
 
                                          

 

 

« Români de pretutindeni  », iată o destinaţie de 
interes pentru  toţi : pentru cei care nu trăiesc în 
RO este una atractivă iar pentru cei din RO ca 
să-şi viziteze  rudele stabilite aici ! 
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      A mai trecut o lună . Poate că timpul trece mai repede,  din cauză  scăderii 
considerabile a volumului activităţilor personale, care se limitează şi se reduc în 
intensitate odată cu câştigul firesc în « vechime » . Poate din alte motive, nu ştiu.  
Evident fiecare resimte faptul aceasta într-un mod strict personal ;  nu cred că 
există un număr de persoane care să-l perceapă identic . Nu-i bai, fiecare în felul 
său. Totuşi, nu este deloc indiferent, pentru că chestia asta poate induce depresii 
cu care nu este de loc de glumit ! 
În sfârşit un număr dintre noi s-au decis să fie prezenţi din motive, desigur, 
personale, fapt absolut firesc şi normal,  asemănător celui  care alţii au decis 
invers, adică să nu participe. Sunt convins că fiecare are propriile sale motive să 
participe sau nu. De exemplu, eu m-am decis să particip pentru a shimba, măcar 
pentru căteva ore, atmosfera locuinţei mele  pe care , de-ocamdată, nu o pot 
părăsi temporar, decât însoţit ! După cum sunt sigur că puteţi observa, problema 
nu este deloc simplă.  
 
       Dar să revenim la întâlnire. A cărui oportunitate şi interes se păstrează de .. 
peste15 ani ! Aceste adevăruri s-au demonstrat-dacă mai era nevoie- încă odată  
în ultima marţi, 25 iunie ac. la InterMacedonia. Unde totul s-a încadrat în 
cutumă, toţi ne-am simţit relaxaţi în atmosfera pe care o aşteptam, i-am « cântat » 
pe sărbătoriţii de ocazie– Mirel Vanca şi Nicu SURUCEANU -care la rândul lor 
au fost joviali şi ne-au tratat cu vinişorul şi şampania  bine meritate, am pus ţara 
la cale şi ne-am simţit grozav. 
        
             Au participat : 

 Sile ALEŞINCU,Florian DRĂGĂNESCU, Coca, Constantin şi Ştefan 
DUMITRU, Ileana şi Radu GRUIA, Constantin MARIN, Moise MARIN , Emilia 
şi Dan MATEI, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Nicu SURUCEANU,Adrian 
POPA , Ani şi Mirel VANCA (17) 
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Nicu Suruceanu, Adrian Popa şi Nina Olaru 

 

                      Nina Olaru şi Rodica Nicolescu 
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Costel Marin, Florian Drăgănescu şi Marinică Moise  
care-şi savurează friptura .               
 

La revelioane şi aici, prietenii noştri  
Emilia şi Dan Mateescu  !            
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Apres s’absenter quelque fois, c’est toujours Coca !             

 

Constantin  şi Ştefan Dumitru. 
 În plan distal Ani şi Mirel Vanca , dansează !          
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Sile  Aleşincu, Marinică Moise şi    
Ileana Gruia. Schimb de opinii 

Sile  A
leşincu atent la  

pledoaria Ilenei G
ruia 
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...stau și mă gândesc...Este seara târziu și tocmai am văzut un film din vremea 
copilăriei noastre...Paris Blue cu Paul Newman și Sidney Poitier...alb - negru...asa 
cum se făceau pe atunci...dar ce minunat...!! 
 
Cei doi artiști au interpretat rolurile unor cântăreți de jaz american, stabiliți cu 
succes în Paris...Ei întâlnesc două prietene venite din America să petreacă un 
scurt concediu pe malul Senei...Din asta se infiripă două legături de dragoste 
care - încet, încet ...dar foarte repede - devin foarte puternice...Femeile încearcă 
să-i convingă pe cântăreți să se întoarcă în USA și...aproape că reușesc...Dar în 
ultima clipă ei se răzgândesc și ele pleacă cu trenul spre Le Havre, de unde 
urmează să ia transatlanticul spre USA... 
 
Poate că asta ar fi fost o poveste banală iar filmul unul nereușit dacă interpreții 
rolurilor masculine nu ar fi fost doi artiști celebri, pe care i-am adorat în copilărie 
și în tinerețe...atât cât am văzut filme cu ei...unul sau două cu fiecare...Și actrițele 
- nu le-am reținut numele – au jucat extraordinar și mi s-au părut și acum ca 
fiind foarte atrăgătoare...Minunate femei !! Dintro dată toate amintirile din 
tinerețe și din maturitate...mi-au apărut în fața ochilor, toate cele trăite pe malul 
marii...la cazinoul din Constanța sau...pe unde am mai fost...în atâtea locuri...Ce 
amintiri, câtă plăcere am avut acum...să retrăiesc clipele acelea atât de 
minunate...în prezența a doi artiști de mare clasă și a unor actrițe la fel de 
celebre...  
Și apoi...Parisul! Toate acțiunile exterioare au fost filmate fie pe malul Senei, fie în 
jurul lui Sacre Coeur... Am recunoscut străzile pe care am hoinărit de atâtea 

ori...Oh, Doamne, de ce a trecut viața atât de repede? 
 
Unul dintre barurile la care cântau cei doi se afla la o 
mansardă, de unde se vedeau acoperișurile 
Parisului...celălalt era într-un subsol înghesuit unde a 
apărut pe neașteptate Louis Amstrong - celebrul 
trompetist - cu orchestra lui: episodul ăsta nu a avut 

nimic de a face cu filmul...putea fi eliminat fără să influențeze cumva 
acțiunea...dar...ce plăcere am avut să-l revăd pe Louis Amstrong, atât de celebru 
în copilăria și tinerețea noastră și...atât de inaccesibil nouă în vremea aceea...Mai 
târziu, am uitat de el timp de decenii,...dar acum l-am retrăit din nou în prim 
plan, cântând din tot sufletul, improvizând melodii nemai 
auzite....Oh, Doamne, îți mulțumesc pentru viața asta... ! 
 
