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Câte din informaţiile cu care venim în contact sunt 

adevărate şi câte sunt proiectate pentru a ne induce în 

eroare? Suntem cu adevărat păcăliţi din toate părţile? 

Sau e doar paranoia? Oricum ar fi, toate aceste mistere 

trezesc un interes uimitor în fiinţa umană. Nevoia 

noastră de epic, setea de adevăr, dorinţa de a distinge 

între bune intenţii şi pure interese materiale ne-au 

îndreptat atenţia spre necesitatea unei treziri din 

ameţeala manipulării. Absurde sau plauzibile, teoriile 

conspiraţiei sunt o parte a vieţii cotidiene care merită 

toată atenţia noastră, deoarece prezintă acea doză de 

spectaculos, de neaşteptat care ne scoate din rutina 

asta indusă, ne face să conştientizăm că nu există 

niciun stăvilar pentru raţiunea umană. 

Acestea sunt motivele pentru care a doua ediţie a 

revistei Privireă înă trecut este dedicată în întregime 

abordării acestor teorii. Obiectivul autorilor noştri, în 

esenţă, a fost ridicarea unui semnal de alarmă în ceea 

ce priveşte credibilitatea surselor de la care ne 

aprovizionăm cu informaţii. Aşadar, provocăm cititorii la 

un exerciţiu de raţiune – cât suntem de informa i de fapt 

şi câte din informaţiile pe care credem că le deţinem 

sunt de încredere? 

DESPRE INFORMAŢII 
ȘI CONSPIRAŢII 



 

4   Privire în trecut - Teorii ale conspirației 

12 
Ideeaăaseleniz riiăaăcunoscutăde-aă
lungulătimpuluiămulteălovituri.ăÎnă
continuareăve iăvedeaăconflictulădintreă
conspira ioni tiă iăNASA. 

24 
Uzuraăplanificat :ăPoliticaădeămarketingăînă
careădurataăproduselorăesteăscurtat ăînă
modăinten ionată 

10 
O sumar  tentativă de a împraștia ceața 
de deasupra uneia dintre cele mai 
nedrepte forme de discriminare socială 

CUPRINS 

6   Moartea lui Mihai Eminescu - Adevărul 
despre boala i moartea tulburătoare a 
scriitorului 

10   Originea HIV - La graniţa dintre dezastru 
natural şi discriminare 

12   Aselenizarea - marea farsă a secolului XX? 

18   Asasinarea pre edintelui J. F. Kennedy 

20   Publicitatea subliminală - legendă urbană 
sau adevăr? 

22   Editorial - Alege scepticismul 

24   Politica de control a maselor - Grupul 
Bilderberg ,,Guvernul Mondial Nevăzut” 

26   Uzura planificată 

30   World Trade Center - în urma atacului 

34   Cei mai boga i oameni din lume 

36   Bibliografie 

 

 



 

Teorii ale conspirației - Privire în trecut   5 

28 
AtentateleădeălaăWTCăauădusălaăteoriiăaleă
conspira ei,ădiferiteăelementeăridicândă
semneădeăîntrebare.ă 

18 
Asasinarea preşedintelui J.F.Kennedy: 
unul dintre cele mai controversate     
evenimente din istoria americană.  



 

6   Privire în trecut - Teorii ale conspirației 



 

Teorii ale conspirației - Privire în trecut   7 

Mihai Eminescu a fost cea mai 
mare voce poetică din literatura 
română, pe care a ivit-o până acum 
timpul. Cu toate acestea, întreaga 
via ă i-a fost redusă la un ablon 
convenabil, menit să ascundă 
circumstan ele reale ale mor ii sale. 
Împlinirea celor 120 de ani de la 
moartea poetului, au reprezentat un 
prilej ideal pentru a face cunoscute 
publicului adevăratele cauze ale 
mor ii sale, începând cu anul 2009. 

La prima vedere, pu ină lume 
tie cum a murit domnia sa. Există o 

gamă variată de teorii false, conform 
cărora poetul s-ar fi stins în timp ce 
cânta ”De teaptă-te române!”, în 
urma unei lovituri primite de la un alt 
bolnav aflat la acela i ospiciu.   

Activitatea publicistică a lui Mihai 
Eminescu a fost mereu ascunsă, 
interzisă, cenzurată. Chiar i 
materialele colare îl impun pe 
acesta doar ca poet, cu toate că 
activitatea sa principală era cea de 
jurnalist, iar crea iile literare au fost 
cu grijă separate de structurile 
politice, operele publicistice fiind 
interzise total. Prin urmare, istoria 
oficială a vie ii poetului îl descrie ca 
fiind o fiin ă neadaptată, ”un visător 
rupt de realitate” după cum afirmă 
Titu Maiorescu; alcoolic, nebun i 
bolnav de sifilis. 

Demis din func ia de revizor 
colar, Eminescu începe activitatea 

de ziarist încă din vara anului 1876, 
iar în octombrie 1877, la  ini iativa lui 
Titu Maiorescu i a lui Ioan Slavici, a 

fost angajat ca redactor- ef la 
cotidianul Timpul, organul oficial al 
Partidului Conservator, fiind chemat 
de la Iaşi, unde redacta „Curierul de 
Iaşi". Această func ie îi va permite să 
ia atitudine în privin a mi cărilor 
politice interne care aveau loc în 
România, dumnealui dorind unirea 
ării-mamă cu Ardealul, pentru 

drepturile românilor care erau 

asupri i. 

Această scrisoare este o dovadă 
vie a sentimentului de îngrijorare a 
lui Ion Creangă fa ă de plecarea lui 
Mihai Eminescu la Bucure ti, care a 
fost reprodusă în revista 
”Cosânzeana”, Oră tie, 27 aprilie 
1913, p. 244-245 (Creangă despre 
Eminescu).  

