă
motoare.
Tehnologia Formării Universului
Acum, că avem un model de bază despre cum funcţionează materia şi
energia, la nivel cuantic, să mergem mai departe şi să schiţăm un model
unificat al cosmologiei universale. Acest model a fost ascuns în cărţi vechi,
monumente, legende şi tiinţe esoterice, aşteptând să fie redescoperit.
Toate informaţiile moderne ne permit astăzi, să considerăm originea şi
creaţia universului nostru, ca fiind rezultatul unei Fiinţe Inteligente, în loc
de cel a unei explozii primare (Big Bang), care a izbucnit din nimic, într-un
spaţiu cosmic întunecat şi mort.
Nenumărate observaţii şi experimente, printre care şi studiul “materiei
negre”, din univers, duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie
neagră) care conlucrează şi interacţionează reciproc. De asemenea, am văzut
că formaţiile în care densităţile, galaxiile şi universurile se aşează, reprezintă
sfere concentrice, stratificate (incluse unele în altele). Deci, în final totul are
forma unei Sfere Universale, care s-a divizat în cele două forme de eter, pe
care, pentru u şurinţa înţelegerii, o să le denumim A1 şi A2. Acestea au
frecvenţe de vibraţie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri
opuse, comportându-se bineînţeles ca nişte fluide. În interiorul acestora se
află micile sfere, în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice,
ce le determină să rămână legate într-o formaţiune stabilă (cristalizată).
Aceste două fluide, cu geometrii cristaline, nu se amestecă şi se
omogenizează, ci exercită o presiune între ele. În cea mai mare parte a
timpului, cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt, însă atunci când
geometriile lor devin aliniate, ele se vor contopi, iar porţiunea respectivă,
datorită presiunii înconjurătoare, se va aranja în formă de sferă (asemenea
unei picături de apă). Această mică sferă este o replică a întregului, în
sensul că cele două straturi î şi vor continua rotaţia. Pe măsură ce ele vor
atrage alte sfere, din A1 i A2, îşi vor creşte dimensiunea.
Bineînţeles, aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale, ci toroizi
sferici, aşa cum am văzut anterior. Axa centrală a acestora, are viteza şi
presiunea maximă, deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre
centru, în timp ce A2 tot spre centru, dar dinspre sud. Aşadar, centrul este
supus vitezei şi presiunii maxime. În urma acestei presiuni, în centrul sferei
se va forma o sferă, unde va lua naştere energie electromagnetică, adică
lumină şi materie, sub formă de plasmă!
Această sferă de energie continua să crească, pe măsură ce absoarbe tot mai
multă energie. Forma iniţială poate fi asemănată cu plasma luminoasă,
altfel spus cu un Soare Central. Apoi începe un ritm de pulsaţii, datorat
presiunii exterioare, dând naştere la mişcări de oscilaţii, asemenea unui
elastic, comportându-se ca un Oscilator Central. Mişcările, de implozie –
explozie, a sferei centrale, vor pulsa cu un ritm constant, asemenea unei
“respiraţii” regulate, ce se va transmite în cele două straturi, care îşi
continuă rotaţia.
Asemenea cercurilor concentrice, ce se formează atunci când aruncăm o
piatră în apă, se vor forma sfere concentrice, ce se vor extinde până la limita
cea mai îndepărtată.
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Acest model a fost demonstrat în experimentul de Sonoluminiscenţă,
prezentat anterior.
Astfel se formează strat după strat de energie sferică, între Oscilatorul
Central şi ultimul strat al universului, asemenea straturilor unei cepe.
Interacţiunea dintre straturile A1 i A2, la suprafeţele de contact, vor forma
mici cantităţi de plasmă luminoasă, în general prea slabă pentru a fi
detectată vizibil.
Datorită interferenţei undelor, care sunt diferite pentru fiecare sferă, fiecare
dintre ele va avea o densitate eterică diferită, care scade dinspre centru spre
periferie. Teoretic, sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei
formaţiuni de fractali. Sunt 7 sfere de bază, care formează 7 densităţi, la
rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităţi şi a a mai departe,
până la infinit. În ciuda infinităţii numărului de subniveluri, din fiecare
densitate de bază, pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei, vom
obţine din nou întregul şi singularitatea. Marginile între care nivelurile
vibratorii pot varia, au nişte limite, minimă, respectiv maximă.