Pe Sidney Poitier l-am văzut prima oară în filmul 
(multicolor) "Ghici cine vine seara la cină?": și acesta un 
film de dragoste în care artistul – jucând rolul unui om de 
știință îndrăgostit – a etalat cu maiestrie toată paleta 
simțămintelor sale cele mai delicate...În film el se 

Notiţe de Vineri 
                    Seara (6) 

Sursa : MECANICII’61, Anul 15, # 153, iulie 2019 EE,                                       Radu MIHALCEA 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.billboard.com/articles/columns/podcasts/7973782/coming-around-again-louis-armstrong-what-a-wonderful-world-podcast&psig=AOvVaw1AimMGCQax3Sxtx72RyBN0&ust=1562756676343040
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRmPyC2afjAhWTbc0KHfQ8B7cQjRx6BAgBEAU&url=https://variety.com/2016/film/news/sidney-poitier-birthday-oscar-diversity-1201710790/&psig=AOvVaw0sDPHW0OX_OhAfWY2lz4UH&ust=1562756816514996


8                               Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    
 
îndrăgostește de fata unor magnați americani din Los Angeles și tinerii vor să se 
căsătoreasca...și atunci fata își anunță părinții că vrea le să prezinte seara, la 
cină...pe logodnicul ei...Rolul parinților a fost interpretat de alte două somități ale 
filmului american, Spencer Tracy și Katherin Hepburn, doi giganți ai scenei...Am 
trăit un regret nemaipomenit când filmul s-a terminat...atât de delicat, de 
convingător, de adânc s-au manifestat pe ecran cei trei artiști de supraclasă...Să-l 
vezi pe Sidney cum se zbate în acea furtună de sentimente, cum se clatină pe 
picioarele lui lungi și elastice vrând să exprime îndoiala dar si fermitatea hotărârii 
sale de a se căsători cu o fată albă: vai, ce deliciu! Pe urma Spencer, albit, 
îmbătrânit dar tot cu o privire șireată în ochi, puternic ca om de afaceri care știe 

să ia hotărâri grele dar altfel…delicat și nesigur, tremurând 
acum...fiindcă era vorba de fata lui, tot ce avea el mai 
scump...Ginerele îi plăcea...dar era negru și în anii aceia o 
căsătorie interrasială era un sacrilegiu în societatea 
americană ...Formidabil film...!! 
 
Paul Newman. ..ce bărbat frumos...cu fruntea lată, 
inteligentă, cu fața curată, aproape fără gânduri...să-l vezi 
de o dată întunecat, oscilând între două decizii care - fiecare 
- ar fi însemnat o rupere cu viața de până atunci și o 
schimbare importantă! Minunat, impresionant... 

formidabil...! 
 
Și pe urmă...amintirile mele...Și eu am trăit - nu așa ceva ci - acesta furtună de 
sentimente, de nesiguranță, de hotărâre...La 54 de ani am schimbat - în condiții 
dramatice - și serviciul, după ce am câștigat concursul pentru un post de profesor 
universitar - și...familia...aș putea zice, după ce soția – lângă care trăisem 30 de 
ani ! – s-a hotarat să divorțeze...Iar copii - maturi la acea vreme - au hotărât că 
nu vor să mai aibă de a face cu tatăl lor...Din acest fund de soartă - care părea o 
tragedie fără ieșire - m-am ridicat în zece ani pe culmile succesului profesional în 
Germania și în România…așa cum – probabil – s-au ridicat și cei doi cântăreți…în 

cariera lor…Pe urmă m-am căsătorit 
cu...Rodica!  
 
Formidabil ce schimbare, ce gigantice 
sentimente am trăit…sentimente care m-
au sfâșiat în acel timp și pe care le-am 
retrăit acum vizionând filmul Paris 
Blue...A fost o seară minunată! 
 
Și pe urmă…mi-am amintit de viața 
privată a lui Katherine Hepburn ...Toată 
viața l-a iubit pe acest artist formidabil – 
pe Spencer Tracy - care însă era 

căsătorit cu o femeie bolnavă și care a dorit sa-și facă datoria față de soția lui, 
rămânându-i credincios...Cei doi au jucat împreuna în multe filme dar și în acest 
film - Ghici cine... - se poate desluși pasiunea adevarată a celor doi oameni, 
deosebită de pasiunea pe care trebuiau s-o arate fiind amândoi artiști și jucând 
rolurile membrilor unei familii...Câtă bucurie trebuie să fi simțit Katherine fiind 
sotia lui Spencer cel puțin în film dacă nu și în realitatea pe care și-a dorit-o atât 
de mult...Formidabile sentimente, răscolitoare și copleșitoare... 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQq-z22afjAhVGOs0KHWzOARAQjRx6BAgBEAU&url=https://thepridela.com/2017/10/honor-cool-hand-lukes-50th-quite-sexy-pics-paul-newman/mv5bmtu4n2i1otitngi3zc00nwm5lthmywitztywnmiwm2y5ntm3xkeyxkfqcgdeqxvymjk3ntuyotc-_v1_/&psig=AOvVaw16qzbWz14FGMB_dpERL__W&ust=1562757000380290
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* 
Plăcerea de a vedea filmele clasice americane este asigurată de programul de 
televizune TCM (Turner Clasic Movie)…Nu știu de cine este finanțat că nu 
transmite și reclamele comerciale atât de supărătoare pe celelalte programe și 
rămâne la misiunea pe care și-a asumat-o: prezintă filme clasice americane…Ce 
minune de program… ! 
L-am descoperit întâmplător în urmă cu câteva luni…fiindcă…până atunci nu m-
am preocupat de programele de tv : mă uitam la știri, uneori eram invitat la vre-
un prieten să văd și vre-un meci de fotbal din Europa…și cam asta a fost toată 
legătura mea de televiziunea americană. Încercările de a vedea un film la TV s-au 
soldat cu câte un eșec lamentabil aproape de fiecare dată fiindcă majoritatea 
filmelor actuale sunt…cumplite: arată tot felul de monștri – sau de extratereștri – 
care vor să distrugă omenirea…și scenele sunt pline de sânge, de situații ireale, 
de monștri teribili, de împușcături și de moarte…că mă și întreb…cine or fi aceia 
care vizionează filme de acest gen ? Mie – și lui Rodica - mi se par imposibile… 
 
Schimbând locuința am schimbat și compania de la care primim internet și TV…și 
atunci le-am cerut să putem vedea emisiuni sportive și filme… Acum avem un 
spectru interesant de emisiuni TV…si printre cele mai valoroase emisiuni se 
numără și filmele de la TCM…Da, asta este o plăcere mare…dar plăcerea cea mai 
mare este dată de legătura pe care aceste filme o realizează cu amintirile din 
tinerețea noastră…Vai…ce timpuri minunate am trăit și ce plăcere este să le 
retrăim acum, în fața micului  ecran!  
 