MOARTEA LUI MIHAI EMINESCU 

ADEV RUL DESPRE BOALA ȘI MOARTEA  
TULBUR TOARE A SCRIITORULUI 

După plecarea lui Eminescu în 1877, la Bucure ti, Ion Creangă îi 
adresează mai multe scrisori, printre care: 

 

B dieăMihai, 

Aiă plecată iămataă dină Ie i,ă l sîndă înă sufletulămeuămult ă scîrb ă iă
am real . 

S ă deieă Dumnezeuă s ă fieă maiă bineă peă acolo,ă dară nuă cred.ă
Munteanulă eă frateă cuădracul,ă dintr-unăpolă elă faceădoi;ă -apoiă ă d ,ă
poateănu-săcuăinimaăcurat ăcândăgr iescădeăfrateleănostruăc -iăcuă
dracul,ăînălocăs ăfieăcuăDumnezeu. 

Dar,ăiart ă iămata,ăc ciăoăprietinieăcareăne-aălegatăa aădeăstrînsănuă
poateă s ă fieă rupt ă f r ă deă ciud ă dină parteaă altuiaă careă r mîneă
singur. 

Aceast ăepistolieă i-oăscriuăînăcerdaculăundeădeăat teaăoriăamăstată
împreun ,ă undeă mata,ă uitîndu-teă peă cerulă plină cuă minun ii,ă îmiă
povesteaiăatîteaălucruriăfrumoase...ăfrumoase... 

Dară co cogemiteă omă caă mine,ă gîndindu-seă laă aceleă vremuri,ă aă
începutăs ăplîng ... 

B dieăMihai,ă nuă potă s ă uită aceleă nop iă albeă cîndă hoin reamă prină
Cirică iăAroneanu,ăf r ăpicădeăgînduriărele,ădarădinădragosteaăceaă
mareăpentruăIe ulănostru,ăuitată iăp r sitădeăto i. 

iă diminea aă cîndă neă întorceamă laă cuibar,ă blagosvlovi iă deă
aghiazmaăceaă f r ădeăprihan ă iăatîtă iert toareăaăTinc i,ă careăneă
primeaăcuăalai,ăparc ăcineă tieăceăănelegiuriăamăf ptuită iănoi. 

i-a ăscrieămaiămulti or,ăîns ăaăvenităEn chescuă iătrebuieăs ăplecă
cuădînsulălaătipografie. 

Cuătoat ădragostea,ă 

Ie i,ă1877,ădecembreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăIonic ăă 
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Cu toate că în mare parte 
convingerile lui Mihai Eminescu erau 
în concordan ă cu cele ale 
conservatorilor, el i-a exprimat 
deseori propriile păreri, care nu 
respectau întocmai cerin ele liniei 
oficiale a partidului, el reu ind să 
devină o problemă interna ională, 
provocând proteste i nemul umiri. În 
scurt timp, a ajuns să critice până i 
proiectul de program al Partidului 
Conservator, fiind inclus i Titu 
Maiorescu. Din acest moment, ei au 
în eles că Mihai Eminescu trebuie 
redus la tăcere din cauza pasiunii cu 
care î i sus inea ideile, a 

na ionalismului i patriotismul său, 
prin urmare P.P. Carp afirmând într-
o scrisoare trimisă lui Titu 
Maiorescu: ” i mai potoli i-l pe 
Eminescu!”. 

În anul 1882, poetul va ajuta la 
crearea unei societă i secrete, 
”Societatea Carpa ilor”, care va 
stârni interesul deosebit al marilor 
puteri, cu to ii considerând că 
Eminescu, ca formator de opinie, 
avea o influen ă deosebită asupra 
poporului, manifestările i ac iunile 
conspirative organizate la ini iativa 
societă ii îngrijorând în mod deosebit 
reprezentan ii diplomatici ai Austro-

Ungariei în România. 

La data de 28 iunie 1883, aveau 
să izbucnească conspira iile 
asasinării fizice i morale ale lui 
Eminescu. Deoarece scriitorul nu 
putea dispărea brusc, datorită 
influen ei pe care o exercita, au avut 
loc o serie de întâmplări menite să 
demonstreze ”boala eminesciană”. 
Umilirea începe odată cu acordul 
unui tratat secret între Austro-

Ungaria, Germania, Italia i 
România, care interzicea,  pe de o 
parte, protestele de orice fel ce 
presupuneau dezrobirea Ardealului. 
Astfel, prima internare a lui Mihai 
Eminescu a reprezentat cea mai 
u oară modalitate de a se respecta 
condi iile impuse de tratat. 

Pentru îndepărtarea sigură a 
scriitorului, se inventează povestea 
unei boli venerice, se răspânde te 
zvonul nebuniei lui, astfel încât 
activitatea jurnalistică să dispară, 
insistându-se asupra laturii creative 
i romantice a personalită ii acestuia, 

de altfel cum se eviden iază în 
operele sale poetice. În cadrul unor 
serii îndelungate de internări, modul 
de examinare nu a fost la fel ca al 
celorlal i pacien i, însă acest aspect 

Semnătura lui Mihai Eminescu 
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nu era un lucru favorabil scriitorului. 
Diagnosticele pe care unii medici i le
-au pus, fără să ină cont de 
simptomele pe care le avea, erau 
neadevărate, fiind preluate apoi i de 
istorie.  

Din momentul în care a fost 
internat pentru prima dată, Mihai 
Eminescu a devenit o păpu ă în 
mâna conservatorilor, via a sa fiind 
un continuu drum între casă i 
ospicii. Acesta va fi victima unor 
tratamente barbare, prin care a 
ajuns să fie otrăvit lent cu mercur, 
sub pretextul unui tratament contra 
sifilisului. Cu toate că era cunoscută 
toxicitatea acestei substan e, chiar i 
în propor ii foarte mici, tratamentul 
continuă, iar dozele depă eau cu 
mult limita permisă, doctorul Iszac  
administrându-i doze uriaşe de 
mercur, de 4 până la 7 grame. Într-
un chin permanent i se fac băi reci în 
plină iarnă, este bătut cu o frânghie 
udă, umilit i oprit din activitatea sa 
publicistică. Astfel, experimentele 
doctorului Iszac vor completa 
asasinarea civilă a lui Eminescu din 
1883.  