În timp, toată energia disponibilă a straturilor se va consuma, moment în
care se va atinge maximul de densitate energetică, iar forţele de tip
gravitaţional vor începe să colapseze toate nivelurile înapoi spre centru.
Procesul de expansiune şi contracţie, poate fi observat în evoluţia stelelor, la
început ele sunt mici, apoi crescând în mărime, ajung la stadiul de “gigant
roşu”, după care colapsează, implozia degajând o lumină albă foarte
puternică, denumită “supernovă”.
Sfera Universală, fiind într-o stare de rotaţie, cu cele două straturi A1 i A2
rotindu-se în opoziţie, înseamnă că toată materia ce se formează, se va roti
de asemenea, de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune,
care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur, va duce la o expulzare a
materiei, dinspre Soarele Central, spre exterior, forma acesteia fiind de
spirală plană. Astfel se formează o metagalaxie.
Fiecare dintre metagalaxii vor continua acest proces, generând galaxii, care
la rândul lor, vor forma miliarde de stele, iar fiecare dintre stele va forma
planete. Planetele vor crea mai departe sateliţi şi inele, de-a lungul planului
lor eliptic. Şi tot aşa, în subdiviziuni armonice, din ce în ce mai mici, se va
forma lumea cuantică, după aceleaşi principii. Deci în final, fiecare atom
este o hologramă perfectă a Sferei Universale, demonstrând construcţia
fractalică a universului.
Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel, înseamnă că ar trebui să observăm
acest model de sferă, formată din două straturi rotitoare, i la o scară mai
mică. Structura de torus, poate fi întâlnită în câmpul magnetic. Tesla a fost
primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte, deşi nimeni
nu a găsit o explicaţie adecvată la aceasta, până acum. Este de asemenea
cunoscut că magneţii, au o durată de viaţă de peste 1000 de ani, fără a-şi
slăbi intensitatea. Deoarece câmpul este creat în formă de torus şi cele două
câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord - sud, permit acestei
energii să curgă, atrăgând obiectele metalice.
Globurile luminoase, sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice,
aceste sfere luminoase plasmatice, putând fi produse în laborator, aşa cum
au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller, Searl, Roschin şi
Godin.

26

MECANICII ’61 POLIBUC # 8/83, august 2013 EE

Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt
formaţiuni de energie sferică, de diferite dimensiuni, care produc
următoarele efecte (anomalii):
-Sunt capabile de a penetra prin materie
-Pot emite, sau absorbi lumina şi alte radiaţii
electromagnetice, dintr-o gamă largă de frecvenŃe
-Pot provoca oprirea funcţionării aparatelor
electronice, datorită câmpului electric foarte puternic, pe care-l produc, atât
în interiorul cât şi în exteriorul lor
-Pot influenţa câmpul gravitaţional, făcând obiectele fie să leviteze, fie să
devină mai grele
-Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor, deoarece sunt
într-o mişcare de rotaţie
-Apariţia lor este mult mai frecventă, în anii cu activitate solară intensă.
Dr. Dyatlov a arătat că aceste formaţiuni apar numai când două forme de
eter sunt amestecate - este vorba de materie şi antimaterie.
Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul
solar, fie au un inel vizibil, fie emană o energie, de-a lungul ecuatorului.
Benzi de gaze rotitoare, în sensuri opuse, s-au observat la planetele gazoase.
Unele atmosfere, cum ar fi cea a lui Venus, se ridică şi coboară,
demonstrând fenomenul de “respiraţie”, asemenea Oscilatorului Central.
Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălţimea de la aproximativ 200 km la
câteva mii de km, în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări
au arătat că centrul planetelor nu este format din metal, ci din plasmă.
Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt, o replică în miniatură a
macrocosmosului, bineînţeles tot în formă de torus.