Care mic ecran ? Că are 1.6 m pe diagonală și mai este și curb! L-am cumpărat 
când ne-am mutat aici, tv-ul pe care-l aveam era vechi de vreo 12 ani…Dădusem 
o mulțime de bani pe le atunci, fusese « top of der line » (de cea mai bună calitate) 
și am fost mulțumiți cu el, închipuindu-ne că…mai este încă top of the line. Când 
însă am intrat o dată întâmplător intr-un magazin de electronice...am rămas 
uluiți! Calitatea imaginii și a sunetului făcuse un salt teribil iar prețul…pentru 
acesta calitate - de nebănuit mai înainte - căzuse la 25% pentru un ecran care 
era de două ori mai mare decât cel pe care-l aveam acasă!  Formidabil…ce 
înseamnă dezvoltarea tehnicii… !! 
 
 Da, este o plăcere să vedem un film – sau o altă emisiune interesantă! – și pe 
urmă să închidem ochii și să rechemăm din amintiri scenele tinereții noastre…Ce 
frumos a fost ! 
 
Pentru telefonul mobil am ales un abonament care costă numai 12$ pe lună 
pentru 1 GB de informație fiindcă…noi nu prea folosim telefonul 
mobil…Vânzătorul n-a reușit să ne explice ce înseamnă 1 GB de transmisie sau 
de convorbire…dar asta fiind tariful cel mai ieftin…l-am acceptat ! Până la urmă 
compania respectivă – după ce a analizat consumul nostru de telefonie – nici nu 
ne mai taxează pentru telefon…mai ales că nu necesită un cablu separat : 
convorbirea telefonică se transmite tot prin cablul de tv., chiar dacă aparatele 
sunt în funcțiune simultan…Măăăiii…și electrotehnicienii aștia…ce de progrese 
au mai făcut! 
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Mai târziu am aflat : 1 Gb înseamnă cam 1.5 ore de film…transmis la telefon, 
ceea ce este imens de mult. Noi…dacă telefonăm o oră pe săptămână și asta fără 
imagini…este mult !  
 

* 
Până în urmă cu o jumătate de oră m-am uitat la transmisiile meciurilor de tenis 
de la Wimblendon…dar acum am ieșit pe terasa din spatele casei, cea umbrită de 
niște pomi tineri dar falnici...Este liniște aici, aerul are temperatura potrivită ca să 
stăm afară, cerul este albstru și plăcerea de a relua legătura (imaginară) cu colegii 
și cu prietenii îmi încântă inima...Rodica – după ce a stat cu mine câtva timp – s-
a dus să pregătească o mămăligă cu brânză pentru cină...Mai...ce festin o să fie! 
 
Dar eu am luat computerul în brațe și am început să mai scriu la amintirile de 
vineri seara nr. 6…Este și asta o plăcere, poate chiar un viciu…bazat pe o 
închipuire de a mea: îmi închpui că cineva citește cu plăcere ce scriu eu…așa că 
scriu mai departe ! Asta este o compensare teribilă pentru lipsa de interes a 
oamenilor din jurul meu pentru tot ce este mai complicat decât gătitul mâncării – 
oh, rețetele de bucătărie constituie subiectul preferat al doamnelor, românce sau 
americane ! – sau boala pisicii vecinului…Când cucoanele ajung la aceste discuții 
savante – foarte repede, mult prea repede după gustul meu – pe mine mă apucă o 
durere de șale irezistibilă, mă scol de la masă – unde trebuie să stau pe scaunul 
care-mi produce această durere imaginară – și mă întind pe canapeaua care se 
află de regulă în camera vecină…Bineînțeles că mă scuz politicos pentru acesta 
meteahnă a unui mecanic îmbătrânit…dar așa mă pot întoarce în lumea mea, 
unde gătitul mâncării este numai o chestie – desigur - necesară dar de mică 
importanță…  
 
Experiența mea americană m-a lăsat dezamăgit în ceeace privește interesul 
oamenilor față de tot ce nu le este imediat folositor: mâncarea, ce a făcut vecinul 
ieri, bârfa prietenească (!) dintre femei…și cam asta este tot… Am încercat să 
antrenez câțiva americani, să-i captez cu preocupările mele…și am primit câte un 
răspuns foarte sincer : asta chiar m-a și bucurat, că au fost sinceri! 
 
Pe vecinul meu l-am invitat să vină împreună cu soția să vedem o transmisie a 
unui spectacol de balet de la Moscova, după părerea mea una dintre culmile  
artistice contemporane…Prima reacție a fost pozitivă : « Desigur, venim, n-am 
văzut nicio dată așa ceva! »  A doua reacție, cu o zi înainte de spectacol, a 
fost…hmmm…rațională : « Știi, Radule, n-am văzut nicio dată un spectacol de 
balet, nu venim ! »  
 
Măiii...pâi eu tocmai de asta v-am invitat, de asta aș fi venit...fiindcă nu am văzut 
– fiindcă nu ați văzut - nicio dată...! Cel puțin acum aș avea ocazia – ați avea 
ocazia - să văd ceva, să văd ceva ce n-am văzut nicio dată! Ce oameni...și ce 
diferență de atitudine... 
 