Abia în anul 1888, Veronica 
Micle reu e te să îl scoată din mâna 
doctorului Iszac i să-l readucă la 
Bucure ti. Aici, va începe să scrie 
din nou i astfel, sub protec ia 
anonimatului, reu e te să publice un 
articol denun ător într-o gazetă, iar 
ca urmare a acestui fapt, internarea 
sa va fi una permanentă în 
sanatoriul doctorului u u. 

Eminescu scria în una din serile 
petrecute în spital: „Om din mine tot 
n-o să mai iasă! Prea sunt mulţi 
aceea pe care i-am jignit spunând 
adevărul şi după cele petrecute, nu-

mi rămâne decât să stau sfiicios într-
un colţ. Dacă mai înainte, voind să 

se apere, ziceau că sunt răutăcios şi 
că exagerez, acum nu le va fi greu 
să mă prezinte drept un descreierat.” 
A adar, în concordan ă cu zvonurile 
răspândite, cum ar fi reu it un om 
diagnosticat cu o boală de demen ă 
paralitică, să con tientizeze tot ceea 
ce avea să i se întâmple?  

A a cum afirma Alexandru 
Vlahu ă, „într-o ţară cu atâtea nulităţi 
politice triumfătoare, un poet atât de 
mare şi cinstit nu putea să moară 
decât într-un spital de nebuni”. Pe 15 
iunie 1889, Mihai Eminescu moare 
pe nea teptate i foarte suspect. În 
urma unui studiu realizat de către 
doctorul Vladimir Bele , specialist în 
medicină legală i a doctorului 
Ovidiu Vuia, neuropsihiatru, s-a 
ajuns la conluzia că diagnosticele 
care s-au dat lui Eminescu erau doar 
superficialită i, necesare pentru a 
camufla suprimarea acestuia. Ceea 
ce reprezintă o dovadă în acest 
sens, este creierul său care la 
moarte cântărea 1.490 de grame, iar 
presupusa boală ar fi trebuit să 
consume materia cerebrală. Creierul 
scriitorului este uitat mai târziu la 
soare, pentru că riscau să iasă la 
iveală adevăratele motive ale mor ii. 

În concluzie, acest jurnalist 
politic ce deranja francmasoneria, a 

fost omorât la comandă datorită 
dorin ei sale înver unate de a 
sus ine unitatea na ională i judecat 
drept atentator la adresa regelui, 
pericol public, antisemit, xenofob, 
nebun, sifilitic, alcoolic. Prin urmare, 
abunden a crea iilor artistice din 
perioada premergătoare asasinării 
lui Mihai Eminescu, i-au demonstrat 
sănătatea mintală datorită faptului că 
ar fi fost incapabil de a mai crea 
ceva în cazul în care acesta ar fi fost 
bolnav de sifilis. Cenzurarea 
informa iilor privitoare la moartea sa, 
au condus la crearea unei întorsături 
surprinzătoare în istorie, lipsa 
continuă de informare implicând 
na terea numeroaselor false teorii. 

 Murarașu Ștefana 

 Ouatu Andreea-Elena 

Ziarul „Timpul”, din 29 iunie 1883, cu 
ultimul articol publicat de Eminescu 

despre libertatea presei  

Diplomă de membru a lui Mihai Eminescu în 
Societatea Carpații 
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SIDA  (sindromul imuno-

deficienţei dobândite) este o boală a 
sistemului imunitar, cauzată de in-
fectarea cu virusul HIV (virusul imu-
nodeficienţei umane). Pe  măsura ce 
boala progresează, acesta inter-
ferează din ce în ce mai mult cu sis-
temul imunitar, făcând persoana 
purtătoare tot mai predispusă la in-
fecţii, incluzând o serie de tumori 
sau infecţii oportuniste pe care o 
persoană al cărei sistem imunitar 
funcţionează, nu le-ar face în mod 
normal.  

Originea virusului HIV rămâne o 
chestiune îndelung disputată, ex-
istând numeroase speculaţii care 
spun că virusul ar fi fost creat în mod 
artificial în laboratoarele americane 
pentru a fi folosit ca unealtă de gen-
ocid. Scopul acestuia ar fi constat în 
eradicarea grupurilor parazitare ale 
societăţii: toxicomani, homosexuali, 
oamenii de culoare etc.  

Un prim indiciu în analiza acestei 
ipoteze a apărut în 1986, când un 
virus similar cu HIV a fost găsit re-
sponsabil cu infectarea cu SIDA a 
pacienţilor din vestul Africii. În mod 
curios, acest virus, denumit HIV-2, 
era strâns legat de un virus simian 
care cauzase imunodeficienţa maca-
cilor aflaţi în captivitate. Mai târziu, 
mai mulţi viruşi, categorizaţi ca SIV 
(virus imunodicitar simian) au fost 
găsiţi printre mai multe primate din 
Africa: maimuţe, cimpanzei, man-
drile. De asemenea, în mod in-
teresant, “rude” apropiate simiene 
ale viruşilor HIV-1 si HIV-2 au fost 
identificate la cimpanzei şi maimuţe. 
Aceste relaţii au adus primele dovezi 
conform cărora SIDA a apărut atat la 
oameni, cât şi la macaci ca o con-
secintă a infecţiilor cu lentiviruşi între 
diferite specii de primate. Mai mult, 
studiile au arătat că SIV nu este un 
agent patogen natural, ci a fost gen-