Soarele nostru are un câmp magnetic, cunoscut sub denumirea de
heliosferă, care este de asemenea în formă de torus sferic. Suprafaţa
Soarelui pulsează şi ea.
Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele,
planete şi gaz, însă nu prea mulţi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de
“materie neagră” şi “energie neagră”, cunoscută sub numele de “halou
galactic”. Haloul sferic, determină majoritatea forţei gravitaţionale,
exercitată asupra galaxiei, determinându-i rotaţia, ca şi când ar fi un obiect
sferic unitar. Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie, având
materia formată la nivelul eliptic, având forma unei spirale în plan.
Cercetătorul japonez Takashi Ikehata, a găsit prin experienţe de laborator,
că formaţiunea de spirală a unei galaxii, se formează prin procese de rotaţie
a fluidelor, mai degrabă, decât prin cele gravitaţionale, injectând plasmă de
Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică, într-un gaz de Argon
rece, staţionar).
Grupurile de galaxii, se ştie că se adună în forme sferice, denumite
“superclusteri”, care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei
energii la scară mai mare. înconjurat de un câmp de energie în formă de
torus sferic, cu o axă centrală pe direcţia nord-sud.
( va continua în apariţiile viitoare)
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SFÂRŞITUL
OCCIDENTULUI?
Sursa: MECANICII’61, An 9, # 8/83, august 2013 EE, Scris de:

Mirel VANCA

După cartea „De ce este România
altfel?”, care a creat valuri în societatea românească, Lucian Boia vine
cu o altă carte, „Sfârşitul Occidentului? Spre lumea de mâine” cam de
aceeaşi factură.
Asistăm la sfârşitul Occidentului?
Autorul nu ne dă un răspuns cert, dar
ne lasă să credem că aşa va fi:
Occidentul se duce pe copcă. Vor
reacţiona românii şi de data aceasta,
la fel de nervos? Părerea noastră este
că nu, pentru că, de data aceasta,
este vorba mai mult de „capra
vecinului”. S-ar putea să se chiar
bucure că cei care-l privesc acum de
sus o vor „lua-o în freză”.
Da, Occidentul care, începând
cu secolul XI, s-a instalat în fruntea
progresului omenirii, cel care a experimentat, a inventat şi s-a industrializat, cel care a călătorit, a descoperit
şi şi-a extins neîntrerupt teritoriile, cel
care a crezut în progres şi democraţie
şi, în final, cel care a creat cel mai
înalt nivel de civilizaţie de pe Terra, a început să dea serioase semne de
oboseală:
 Se micşorează în raport cu restul lumii, îi îmbătrâneşte populaţia, intră
în recesiune economică, îi scade încrederea în sine, devine mai puţin
religios, naţiunea devine, pentru el o noţiune din ce în ce mai
abstractă şi mai palidă.
 Îl asaltează tot felul de alte pericole dinăuntru sau din afară cum ar fi:
globalizarea,
imigraţia,
multiculturalitatea,
agresivitatea
musulmană, creşterea economică a Chinei şi a aşa ziselor economii
emergente (India, Brazilia, etc.) şi lărgirea pieţelor de desfacere ale
acestora în detrimentul celor occidentale.
La scară globală, toate ţările se dezvoltă. Cele rămase în urmă se luptă
se la ajungă pe cele mai dezvoltate şi chiar să le întreacă, tehnica avansează,
Internetul pune stăpânire pe viaţa noastră şi, cu toate astea, nu suntem şi
se pare că nici nu vom fi mai fericiţi. Dezvoltarea aduce stres, poluare şi
accentuează inegalitatea socială, încât au apărut voci care susţin că ar
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trebui să rămânem pe loc. Apar curente artistice aberante, lumea este tot
mai informată dar mult mai puţin cultă, se citeşte din ce în ce mai puţin, se
inversează valorile în societate, în prim plan făcându-şi loc figuri din sport şi
din lumea spectacolului, oamenii de cultură trec într-un plan secundar,
mulţi autori celebri sunt pe cale să-şi afle ultimul refugiu în dicţionare, scrie
autorul. Până când va rezista Michelangelo ? se întrebă el şi face următorul
apel şocant: Creatori de tot felul, nu vă mai înscrieţi la concursul de nemurire!