Și mai este ceva interesant în răspunsurile lor: același argument (N-am văzut 
nicio dată!) a fost folosit și pentru afirmarea și pentru negarea unei acțiuni: de 
asta vin dar și...de asta ...nu vin! Teribil...!! Asta s-o fi chemând ... dialectică? 
Sau...cum? 
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Pe un alt vecin l-am convins să vină la o prezentare a situației politice in Europa: 
a venit, el avusese o “experiență” europeană importantă: pe la începutul anilor 50 
fusese staționat – în cadrul serviciului militar – pentru vreo 8 luni în Europa: 
deci...cunoștea ceva! După prezentare am mai discutat puțin și el mi-a declarat 
sincer că...n-a priceput nimic. Nu are nicio informație despre Europa de când a 
terminat serviciul militar – în urmă cu 50 de ani – și ce am povestit eu i s-a părut 
interesant dar...aparținând unei alte lumi, îndepărtate, nesigure, necunoscută... 
Măiii... 
 
Așa sunt mulți – majoritatea americanilor...Ce se află dincolo de spațiul pe care-l 
pot cuprinde cu mâna întinsă...este necunoscut, periculos, neinteresant, 
neprieten, neatrăgător...  
 

 
* 

Dar să revin la Wimblendon! Admir fazele jocului de tenis, fantezia acelor maeștri 
care evoluează pe teren și mai ales rezistența lor fizică în regim de efort 
maxim…Adeseori meciurile durează mai mult de 3 ore iar cel care vrea să câștige 
trebuie să fie în stare să ofere 100% din performanța sa și după aceste trei 
ore…Formidabil de ce sunt în stare acești maeștri…care și sunt plătiți cu milioane 
de $ pe an pentru performanța lor! 
 
Impresionanți sunt două personalități ale tenisului : Djokovich, un sârb, care are 
calități fizice absolut ieșite din comun și care este și primul pe lista 
campionilor…Celălalt este un spaniol, Nadal, numărul doi pe aceiași listă, care 
impresionează prin concentrarea nervoasă extremă pe tot timpul jocului. Nu are 
nici-un moment de slăbiciune, nu surâde nicio dată și livrează mereu o 
performanță la cel mai înalt nivel: este aproape neomenesc ce reușește el! Numai 
în fața lui Djokovich mai trebuie să încline steagul din când în când…Dar ce 
meciuri livrează ăștia doi...!! 
 
În seara asta am văzut și pe Halep în timpul unui meci întreg, împotriva unei 
fetițe de 15 ani din USA...Halep a câștigat și nu a arătat nici unul dintre semnele 
de slăbiciune de care a dat dovadă în alte meciuri...Halep s-a maturizat, arată 
acum ca o tânără femeie care luptă pentru drumul ei în viață cu mijloacele pe 
care le are. Adversara ei nu a pus-o prea mult în dificultate așa că nu am putut 
să văd care sunt atuurile care au adus-o temporar ca fiind prima jucătoare a 
lumii. Ceea ce am văzut este că are un serviciu relativ slab – comparat cu cel al 
altor jucătoare de talia ei – ceea ce o împiedică să preia un avantaj încă de la 
începutul ghemului...Loviturile ei din atac nu sunt nici ele atât de puternice ca 
ale celorlalte jucătoare. De data asta a dominat jocul prin calmul pe care l-a 
arătat și prin siguranța jocului ei: a făcut foarte puține greșeli neforțate...și asta i-a 
adus succesul în acest meci. În rest...locul 7 în lume pe care-l ocupă în prezent 
mi se pare justificat, mi se pare că reflectă adevărata ei valoare.  
 

* 
Fiindcă în iunie s-au terminat școlile…am avut parte de două evenimente 
minunate: să încep cu primul, cel mai apropiat de inima noastră… 
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În urmă cu nouă ani eram la bazinul de înot al complexului sportiv la care 
mergem noi aproape zilnic…Stând lungit pe o canapea, la umbră, oberv o fetiță de 
vreo 5 ani sărind pe malul celălalt al bazinului…Până acum nimic deosebit…erau 
mulți copii care se jucau pe acolo…dar fetița asta avea ceva special : era ușurința 
cu care sărea, era o dexteritate aproape ireală a mișcărilor ei pe verticală…Talpa 
piciorului ei de abea atingea pământul că ea era din nou în aer… Măăăiii…! 
 
Mă mai uit la ea…și pe urmă îi spun lui Rodica: « Fetița asta are un talent nativ 
deosebit, trebuie să-i atrag atenția mamei, s-o dea pe mâna unui antrenor să facă 
ceva din ea ! »  Rodica, ca de obicei, reținută, îmi răspunde să stau liniștit, ce mă 
leg eu la cap cu – eventualele - probleme ale altora ? Hmmm… 
 
Dar eu…nu pot să stau liniștit când văd ceva deosebit și – mai ales – după ce  
mi-am adus aminte cât de mult am muncit eu – student fiind și jucând  volei la 
Casa Centrală a Armatei – ca să-mi dezvolt detenta…Ce muncă intensă a 
fost…cât de greu a fost să obțin aceiaș detentă ca și ceilalți colegi de echipă ai mei, 
membri ai echipei naționale…Cum să stau liniștit…? Fetița asta avea un talent 
natural deosebit ! 
 
M-am dus către familia aceea…și când am ajuns aproape…i-am auzit vorbind 
românește!! Ce supriză…și ce plăcere mi-a făcut asta…nu pot să vă spun…Așa 
mi-a fost mult mai ușor să-i explic mamei ca fata ei are un talent înăscut 
neobișnuit și că trebuie să-i de o șansă să și-l dezvolte…! Femeia m-a ascultat cu 
atenție…dar se tot uita lung la mine…lung de tot ! Dau să plec…dar atunci ea mă 
întreabă : « Nu sunteți dv. dl. Mihalcea ? » Eu eram pe ducă…dar întrebarea asta 
m-a făcut praf : cine să mă cunoască pe mine aici, la un bazin de înot din 
împrejurimile orașului Chicago ? 
« Da, desigur! » 
“ Am citit despre dvs. în ziarul Romanian Tribune…” Acesta este ziarul românesc 
din Chicago și pe atunci era anul  2010 și eu împlinisem 70 de ani…Ziarul 
publicase patru pagini despre mine și – culmea ! – aceste pagini și-au găsit și 
cititori ! Unul dintre ei – această femeie - stătea acum în fața mea, soțul ei a venit 
imediat și i s-a alăturat…și uite așa am cunoscut familia G, ea din Sighișoara, el 
din Cluj, ea medic de copii, el cercetător la Argonne National Laboratory, una 
dintre primele institute de cercetare americane, situat la periferia orașului 
Chicago… 
 