erat accidental în centrele care ţin 
primate in captivitate din SUA, prin 
inocularea a diferite specii de macaci 
cu sânge sau ţesuturi infectate. Simi-
lar, a devenit clar că HIV-1 si HIV-2 
au fost rezultatul unui transfer între 
specii a unor virusi care infectează in 
mod specific primatele.  
Cel mai interesant, însă, este că nu 
se ştie exact cum au intrat oamenii 
în contact cu precursorii simieni ai 
HIV.  Teoretic, raportându-ne la bio-
logia acestor viruşi, probabil infec-
tarea s-a realizat prin expunerea la 
sânge sau ţesuturi infectate de la 
gorile în cadrul vânătorilor 
întreprinse de oameni pe teritoriul 
gorilelor seropozitive. Totuşi, un lu-
cru foarte curios este şi evoluţia sur-
prinzătoare a SIDA. Dintr-o boală 
care afecta bărbaţii de culoare afri-
cani, a devenit brusc o afecţiune 
întâlnită în primul rând printre homo-
sexuali tineri sau printre toxicomani. 

ORIGINEA HIV 

LA GRANIŢA DINTRE DEZASTRU NATURAL ŞI DISCRIMINARE 
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Tocmai în această evoluţie constă 
principalul factor asupra căruia 
planează suspiciunile în istoria aces-
tei boli. 

HIV se transmite prin sânge sau 
ţesuturi infectate sau pe cale sex-
uală. Aşadar, nu este o boală care 
să se transmită tocmai uşor, spre 
deosebire de alte afecţiuni, care se 
propagă prin aer, prin apă sau prin 
contact direct. Acest lucru a dus la 
formarea unui teren propice pentru 
diverse teorii care să explice        
explozia de victime în rândul homo-
sexualilor sau a toxicomanilor.  
Cea mai cunoscută teorie de acest 
tip spune ca HIV a fost introdus în 
vaccinele experimentale anti - hepa-
tita B, sponsorizate de Guvern, la 
care o mulţime de homosexuali s-au 
înscris şi care au avut loc în 1978 în 
New York. Curios a fost faptul că 
20ș dintre participanţii la acest ex-
periment au fost găsiţi seropozitivi în 
1980 (la un an înainte ca SIDA să 
devină “oficială”, în 1981). Asta ar 
însemna că Manhattan-ul ar fi avut 
cea mai mare incidenţă a bolii din 
lume, mai mare, chiar,  decât in Afri-
ca, unde se presupune că se afla 
leagănul acestei afecţiuni. Pe lângă 
asta, 80ș dintre cazurile de SIDA 
din America sunt homosexuali, de-
pendenţi de droguri si partenerii lor 
sexuali. Principalul susţinător al 
acestei teorii, dr. Alan Cantwell, spu-
ne că a studia originea HIV/SIDA, 
ignorând implicaţiile sale sociale dis-
criminatorii, e similar cu a studia Hol-
ocaustul, fără a lua in calcul naziştii. 
Există date care demonstrează că 
aceasta nu  este o teorie absurdă. 
Statisticile spun că, din lumea 
industrializată, America este cea mai 
afectată ţara, iar faptul că ¾ din 
victime sunt homosexuali sau aparţin  
minorităţilor etnice, ca hispanicii sau 

afro-americanii, pare să alimenteze 
suspiciunile. 

Aceasta nu este singura ipoteză 
care implică intervenţia omului în 
împrăştierea HIV.  Jakob Segal, un 
profesor de biologie de la 
Universitatea Humboldt din 
Germania de Est a acelei perioade, 
spune că HIV a fost creat într-un 
laborator militar din Fort Detrick, 
U.S.,  prin îmbinarea a alţi doi viruşi,  
Visna şi HTLV-1. Acesta susţine că 
noul virus,  elaborat între 1977-1978, 
a fost testat pe deţinuţi ai închisorii 
care se ofereau voluntari în schimbul 
scurtării pedepsei. Mai mult, el 
spune că prin acestia infecţia s-a 

răspândit la restul 
populaţiei. Totuşi, la 
sfârşitul războiul rece,  
s-a demonstrat că 
“ipoteza Fort Detrick” a 
fost o operaţiune de 
propagandă, condusă 
de KGB sub numele de 
cod “Infektion”, 
întreprinsă pentru a 
submina credibilitatea 
Statelor Unite, a 
favoriza anti-
americanismul si pentru 
a crea tensiuni intre 
America şi ţările care îi 
găzduiau bazele 
militare. 

În concluzie, putem 
spune că mica muncă 
de “cercetare” pe care 
am întreprins-o pentru a 
clarifica, cât de cât, 
misterul legat de 
originea SIDA, ne-a 
lămurit foarte putin.  
Teoria oficială este 
plauzibilă până la un 
punct, unde teoriile 
complementare aduc 

completări la fel de relative pentru a 
umple golurile de informaţie. Într-
adevăr, există o lacună mare în 
versiunea oficială, “teoria maimuţei 
verzi”, care ne face să ne întrebăm 
cât este de realistă şi dacă, într-
adevăr, se ascunde o oarecare 
conspiraţie sub vălul de umbră pe 
care îl prezintă. 

 

 Negru u Cristina 

 Oarză Angela 

Simbolul luptei  

împotriva SIDA 
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20 iulie 1969... peste 500 de 
milioane de oameni urmăresc cu 
sufletul la gură cea mai mare 
realizare de până atunci a omenirii: 
aselenizarea primei nave cu echipaj 
uman. “Ună pasă mică pentruă om,ă ună
pasă uriasă pentruă omenire”, celebra 
expresie a astronautului american, 
Neil Armstrong, făcea înconjurul 
lumii într-o fracţiune de secundă. 

Umanitatea păsea alături de 
echipajul american într-o nouă eră. 
Şi totuşi, suspiciunea îşi făcea loc în 
inimile martorilor acelui eveniment 

odată cu primele analize amănunţite 
ale imaginilor selenare, şi o întrebare 

încolţea în mintea tuturor… A ajuns 
Armstrong pe Lună sau totul a fost 
doar o farsă uriaşă cu implicaţii 
planetare? 