A fost între timp anulat.
Până aici a fost istorie, iar autorul, istoric de profesie, s-a aflat în largul
lui. Ce ne aşteaptă în viitor? Când e vorba de viitor, autorul ridică mâinile în
sus. Spune despre viitor fie că nu există, fie că nu poate fi anticipat sau, în
final, că nu avem nici o posibilitate de a-l controla, de a-l înrâuri, de a-l
canaliza într-o anumită direcţie. Totuşi, din ce se scrie şi din ce se vorbeşte,
domnia sa a reţinut câteva evoluţii, probabile, la scară globală şi câteva
scenarii, posibile, referitore la Uniunea Europeană.
La scară globală, autorul are şi o certitudine: noul hegemon al planetei,
într-un viitor apropiat va fi China, care, în momentul de faţă, este ..o
combinaţie curioasă de ţară subdezvoltată şi de ţară supradezvoltată, de
economie de piaţă şi de regim politic totalitar şi care are şi câteva probleme
care ar putea-o zdruncina serios, cum ar fi: nemulţumirea populaţiei faţă de
nivelul scăzut de viaţă, politica demografică ( cea a copilului unic), care duce
la îmbătrânirea accentuată a populaţiei. Autorul mai menţionează faptul că
dezvoltarea tehnologică a Chinei s-a bazat mai mult pe furtul de tehnologie,
decât pe cercetarea proprie, dovadă şi că, până acum, ea n-a obţinut nici un
Premiu Nobel.
SUA va avea mult timp de aici înainte un rol important, chiar dacă
trece pe locul doi, dar n-ar fi nici complet exclus să-şi menţină poziţia de
lider mondial cu o influenţă redusă. Un rol important în viitor ar putea avea
Brazilia, Canada şi Australia. În ce o priveşte pe Rusia, ea pare exclusă din
competiţie, declară autorul.
Pentru viitorul omenirii, sunt menţionate două scenarii blânde şi unul
catastrofic:
 Primul scenariu bând este cel al Clubului de la Roma, din 1972,
având ca orizont anul 2052 şi aparţine lui Jorgen Randers. El este
rezumat astfel: Clima se va încălzi, dar nu prea tare, unele economii vor
creşte mai repede (China), altele mai încet (Statele Unite, Europa
Occidentală,). Contrastele se vor mai atenua, ierarhiile însă rămân, iar
ţările foarte sărace se vor afla încă la mare distanţă de cele bogate.
China, fireşte, va fi „noul hegemon”. La întrebarea „vom fi mai săraci?”,
autorul răspunde, filosofic: „Unii dintre noi vor fi, alţii nu.” „Vor fi
suficiente slujbe?” Tot el ne asigură că da.
 Al doilea scenariu blând aparţine CIA şi are ca orizont anul 2030.
Acest scenariu prognozează un rol mai important în viitor pentru
actorii non-statali, un acces mai uşor al grupurilor la armele de
distrugere în masă, dispersarea puterii, Statele Unite pierzând din
influenţă şi China câştigând, dar fără ca vreo ţară sau vreun ansamblu
să ocupe o poziţie dominantă; în plan demografic, accentuarea
procesului de îmbătrânire al populaţiei, migraţiune trnsfrontalieră în
creştere, urbanizare masivă; lipsa apei va afecta regiuni întinse ale
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globului, provocând penurie alimentară, deplasări de populaţie, tensiuni
politice regionale. Zonele cu potenţial ridicat de conflict sunt desemnate
a fi Orientul Mijlociu şi sudul Asiei.
 Scenariul catastrofic este cel al ecologiştilor. Ei au anunţat, nici mai
mult nici mai puţin, prăbuşirea întregului sistem de civilizaţie până
în 2020. Simultan, ar urma să aibă loc „ prăbuşirea sistemului
financiar mondial, declinul producţiei petroliere şi un cataclism climatic,
ecologic sau geologic de mare amploare. Soluţia: Renunţarea la
creşterea economică. Avem de ales între descreştere sau barbarie….