Această întâlnire întâmplătoare a devenit o prietenie care durează și acum…Am 
avut ocazia să urmărim dezvoltarea copiilor – fata are un frate mai mare - și asta 
ne-a făcut o mare plăcere. Mama a urmat sfatul meu – sau cerințele fetiței ? – și a 
dus-o pe fată la școala de gimnastică, cea care livrează mereu campioni olimpici și 
mondiali…Programul de antrenament este foarte dur : în fiecare zi lucrătoare câte 
4 ore de antrenament pe lângă școala generală pe care trebuie s-o facă fiecare 
(viitor) sportiv de performanță…Anul acesta fetița – care are acum 15 ani – a 
obținut  prima medalie la un concurs pe întreaga Americă! Ce bucurie pentru ea, 
ce bucurie pentru părinți și…ce bucurie pentru mine, pentru noi, care am prezis 
aceasta dezvoltare minunată… 
 
Din păcate…ea nu va ajunge una dintre foarte marile campione americane : în 
urmă cu doi ani s-a accidentat la un antrenament și până să-și revină a trecut 
mai mult de un an…În anul acela colegele ei au depășit-o și ea nu mai are nicio 
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șansă să recupereze acest handicap de antrenament…Cariera de gimnast este 
foarte scurtă și foarte dură… 
 
Dar fetița continuă acest program infernal, îi face o mare plăcere și îi umple viața 
ei de domnișoară în devenire…Părinții o șofează la concursuri și se bucură de 
succesele ei…iar noi, deveniți acum prieteni de familie, trăim cu intensitate 
concursurile și rezultatele ei… 
 
Dar bucuria cea mare ne-a făcut-o anul acesta fratele ei, Alexandru…Acesta a 

terminat liceul, noi am fost invitați la o petrecere la ei 
acasă unde am făcut și fotografia alăturată…Baiatul 
are și el interes in sport dar s-a dedicat alergărilor de 
cursă lungă : 5 km sau mai mult. S-a dezvoltat 
foarte frumos, este înalt și subțirel dar mușchiulos și 
puternic…și mai ales inteligent : a luat examenul de 
maturitate cu Magna cum Laude, cea mai înaltă notă 
care se poate obține pentru rezultate întradevăr 
excepționale! Ce plăcere am avut să aflăm despre 
nota asta formidabilă !  

 
Cum să vă spun, cum să vă explic… ? Cu toate că am plecat de aproape 50 de 
ani din România (Ce repede au trecut !!)  mai urmăresc cu atenție fiecare 
eveniment, fiecare rezultat pozitiv al celor care au rămas în patria în care m-am 
născut…În fiecare dimineață îmi încep programul citind Adevărul, ediția 
electronică, iar duminica citesc și ultima ediție a Revista22…După atâtea 
frământări care au avut loc în domeniul politic – și care nu toate m-au satisfăcut 
– mă întorc cu plăcere la rezultatele extraordinare ale tinerilor ca Alexandru G… ! 
Asta îmi dă o senzație de liniște, de echilibru, de satisfacție de care am foarte 
mare nevoie…         
 
Zilele trecute am mai trăit un asemenea eveniment minunat : am primit prin 
internet de la bunul meu prieten George Z. (A terminat Mecanica cu un an în 

urma noastră, a fost profesor de Mecanica la Bochum, la 
aceias Universitate ca și mine, mai trăiește în Bochum.) 
un reportaj despre o tânără sibiancă, Raluca Anca 
Popa, de 31 de ani…După terminarea liceului aceasta a 
plecat să studieze în USA, mai întâi la California Institut 
of Technology, o universitate americană bună. După 
primul an s-a transferat la Massachutes Institut of 
Technology - una dintre primele cinci univeristăți 
americane și una dintre primele cinci universități din 
lume – ca să studieze informatică.  A terminat cu Magna 
cum Laude (Și ea, ca și Alexandru al meu din Chicago !), 

s-a înscris la doctorat, l-a luat scriind cea mai bună teză de doctorat din anul 
absolvirii, a făcut un studiu post-doctoral și apoi a fost numită ca profesor 
universitar la Universitatea din Berkley/ California, o altă universitate dintre cele 
cinci cele mai bune din lume. Acolo predă un curs dezvoltat de ea, despre 
măsurile de siguranță în internet și dezvoltă acum și o întreprindere care să vândă 
rezultatele cercetărilor ei… 
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Formidabil !…Și nu are decât 31 de ani…dar are…500 de studenți care asistă la 
cursurile ei  (!!!)…și 15 asistenți care o ajută să facă față la o asemenea avalanșă 
de cursanți…Formidabil!!  
 
Mă bucură imens rezultatele de acest gen, care arată că poporul român este încă 
unul viu, care produce minți excepționale la nivel mondial…Da, este o bucurie să 
aflu de astfel de rezultate…Nu este vorba de mândrie, fiindcă eu nu am nicio 
contribuție personală la un asemenea rezultat excelent…ci este vorba de 
satisfacția pentru performanța celor pe care-i umărim în gând și cu 
mândrie…Bravo, fetițo ! 
 

* 
Dar poate am scris  prea mult despre performanțe pozitive.Să mai și râdem puțin! 
Din punctul meu de vedere aș vrea să vă ofer ceva de râs cu adevărat…dar cele 
mai bune bancuri le aflu tot din România și pe aceste cred că voi le știți…Numai o 
mică observație: românul produce cu atât mai multe bancuri cu cât este mai 
necăjit! Am stabilit asta de câteva ori, de exmplu după revoluția din decembrie 
1989, când a fost înlăturat Ceaușescu : producția de bancuri românești a scăzut 
până la zero fiindcă lumea era fericită, tocmai scăpase de ceva ce o apăsa! 
Acum…din nou presa, scrisorile si internetul sunt pline de bancuri…ceea ce 
înseamnă – după mine – că cumva…poporul român nu este fericit… 
O fi așa ? Voi știți mai bine ! 
 