Ideea unui trucaj al aselenizării 
nu este una nouă şi nici de muşa-

UN PAS MIC PENTRU OM, UN 
PAS URIAȘ PENTRU OMENIRE 
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malizat. De fapt, în vremea iniţierii 
acesteia, conceptul nu era depăşit 
decât de asasinarea lui J.F.Kennedy 
şi de misterioasa zonă 51. Aceasta a 
avut reacţii instante, adepţii formu-
lând un punct de vedere încă de la 
începutul anului 1970, facilitaţi de 
echivocul explicaţiilor de la NASA. 
Astfel, conspiraţioniştii susţin că totul 
este doar o înscenare concepută într

-un studio secret din Nevada, menită 
să favorizeze contextul politic. 

Cu toate acestea, de ce ar regi-
za una dintre cele mai mari puteri ale 
lumii o călătorie care nu avusese 
loc?  Privind cadrul geopolitic, nimic 
nu este surprinzător. Uniunea 
Sovietică câştigase deja prima rundă 
în cursa spaţială. Prima capsulă 
spaţială trimisă în afara atmosferei 

terestre, primul animal lansat în 
spaţiu, primul om şi primul echipaj 
de trei persoane care ajungeau pe 
orbita terestră precum şi primul 
modul fără echipaj, Luna2, care 
ajungea pe satelitul natural al Terrei 
constituiau adevărate atentate la 
prestigiul ţării, aceasta având nevoie 
de o demonstraţie a superiorităţii. 
Aveau însă statele americane 

ASELENIZAREA 

MAREA FARS  A SECOLULUI XX? 
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tehnologia necesară unui astfel de 
drum? Răspunsul este disputat chiar 
şi în zilele noastre. 

Lumini, umbre şi lipsa stelelor 

Unul dintre argumentele con-
spiraţioniştilor cu privire la misiunea 
Apollo11 este lipsa stelelor din foro-
grafiile dezvăluite de NASA. In aces-

tea, spaţiul apare total negru, în ciu-
da faptului că nu ar exista niciun ele-
ment care să obtureze observarea 
acestora, din moment ce atmosfera 
nu există. 

Răspunsul oficialilor NASA a fost 
unul pe măsură. Aceştia au explicat 
că lumina extrem de puternică de pe 
suprafaţa selenară a împiedicat sur-

prinderea acestora. Un exemplu al 
oamenilor de ştiinţă americani este 
încercarea de a fotografia astrele de 
pe Pământ, însă aflându-te într-un 
oraş puternic iluminat. Astfel, singura 
posibilitate a astronauţilor ar fi fost 
ca imaginile să fie făcute de pe par-
tea întunecată a satelitului. Cu toate 
acestea, cum ar fi putut supravieţui 
un aparat de fotografiat în prezenţa 
radiaţiilor extreme şi temperaturilor? 
Răspunsul? „Atât Apollo 11 cât şi 
celelalte misiuni care au avut loc 
până în 1972 au fost efectuate la 
primele ore ale dimineţii lunare”, 
susţin cercetătorii americani. 

Celebră este şi fotografia unuia 
dintre astronauţi stând sub modulul 
lunar. Deşi se află sub umbra 
acestuia, cosmonautul este bine lu-
minat ceea ce ar trăda influenţa unui 
reflector din posibilul studio. De ase-
menea, umbrele nu sunt destul de 
întunecate. Această teorie îşi poate 
găsi totuşi răspunsul în compoziţia 
prafului lunar.  El are proprietatea de 
a reflecta lumina în direcţia din care 
o primeşte, suprafaţa lunară        
luminând cu uşurinţă umbrele         
suprafeţelor verticale şi cauza aces-
tora. 

 

O ÎNȘEL TORIE SAU O ILUZIE 
OPTIC ? 
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Piatra ,,C” 

O altă imagine controversată 
care a şocat auditoriul este cea a 
unei roci pe care apare litera C. 
Acest lucru se constituie în ideea că 

provenienţa obiectului este justificată 
de un decor prestabilit.  

Argumentarea este consolidată 
de faptul că asemenea marcaje sunt 
comune în studiourile de la 

Hollywood, unde recuzita este notată 
cu litere de la A la Z. Misterul şi-ar 
avea totuşi rezolvarea într-o iluzie 
optică provocată probabil, conform  
NASA, de un minuscul fir de păr. Şi, 
cu toate acestea, poziţionarea 
caracterului şi faptul că nicio altă 
rocă nu prezintă aparente ,,anomalii” 
au provocat scepticism în rândul 
publicului. 

SE POATE OBSERVA C  BOLTA 
CEREASCĂ NU PREZINT  ASTRE 

 

DEŞI ST  SUB MODULUL LUNAR,  
ASTRONAUTUL ESTE VIZIBIL 
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Steagul american şi urma lui 
Buzz Aldrin 

Probabil cea mai discutată idee 
conspiraţionistă este cea a steagului 
american, care pare să fluture în 
momentul arborării, deşi pe Lună nu 
există atmosferă şi, implicit, vânt. 
Însă Luna are o altă proprietate care 

ar putea explica fenomenul: vidul. 
Datorită acestei proprietăţi se pare 

că pe Lună există o inerţie 
mai mare şi că mişcările de 
poziţionare a steagului ar fi 
putut-o provoca. 

O altă teorie este şi cea a 
urmei lăsate de la doilea om 
care a păşit pe suprafaţa 
selenară, Buzz Aldrin. 
Acesta a imortalizat pasul 
său pe Lună, acţiunea 
stârnind multiple 
controverse, datorită faptului 
că Luna nu prezintă gradul 
de umiditate necesar. Totuşi, 
acelaşi vid a demonstrat 
experimental veridicitatea 
imaginii, ideea fiind teoretic 
eliminată, însă lăsând urme 
de îndoială.  