Statele se vor fragmenta, urmând conturul diverselor etnii (şi cum sunt
între 5000 şi 20.000 de etnii şi numai de 200 de state, ne putem
imagina proporţiile fenomenului)…..Se va termina şi cu democraţia. Vom
avea state sau „mini-state”, fie totalitare, fie devenite „anarhii
mafiote”(în prelungirea tendinţelor fasciste, populiste, xenofobe, pe cale
de amplificare în diverse ţări europene)”, (Autorul citează din cartea
”2012-2022: un deceniu înainte de catastrofe”, autori Yves Cochet,
Jean-Pierre Dupuy, Susan George, Serge Latouche.)
Referitor la Uniunea Europeană, se întrevăd două scenarii, unul
negativ, altul pozitiv şi un al treilea, de compromis, care le completează pe
primele două. Iată-le:
 Scenariul negativ: Uniunea nu va rezista turbulenţelor actuale şi
(probabil) viitoare, şi se va destrăma. Marea Britanie s-ar putea
desprinde de UE, Scoţia de Marea Britanie, Catalonia de Spania,
Belgia s-ar putea desfiinţa ca urmare a rupturi ca ar interveni între
valoni şi flamanzi.
 Scenariul pozitiv: Uniunea nu se va dezmembra. În situaţia asta ea
ar trebui să se consolideze. Un stat federal……ar fi greu nu numai de
realizat, dar chiar de imaginat, pentru că ţările europene sunt foarte
diferite. Poate o confederaţie? Problema ar fi ce mai rămâne în
suveranitatea statelor şi ce va trece sub regimul suveranităţii comune.
În situaţia asta, Europa ar vorbi pe o singură voce pe plan extern,
ceea ce ar fi de dorit, consideră autorul.
 Scenariul de compromis: Uniunea nu va funcţiona toată în acelaşi
registru şi cu aceeaşi viteză….Nucleul puternic, adevărata uniune, va
cuprinde statele din nord…. Statele din sud vor forma o altă zonă, mai
puţin dezvoltată şi cu tot felul de insuficienţe structurale. Despre poziţia
României în acest scenariu, autorul declară cu nu are habar, ceea ce
ne lasă pe noi să credem că ea ar putea fi chiar rejectată din uniune.
Singura şansă pentru Occident, dacă nu vrea să-şi grăbească declinul şi
să subscrie la propria-i dispariţie, spune autorul, este regăsirea încrederii în
sine şi redescoperirea gustului marilor idealuri care l-au pus cândva în
mişcare. Nu sunt sigur că va fi aşa, spune el şi încheie, încercând să ne
consoleze: omul este fiinţa cea mai adaptabilă; aşa că nici o grijă, se va
adapta perfect la oricare dintre istoriile posibile şi nu va avea nici un motiv să
regrete ce a fost cândva.
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Să râdem pe......
Colectate de Nae ENESCU

Un nebun la brutarie:
- Domnule, a iesit painea din cuptor?
- Da.
- Si la ce ora se intoarce?
O babuta cumpara peste viu.
- Baiete, dar pestele e proaspat?
- Pai, bunico, cum sa nu fie proaspat daca e viu!
- Pai si eu sunt vie...
Doctorul intreaba pe o viitoare mama tanara:
- Tatal copilului va fi prezent la nastere?
- Nu cred.
- De ce?
- Pai, nu se prea intelege cu sotul meu.
- Am fost oarbă şi surdă când te-am luat! strigă soţia furioasă.
- Vezi,draga mea, răspunde soţul calm, de câte boli te-am vindecat?
Undeva la tara ... Bate cineva in geam noaptea pe la ora trei si intreaba:
- Hei, n-ai vazut o turma de boi?
- De ce? Ai ramas in urma?
Vând BMW, în stare excepţională, an de fabricaţie 2010. L-aş păstra
pentru mine, dar soţia a luat astăzi carnetul după a şaptea încercare!
- As mai vrea sa plec la Vancouver !