O bucată de timp bancurile românești au avut ca țintă greșelile de exprimare ale 
doamnei Dancilă, primul ministru al României. Acestea au încetat 
acum…probabil că doamna Primministru nu mai face asemenea greșeli : dânsa a 
dat cândva explicația că era prea mult stresată de prezența șefului care este acum 
la închisoare…Oricum, bancuri pe acestă temă nu mai apar… 
 
Atunci…să vă ofer eu câteva citate de ale lui Donald Trump, președintele USA : 
parțial activitatea lui este asemănătoare cu cea a unui prim ministru…Bancurile 
astea merită puse în ramă și studiate în deceniile următoare ca mostre ale 
prostiei prezidențiale: funcția nu apără de greșeli, asta am văzut și la doamna 
Prim-ministru Dancilă ! 
 
Trump va intra în istorie…în istoria bancurilor, vreau să precizez, că în istoria cea 
adevărată a intrat de mult. Îl citez : 
 

- Jesus, așa un om de nimic ! Spăla picioarele oamenilor ! Foarte murdară 
ocupație! N-ar fi fost nimic fără tatăl său, (Dumnezu !)! Maică-sa nu a fost o 
virgină, asta trebuie spus ! Ce păcat ! 

Hai ca este bun, Președintele ăsta al Americii, nu-i așa? Astea nu sunt bancuri, 
sunt adevărate ! 
 

- Mama Tereza nu a fost cu adevărat o mamă ! Surse de informații spun că 
nu puteai să-I faci o invitație la o întâlnire. Nu putea să atragă un bărbat !  

E bună, nu? Serios, este un citat din cuvântările lui Trump ! 
 

- Nu sunt impresionat de Albert Einstein! Un funcționar de patente 
falit...”poate că a furat de undeva teoria relativității » îmi spun oamenii cu 
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care am stat eu de vorbă! De altfel se fac încă cercetări, toată treaba este 
foarte suspicioasă ! 

Hai că este tare, nu ?! 
 

- Shakespeare, un tip foarte slab, mi-au spus mie niște femei amărâte. Nu a 
putut să găsească – să atragă -  dragostea și de aceea a trebuit să scrie 
despre ea ! Ce păcat ! 

 
- Buz Aldrin rămâne pentru întotdeuna nr 2! A fost pe lună dar nu a pășit 

primul pe ea cu toate că a avut numai un competitor, pe Neil Amstrong. Este 
un pierdut ! 

 
- Gandhi cel subțire ca un biscuite este o glumă ! Avea o casă foarte mare și 

mânca zilnic o tonă de alimente, mi-au spus mie oameni demni de încredere. 
« Așa un porc ! » s-au exprimat ei ! 

 
Bune, nu ? Ar fi de râs în hohote dacă n-ar fi vorba de Președintele USA! 
Așa...textele astea sunt de o tristețe...iremediabilă! 
Ce știți voi, românii? Avem și noi americanii... faliții noștri...! 
Ei, să citiți sănătoși! Până vinerea următoare. 
 
PS: eu nu sunt american, eu numai locuiesc în America 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ClipArt : societate civilă, 
egalitaristă şi multicoloră (?)  
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Nu se cunoaşte exact originea expresiei. În orice caz, îi aparţine cuiva care s-a referit la 

metodele diplomatice întrebuinţate de Anglia pentru alcătuirea şi menţinerea imperiului ei colonial. 
Vă amintesc că perfid înseamnă: „care sub o înfăţişare binevoitoare ascunde răutate, viclenie; 
făţarnic, prefăcut, ipocrit:” (Am citat din DEX). 

Am vizitat Marea Britanie în plin Brexit. Nu e primul şi probabil nici ultimul. Primul „Exit”, 
al Angliei, a fost cel din Biserica Catolică, sub Henric al VIII-lea, pentru a se putea căsători cu 
Anne Boylen, a doua soţie dintre cele şase ale lui Henric (Tăriceanu al nostru încearcă să-i egaleze 
recordul).  De data aceasta, constatând că Uniunea Europeană nu le aduce beneficiile scontate şi, 
mai mult,  că sunt ameninţaţi să fie sufocaţi de imigraţia est-europeană,  oportuniştii britanicii se 
retrag din Uniune. Intrând în UE, e clar că britanicii - englezii de fapt - şi-au urmărit doar propriile 
interese.  Ei erau obişnuiţi ca în orice alcătuire să ocupe totdeauna o poziţie privilegiată şi să-şi ia, 
de fiecare dată, partea leului. Au făcut asta, fără scrupule, de-a lungul istoriei. Nu puteau accepta că 
intrând în UE, vor fi egali cu celelalte ţări şi că vor trebui să împartă cu ele şi bunele şi relele şi asta 
mai ales după ce s-au trezit în aceeaşi familie cu România şi Bulgaria.  S-a văzut prima oară asta 
atunci când au refuzat să adopte moneta unică europeană şi apoi din tot felul de manevre la care au 
recurs pentru a trage spuza pe turta lor. 

Britanici nu se obişnuiesc cu gândul că vremurile s-au schimbat, că roata istoriei se învârte şi 
că nu vor mai fi niciodată ce-au fost, adică nu vor mai avea un imperiu la picioarele lor, cu 
nenumărate ţări subjugate cărora să le sugă vlaga şi că nici cele cu care fac comerţ nu se mai lasă 
fraierite. Acum sunt într-o economie deschisă în care tendinţa este ca fiecare să primească  funcţie 
de ce şi dă şi în care ocupă o poziţie privilegiată cei mai buni, nu cei mai tari.  