 

STEAGUL PARE AFECTAT DE 
VÂNT 

Neil Armstrong 
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Firele invizibile şi 
tehnologia ,,slow-motion” 

Cu toţii am văzut probabil 
secvenţe din momentele imortalizate 
pe Lună şi felul în care astronauţii 
păşesc mai greu, datorită gravitaţiei 
mai scăzute. Ei bine, adepţii 
conspiraţiei susţin că aceste mişcări 
ar fi fost simulate prin intermediul 
firelor. De asemenea, 
conspiraţioniştii mai oferă o variantă. 
Conform acestora, filmele surprinse 
sunt redate în slow-motion, dând 
impresia unei uşoare plutiri, fenomen 
similar  efectului produs de gravitaţia 

satelitului Terrei. 

Teoriile pot degenera într-o 
multitudine de idei, precum problema 
trecerii de centura de radiaţii Van 
Allen şi refuzarea prezentării unor 
imagini din timpul misiunilor de către 
NASA, care nu reprezintă decât 
motive în plus de a întreţine 
suspiciunile. Să fie, oare, suficiente 
dovezile celor care susţin că 
aselenizarea din 1969 nu a fost 
altceva decat o farsă? Ne aflăm în 
faţa unui exemplu clar de 
conspiraţie? Poate că nu vom afla 
niciodată. Cert este că  cei care nu 

cred în veridicitatea informaţiilor 
oferite de NASA încă aşteaptă o 
dovadă concretă a misiunii care ar fi 
avut loc în 1969. 

 

 Viţel Silviu-Constantin  

 Hîrţobanu Gabriel  

OARE POT FI L SATE URME 
PE SUPRAFAŢA LUNII? 
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Una dintre cele mai 
convingătoare teorii ale asasinării lui 
Kennedy este legată de rolul politic. 
În unele cercuri, Kennedy era 
considerat o persoană nesigură, 
tânăr, idealist, pe care nu se putea 
pune bază pe menţinerea unei poziţii 
ferme a SUA in faţa agresiunii 
sovietice. În urma Crizei Rachetelor, 
după negocierile dure dintre el şi 
Nikita Hrusciov, Kennedy începuse 
să plângă aratându-şi latura 
sensibilă şi cât de slab părea în faţa 
conducătorului sovietic. Politica 
externă a SUA s-a dovedit 
dezastruoasă-consta în escaladarea 
implicării anticomuniste a Americii in 
Vietnam. Kennedy dăduse dovadă 
că doreşte să se retragă din conflict 
prin rechemarea trupelor din 
Vietnam. Kennedy începea să fie 
perceput ca o pierdere programată 
în cadrul stabilităţii politice. 

Atentatul asupra lui John F. 
Kennedy a avut loc în ziua de 22 
noiembrie 1963, orele 12:30 Central 
Standard Time (sau 18:30 UTC) în 
Pia aăDealey din ora ul Dallas, statul 
Texas. Atentatul s-a soldat cu 
decesul prin împu care al lui John 
Fitzgerald Kennedy, cel de-al treizeci 
i cincilea pre edinte al Statelor 

Unite ale Americii. 

Kennedy a fost împu cat mortal 
pe când efectua un tur al ora ului 
într-o ma ină decapotabilă alături de 
so ia sa Jacqueline, fiind înso i i de 
guvernatorul de atunci al statului 
Texas, John Bowden Connally, Jr. 
(care a fost la rândul său sever rănit) 
i de so ia acestuia. 

Kennedy i so ia lui, Jacqueline, 
traversau cu limuzina centrul 
ora ului Dallas împreună cu 
guvernatorul statului Texas i so ia 
acestuia. Pe marginea străzilor 
mul imea prezentă îl aclama pe 
pre edinte. Cu doar câteva 
momente înainte de tragedie, so ia 
guvernatorului îi spunea lui 
Kennedy, cât de mult îl iubesc 
oamenii din Dallas. 

Apoi, la 12.30, s-au auzit trei 
focuri de armă. Primul i-a ratat inta, 
toată lumea crezând că sunetul a 
fost provocat de o petardă. Al doilea 
l-a nimerit pe pre edinte în spate i a 
iesit prin gât, după care l-a lovit i pe 
guvernator. Următoarea lovitură a 
fost cea fatală, Kennedy fiind 
împu cat in cap. 

J.F. Kennedy a fost transportat 
de urgen ă la spital, dar loviturile 

erau prea grave i el a fost declarat 
mort o jumătate de ora mai târziu. 

Împrejurările i cei care au 
organizat asasinatul pre edintelui 
american au rămas până azi 
neclarificate, de i mai multe 
investiga ii oficiale (cea mai 
cunoscută dintre aceste comisii de 
investigare a asasinatului fiind 
Comisia Warren) au prezentat de-a 
lungul timpului varianta avându-l pe 
Lee Harvey Oswald ca unic asasin. 
Cu toate acestea, numeroase 
sondaje de opinii indică că 
aproximativ 80ș dintre americani nu 
cred varianta oficială. Ca atare, 
acest atentat este explicat de mai 
multe teorii sau ipoteze care nu au 
fost încă dovedite în mod 
concludent. 

Pe 24 noiembrie 1963, Jack 
Ruby, proprietarul unui club de 
noapte de striptease, l-a ucis pe 
Oswald, în timp ce acesta se afla în 
arestul poliţiei. Evenimentul a produs 
un nou val de speculaţii. Cum a 
reuşit el să depă ească măsurile de 
securitate din jurul lui Oswald? 
Pentru ca Oswald să nu divulge 
dovezi incriminatorii la adresa unor 
personalităţi ale establishmentului în 
timpul procesului? Şi cum rămâne cu 
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legăturile lui Oswald cu lumea crimei 
organizate? Ruby a jurat că 
acţionase singur pentru a răzbuna 
crima, însă mulţi nu l-au crezut, nici 
după moartea sa din 1967, în urma 
unui atac celebral. 