- Ai mai fost?
- Nu, dar am mai vrut!
Se aude soneria. Proprietarul deschide usa, în prag - oaspeti:
- Ar fi fost OK sa ma anuntati - le spune ofensat.
- Da, dar am dorit sa va gasim acasa ...
DACĂ ar trebui să alegi dintre nevastă-ta și premiul cel mare la loto, ce
mașină ți-ai cumpăra?
Un oltean e condamnat la moarte prin electrocutare. Este aşezat pe
scaunul electric şi întrebat care e ultima lui dorinţă , olteanul
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răspunde:
- Să mă ţineţi de mînă.
Vara, caldura mare. Pe malul unei bălti, Ion si Gheo, cam afumati, dau
la peste. Un tip pe schiuri, trece cu viteza tras de-o barcă cu motor,
facând valuri.
- Măi Ioane, asta ne sperie toti pestii, fi-iar mă-sa a dracului!
- Sa dea Dumnezeu sa te ineci, fir-ai al dracului sa fii! il injura Ion.
Schiorul, incercând sa ia o curba mai strâns, cade in apa si dispare la
fund. Ion, după vreo două minute, către Gheo:
- Mai Gheo, ce Dumnezeu, hai mă sa-l scoatem pe fraierul ala din apa,
poate mai sufla.
Sar in apa amândoi, il trag pe ăla la mal si Ion incepe sa-i faca
respiratie gură la gură. Dupa vreo zece minute, se opreste si se rasteste
la Gheo:
- Ia mai fa-i bă si tu, ca eu am obosit, ce dracu'. Gheo incepe sa sufle si
el in gura aluia, cu putere.
Ion, după vreo zece minute, uitându-se lung:
- Mai Gheo, da' ala pe care-l injurarăm noi nu se dădea cu schiurile?
- Ba da, mă! confirmă Gheo.
- Păi ăsta de ce are patine?
Noapte. Ora trei. Brusc, vecinul a inceput sa bata cu pumnul in usa
mea. M-am speriat atat de tare incat am scapat rotopercutorul din
maini!
Un tip ii deschide usa celui care efectua un sondaj de opinie referitor la
viata sexuala.
- De cate ori faceti dragoste pe saptamana cu sotia dumneavoastra?
- De patru ori.
- Asta inseamna o data in plus fata de vecinul dv.
- Pai e firesc, la urma urmei e nevasta mea.
Unu' trecea pe lângă o piatră funerară pe care scria:
"Aici se odihneşte un avocat, un om cu un suflet bun, un om onorabil"
− Doamne Sfinte! îşi face cruce tipul. Astia au bagat trei oameni în
acelaşi mormânt!
Un individ a uns cu unt o felie de paine, dupa care a turnat niste
dulceata. Din greseala, felia i-a cazut pe covorul cel nou, dar NU a cazut
cu fata unsa in jos.Mirat, individul i-a scris lui Murphy sa-l intrebe cum
a fost posibil asa ceva.Dupa cateva luni de experimente, Murphy i-a
trimis individului concluzia:“Felia a fost unsa gresit!”
Testare psihologica la o multinationala:
-Esti inchis intr-o camera cu un manelist, un tigru si o cobra. Ai o
pusca in care ti-au mai ramas 2 gloante: ce faci?
- Evident, il impusc pe manelist. De doua ori!!!
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August, 27- întâlnire la Casa
Dicos cu băieţii colegilor şi
colegelor, organizator Adrian
Popa.
Octombrie, 6 – invitaţie la
Lilieci la ziua lui Nelu Stănescu
Noembrie – (posibilităţi)
-excursie Giurgiu -Ruse,
organizată de Bone Stan. Detalii
în curs de stabilire
sau :
- participare la ziua tătarilor,
Calypso
Rugăm colegii să-şi manifeste
intenţia de participare, de principiu, urmând ca un angajament
ferm să se facă după cunoaşterea
tuturor detaliilor. Inscrierile se
vor face la Mirel Vanca (e-mail:
a.i.vanca@gmail.com , telefoane
0213225699 şi 07233926111)
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