Făcând un tur rapid pe teritoriul britanic, mi-am putut da seama de câteva schimbări 
intervenite în viaţa şi economia britanicilor în ultimul timp. Iată despre ce e vorba: 

La Londra, unde mi-am început excursia, am putut observa o mare eterogenitate etnică. Am 
remarcat, mai ales, numărul mare de persoane de culoare provenite, presupun, din fostele ţări ale 
Imperiului Britanic. Pe bună dreptate, urmaşii celor care au fost exploataţi sute de ani de britanici, 
au venit aici ca,  în replică, să beneficieze şi ei  de bunăstarea obţinută pe pielea strămoşilor lor. Pe 
români şi bulgari nu i-am putut distinge în acest melanj.  Din statistici, rezultă că 30% din populaţia 
capitalei britanice sunt non albi. Acest procent se diluează pe restul teritoriului britanic, dar rămâne 
semnificativ.  Britanicii se plâng, pe de o parte. că străinii - plătiţi mai prost decât ei - îi lasă, treptat,  
fără locuri de muncă, iar pe de altă parte, că sunt obligaţi să se frece de ei la tot pasul. 

Economia britanică este în uşor picaj. Vechile docuri ale Londrei, ca şi cele din Liverpool şi 
Glasgow, unde am mai fost cu prilejul acestei excursii, sunt părăsite. Containerizarea, care a luat un 
avânt nemaipomenit în ultimele decenii, a schimbat faţa porturilor. Magaziile numeroase din 
vechile docuri au devenit inutile şi au fost abandonate, iar odată cu ele şi vechile porturi de mărfuri, 
împreună cu aspectul cosmopolit şi pitoresc al lor. Au fost construite unele noi, la mare distanţă de 
cele vechi, cu bazine mai adânci care să permită acostarea vapoarelor de mare tonaj şi cu cheiuri 
mari şi macarale multe, care să permită stocarea, încărcarea şi descărcarea containerelor. Acum, 
vechilor docuri se încearcă să li se dea destinaţii culturale sau imobiliare. 

Docul Albert, din Liverpool, a fost cel mai mare, din unul dintre cele mai mari porturi ale 
Angliei. Bazinul în care veneau la încărcat şi descărcat vapoarele era înconjurat de clădiri care 
adăposteau magazii şi birouri. În aceste clădiri s-au amenajat muzee, săli de expoziţii şi spaţii 
comerciale, iar bazinele au devenit porturi turistice. O serie de clădiri cu alte destinaţii, aflate mai 

Excursie în Marea  
Britanie şi Irlanda 
                       Episodul 3,Perfidul Albion 

Sursa: MECANICI’61, Anul 15, # 153, iulie 2019 EE                                      Artemiu VANCA 



17                      Revista MECANICII’61, An 15 # 153, iulie2019EE 
 
departe de port, au fost demolate sau  sunt în continuare abandonate şi arată ca fostele uzine 
ceauşiste părăsite, de la noi din ţară. 

În apropierea Docului Albert se află un ansamblu de trei clădiri impunătoare, numite de 
localnici „Cele Trei Gtaţii”, care adăposteau birurile autorităţilor maritime britanice şi pe cele ale 
altor societăţi, legate de comerţul şi transportul pe mare. Două dintre cele trei clădiri poartă în vârful 
lor câte un cormoran, păsări devenite emblema oraşului Liverpool şi a echipei de fotbal FC 
Liverpool, câştigătoarea din anul acesta a Champions League. Cu siguranţă tot acolo şi-a avut sediul 
compania engleză care, alături de altele, farnţuzeşti, portugheze, spaniole şi olandeze (exponente ale 
marilor democraţii contemporane) s-au ocupat cu comerţul ruşinos cu sclavi, care a adus strălucire 
Liverpoolului.  Este vorba de cei peste 12 milioane de negri, cumpăraţi sau răpiţi din Africa, pe care 
companiile din ţările citate i-au vândut nord şi sud-americanilor,  la fel ca pe orice altă marfă.  

 
 

Această aripă a Docului Albert a devenit Tate Museum Liverpool 
 

Tate este o reţea guvernamentală de muzee şi galerii de artă din Marea Britanie.  Poartă 
numele lui Henry Tate, fost magnat al zahărului. 
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Într-o altă aripă  a lor s-a amenajat Beatles Story 

 
După cum se ştie, Beatles au fost originari din Liverpool: s-au născut şi au crescut aici şi împreună 
cu echipa de fotbal au contribuit la faima oraşului din ultimul secol, mai mult decât portul, şantierul 
său naval şi berea Guinness, luate la un loc. Casele în care s-au născut, aflate în cartierele mărginaşe 
ale Liverpoolului, au devenit case memoriale şi sunt organizate tururi turistice pentru cei care vor să 
le vadă. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest muzeu este destinat trecutului maritim al Liverpoolului. O secţie a lui se referă la 

comerţul cu slavi (un păcat recunoscut este de unii iertat; eu o să-i iert după ce o să restituie tot ce-
au jefuit şi o să plătească daune morale urmaşilor  celor vânduţi ca sclavi ) Mersey este râul care 
străbate oraşul şi se varsă în Marea Irlandei. În estuarul lui se află portul, docurile şi şantierul naval. 
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O fostă dană a docului s-a transformat în port turistic 

 

 
Fosta Casă a Pompelor  (devenită muzeu) şi clădiri noi construite  în rada docurilor. 
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Cele Trei Graţii 

 
Liverpool a avut şi un mare şantier naval. Îl mai are încă , dar nu le fel de mare şi important ca 

în trecut. Concurată puternic de Suedia, Germania, şi Japonia, industria britanică constructoare de 
nave este în declin. 

Lucrând o viaţă întreagă în termocentrale pe cărbune, eram curios, desigur, să ştiu cum mai stă 
Marea Britanie la acest capitol. După cum se ştie, în timpul guvernării Margaret Teacher (1979-
1990) a început închiderea minelor de cărbune sub motivul că termocentralele pe acest combustibil 
sunt poluante, iar cărbunele din import costă mai puţin decât cel indigen, provenit din mine de mare 
adâncime. În acel moment, producţia de energie electrică pe cărbune a Marii Britanii era de 40% 
din total. Închiderea minelor a provocat mari nemulţumiri minerilor. Ultima mină s-a închis în 
2014. Au avut loc şi câteva mineriade, iar exemplul lor a fost urmat, mai târziu, de minerii români. 
Producţia de energie electrică pe cărbune se diminuează treptat, dar deţine încă o pondere 
importantă per total Marea Britanie. Cărbunele se importă din America, Rusia şi China. Iată cum 
britanicii au reuşit să-şi creeze dependenţa energetică, cu toate rezervele mari de hidrocarburi din 
Marea Nordului (în curs de declin). 