Nu cu mult înainte să fie 
asasinat de Jack Ruby, Oswald 
spusese către poliţişti: “NUă SUNTă
DECÂTăUNă APăISP ŞITOR!’’ 

Jackie Kennedy era convinsă că 
asasinarea soţului său a fost pusă la 
cale de către vicepreşedintele 
Lyndon Johnson în complicitate cu 
mai mulţi oameni de afaceri texani. 
Johnson, care a devenit preşedinte 
după moartea lui Kennedy, ar fi avut 
o înţelegere cu Lee Harvey Oswald, 
care nu a fost, aşa cum s-a spus, un 
ucigaş solitar. 

Există numeroase teorii care 
afirma că Kennedy şi-ar fi regizat 
moartea, fiind necesară o schimbare 
de cadavre la autopsie. Alţii spun că 
de fapt, Kennedy nici nu ar fi fost 
impuşcat, ci a murit din cauze 
naturale: capul i-ar fi explodat 
datorită unei masive tensiuni 
craniene. Potrivit doctorului Musashi, 
Kennedy ar fi consumat înainte 
mâncare cu sos de soia şi sos de 

raţă. Nivelurile foarte ridicate de 
glutamat de monosodiu, combinate 
cu stresul avut de preşedinte în ceea 
ce priveşte “criza rachetelor din 
Cuba”, au făcut ca presiunea 
sistolică de la nivelul capului lui 
Kennedy să fie foarte mare, 
suficientă pentru a-l face “să 
explodeze”. Nişte pachete 
nedesfăcute de sos de raţă şi sos de 
soia au fost îndepărtate imediat din 
avionul prezidenţial Air Force One 
imediat după asasinatul 
preşedintelui.  

Există înca o teorie interesantă 
cu totul depăşită de realitate, că în 
cel de-al doilea Război Mondial, 
Kennedy a fost atacat de un luptător 
japonez, angajat de şeful mafiei, 
Sam Giancana. Când a fost rănit,      
i-ar fi introdus un proiectil. Acest 
proiectil ar fi fost explodat de 
organizaţia Ku Klux Klan la 22 
noiembrie 1963, astfel Kennedy a 
murit. Rossamer a mai afirmat: “De 
ce s-a aşteptat atâta timp cu 
proiectilele ultrasecrete, habar n-

am”. 

In orice caz, în ziua în care a 
murit, sute de soldaţi se întorceau 
din Vietnam la ordinele sale 

expresive. Dacă ar fi continuat 
retragerea completă, publicul 
american şi cel vietnamez ar fi fost 
cruţat de cel mai înfricoşător război 
al istoriei postbelice. De aceea, 
moartea lui Kennedy reprezintă o 
tragedie. Nu numai el a fost 
asasinat, ci şi fratele său, Robert 
Kennedy care candida la 
prezidenţiale. Avea aceleaşi 
obiective ca fratele său şi era 
susţinut de Partidul Democrat şi de 
un public foarte mare care îl iubea. A 
fost din păcate împuşcat de către un 
sirian fanatic (care părea hipnotizat 
de Mafie) pe data de 5 iunie 1968. 
Cu câţiva ani înainte, avusese un 
dezacord public cu preşedintele 
Johnson, în privinţa Războiului din 
Vietnam. 

Au început să circule zvonuri 
legate de asasinarea lui Kennedy, 
până în 1976, când dovezile au fost 
reexaminate de o comisie specială a 
Camerei. Comisia a stabilit că au 
existat 2 trăgători şi că fuseseră 4 
gloan e (concluzie bazată pe 
înregistrările acustice ale focurilor de 
armă). Trei ar fi fost trase de 
Oswald, şi unul singur de un trăgător 
necunoscut ce se ascunsese într-o 
zonă învecinată, "Colina înverzită". 

Nici până în prezent nu s-a aflat 
integral ce s-a întâmplat în acea zi i 
cine a pus la cale asasinatul, 
moartea celui de-al 35-lea 
pre edinte american devenind 
subiectul a numeroase scenarii i 
teorii conspirative. Ce s-a întâmplat 
în limuzina albastra a pre edintelui 
este, însa, cunoscut în toată lumea. 

 

 Alexandrescu Bogdan 

 Dominic Lungu  

J. F. Kennedy în limuzina albastră 
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Publicitatea subliminală este una 
dintre cele mai cunoscute forme de a 
controla grupuri intă de oameni. 
Aceasta presupune ca persoanele 
să fie expuse la diferite imagini care 
să producă o idee în subcon tientul 
victimei făra ca ea să realizeze. Se 
crede că publicitatea subliminală ar fi 
influen at măcar o dată, în Statele 
Unite ale Americii, alegerile 
preziden iale i că reprezintă 
componen a cheie de promovare a 
unor campanii publicitare. Cu toate 
acestea, oamenii de tiin ă nu sunt 

convin i încă de eficien a folosirii 
mesajelor subliminale. 

Publicitatea subliminală este 
ilegală în majoritatea ărilor existând 
numeroase legi care ar trebui să o 
ină la distan ă. Dar oare asta 

împiedică folosirea ei? 

Totul a început în 1957, când 
James Vicary, un agent economic 
din SUA, a făcut o declara ie 
ocantă, că este capabil să împingă 

oamenii dintr-un cinematograf să 
cumpere mâncare i băutură fără ca 
ace tia să realizeze, prin afi area 

fulgerătoare pe ecran a unor mesaje 
precum „ i-e foame”? „Mănâncă 
popcorn” sau „Bea Coca Cola”. O 
asemenea declara ie a condus la un 
experiment în acel an la 
cinematograful Fort Lee din New 
Jersey, unde s-a încercat prima dată 
publicitatea subliminală. Rezultatul? 
Vânzările de Coca Cola au crescut 
cu 18.1ș, iar cele de popcorn cu 
57.8ș. Experimentul se credea a fi 
un succes răsunător. 