Brexitul, dacă va avea loc fără un acord cu UE, va fi un dezastru pentru Marea Britanie. Cei 
care l-au provocat, nişte încuiaţi şi dezinformaţi, sunt sigur că vor fi puşi la stâlpul infamiei. Printre 
altele, industria auto britanică, care, de fapt, nu mai e britanică de când câteva mărci de automobile 
au fost preluate de nemţi, japonezi şi indieni, rămâne fără o importantă piaţă de desfacere. 

Industria siderurgică britanică se diminuează şi ea, concurată mai ales de China, care a invadat 
lumea cu oţelul ei ieftin. 

Trebuie remarcat însă, creşterea numărului fabricilor  de bere artizanale, ajunsese în 2015 la 
1242,  că s-au dezvoltat foarte mult serviciile şi că au luat avânt industriile electronică, aeronautică, 
şi informatică. 
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Creierul omului bătrân – studiile doctorului 
american - nu pot să nu ne șocheze! 
Pe baza ultimelor cercetări în domeniul 
neurologiei, gerontologul american Gene 
Cohen, directorul Centrului de cercetări în 
domeniul Îmbătrînirii şi Sănătăţii din cadrul 
Universităţii George Washington, susţine că 
creierul unei persoane în etate este mult mai 
elastic decât se consideră a fi. 
Pe parcursul întregii vieţi creierul nostru 
codează gândurile şi amintirile, formând 
astfel noi legături neuronale. Mai mult ca 

atât, interacțiunea dintre emisfera dreaptă şi stângă ale creierului devine mai 
integrată, ceea ce duce la îmbunătățirea posibilităților noastre creative. 
Creierul unei persoane sănătoase înaintate în vârstă nu maieste atât de rapid ca 
în tinereţe, dar în schimb este foarte elastic. S-ar putea ca aceasta să fie una din 
cauzele pentru care la bă trâneţe oamenii trag concluzii mai precise şi iau decizii 
înţelepte. În afară de aceasta s-a dovedit că odată cu înaintarea în vârstă creierul 
reacţionează mai calm la emoţiile negative. De fapt el începe să funcţioneze la 
capacitate maximă la vârsta de 60-80 de ani. Apogeul activităţii intelectuale a 
omului are loc în jurul vârstei de 70 de ani. Cu timpul în creierul uman creşte 
cantitatea de mielină – substanţă datorită căreia semnalul neuronal se transmite 
mai rapid. Din această cauză capacitatea intelectuală generală a creierului creşte 
cu până la 3000% în comparaţie cu valoarea medie în categoriile de vârstă 
inferioare. Apogeul producţiei de mielină are loc în acelaşi interval de vârstă: 60-
80 de ani. 
Dacă până la 60 de ani între cele două emisfere cerebrale există o separare strictă 
a funcţiilor, după această vârstă omul poate folosi ambele emisfere concomitent, 
reglând activarea lor prin înclinări uşoare ale capului într-o parte sau alta. În 
acest fel se pot rezolva probleme mult mai complexe. 
Cercetătorii au selectat voluntari din diferite categorii de vârstă şi i-au rugat să 
răspundă la un şir de teste de diferite grade de dificultate. S-a dovedit că oamenii 
din categoria de vârstă 60-75 de ani rezolvă mult mai simplu şi mai rapid cele 
mai dificile probleme. Participanţii mai tineri în situaţii critice, când aveau de 
rezolvat probleme dificile, mergeau pe calea calculului tuturor variantelor 
posibile, ceea ce, într-un final, crea o mare confuzie. Întretimp oamenii trecuţi de 
60 de ani alegeau cu o exactitate uimitoare 2-3 variante alternative, cu ajutorul 
cărora găseau uşor soluţia corectă. 
Profesorul Monchi Oury din Universitatea din Montreal afirmă: “Creierul unui om 
în etate alege calea cea mai ergonomică, excluzând variantele inutile şi luând în 
calcul doar variantele corecte ale rezolvării problemei”. În afară de aceasta îşi 
spune cuvântul şi experienţa de viaţă pe care au acumulat-o oamenii în vârstă 
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de-a lungul anilor. Ei sunt expuşi într-o măsură mult mai mică decât tinerii la 
confuzii şi tulburări datorate unor informaţii cu încărcătură emoţională. 
Profesorul Dilip Jeste de la Universitatea din California afirmă: “Creierul uman, în 
spatele căruia se află zeci de ani de viaţă, este mult mai puţin impulsiv şi mult 
mai raţional”. Anume asta numim noi “înţelepciune”: un amestec de cunoştinţe şi 
de experienţă, care permit luarea rapidă a unor decizii corecte. 
Particularităţile funcţionării creierului la 60-70 de ani 
• Neuronii cerebrali nu mor, ci pot dispărea conexiunile dintre ei atunci când 
omul nu practică o muncă intelectuală serioasă. 
• Odată cu înaintarea în vârstă creşte cantitatea de mielină în creier, apogeul 
acestei creşteri fiind după 60 de ani. În acest fel are loc accelerarea trecerii 
semnalelor de la un neuron la altul, iar capacitatea intelectuală creşte de 30 de 
ori. 
• Lipsa de concentrare şi memoria slabă sunt datorate excesului de 
informaţie în “memoria operativă”. 
• La această vârstă omul devine mult mai rezistent la stres şi poate lucra 
mult mai eficient în condiţii de solicitare emoţională. 
• Începând cu vârsta de 60 de ani omul începe să utilizeze concomitent 
ambele emisfere cerebrale. 
• În această perioadă a vieţii creşte considerabil ceea ce numim noi “intuiţie”. 
• Apogeul funcţiilor cognitive are loc în intervalul de vârstă 60-70 de ani. 
• Dacă se respectă un mod de viaţă sănătos, capacitatea intelectuală nu 
numai că nu scade odată cu vârsta, ci, dimpotrivă, chiar este în creştere şi poate 
atinge apogeul la 80 sau chiar la 90 de ani. 
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