În 1958, Comisia Federală de 
Comunica ie din SUA a efectuat 

PUBLICITATEA SUBLIMINAL  

LEGEND  URBAN  SAU ADEV R? 

James Vicary expunându-și teoria mesajelor subliminale în fața 
Comisiei Federale de Comunicații, SUA, 1958 
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exact acela i studiu pentru a verifica 
eficien a publicită ii subliminale. 
Experimentul a fost un fiasco. 
Nimeni nu a fost tentat să consume 
popcorn. Mai târziu, James Vicary a 
fost provocat de către „Corpora ia 
Psihologilor” să repete experimentul 
din `57, dar nu a fost capabil să 
ob ină rezultatele ini iale. A doua 
oară când a derulat acela i 
experiment, nicio cre tere 
semnificativă nu s-a înregistrat în 
vânzarea de popcorn i Coca Cola. 
E ecul l-a determinat pe Vicary să 
recunoască în 1962, că a fost o 
în elătorie de la început, chiar el 
falsificând rezultatele din `57. 
Aceasta este istoria publicită ii 
subliminale, eficien a ei fiind o 
legendă urbană. 

Totu i Comisia Federală de 
Comunica ii a anun at în 1974, că 
„fie ele eficiente sau nu, contravin 
interesului public” a a că a avertizat 
că orice post care va întrebuin a 
tehnici subliminale î i va pierde 
licen a de emisie. 

 Tehnologiile din zilele de azi 
au ajutat la o cercetare mai 
amănun ită a acestui domeniu, 
cercetătorii ajungând să aibă chiar 
rezultate pozitive, dar psihologii au 
afirmat că publicitatea subliminală nu 
poate avea efect decât dacă 
persoanele respective deja erau 
pornite să facă acel lucru. 

 În concluzie, publicitatea 
subliminală există, se încearcă 
folosirea ei, dar încă nimeni nu tie 
cât de eficientă este, dar pentru 
orice eventualitate, există legi care o 
in departe de noi. 

 

 Andrici Cezar 

Un model de cum arătau mesajele fulgerătoare 
care apăreau în timpul filmului 
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in neapărat să încep prin a 
atrage atenţia asupra faptului că 
revistă noastră a ajuns deja la a 
doua ediţie. Pare puţin lucru, dar 
pentru noi, cei care i-au asigurat 
apariţia, este o realizare măricică. E 
aşa de frumos modul în care fiecare 

îşi ştie deja treaba,  felul în care 
fiecare îşi formează un stil specific 
de scris, îşi alege “genul lui” de 
articole… Privită din interior, 
atmosfera care există acum în cadrul 
cercului când vine vorba de revistă 
seamănă din ce în ce mai bine cu o 

atmosfera de redacţie autentică. 
Chiar şi când vine vorba de termene-

limita care se apropie galopând şi de 
aglomerări de treburi pe ultima sută 
de metri… Dar, repet, asta dă 
atmosfera de jurnalism profesionist 
pe care încercăm să o atingem. 

EDITORIAL - ALEGE SCEPTICISMUL 
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Dar gata cu sentimentalismul. 
Vorbim despre conspiraţii aici. Fără 
excepţie, tema acestui număr ne-a 
trezit tuturor interesul într-o mare 
măsură. Cred că a fost printre 
puţinele subiecte asupra cărora am 
căzut de acord în mod unanim. 
Genul acesta de lucruri oarecum 
obscure, tăinuite, precum 
conspiraţiile realizate la nivel înalt, 
are, în general, un efect magnetic 
asupra minţilor tinere - clişeu, ştiu… 
şi totuşi - din componenţa cercului. 
De aceea, deloc surprinzător a fost 
faptul că majoritatea cunoşteau teorii 
de acest tip. Atentatele de la WTC 
erau familiare tuturor, precum şi 
Asasinarea lui J.F. Kennedy. Au 
apărut şi idei mai puţin cunoscute, 
ca Uzura planificată sau Publicitatea 
subliminală. 

Ideea e că, pe lângă gradul 
sporit de informare pe care l-a adus 
redactarea acestor articole, parcă a 
mai fost ceva. Ceva legat de o 
perspectivă mai amplă asupra 
realităţii, de un pas în spate pentru a 
vedea imaginea de ansamblu, de 
spiritul analitic care trebuie să ne 
facă să nu luăm faptele de bune. 
Fără “crede şi nu cerceta”. Nu, 
trebuie să credem puţine lucruri, 
puţine de tot. Trebuie să ne 
informăm pe cont propriu, să fim 
conştienţi, să ţinem ochii deschişi, să 
nu ne lăsăm convinşi prea uşor de 
nimic. Mai bine sceptic decât prost 
informat. Mai bine Toma 
Necredinciosul decât dus de nas.  

Închei prin a prezenta un 
concept dintr-un documentar care mi 
s-a părut fascinant. E vorba de 
Zeitgeist, un film nu foarte bine 
realizat, dar demn de vizionat, în 
opinia mea… Acolo expune un mod 
de a gândi care simplifică enorm 

procesul de selectare a informaţiilor: 
se ia informaţia mediatizată şi se 
supune următoarei întrebări: cui 
bono? (“cine se bucura de 
avantaje?” sau, în limbaj de baltă, 
“cui ce îi iese?”). Eu zic că genul 
acesta de gândire chiar te ajuta să 
vezi imaginea de ansamblu. Cu 
toate acestea, nu trebuie să o dăm 
nici în extrema cealaltă… S-ar putea 

că dacă atragem atenţia prea tare să 
apară extratereştii de după colţ şi să 
ne închidă gura. Ei ţin cu 
conspiratorii. 

 

 Negru u Cristina 

"În ultimii ani, până şi ideea de a 
spune adevărul, adevărul întreg, nu-
mai şi numai adevărul este    privită 
ca o ultimă alternativă atunci când 
celelalte opţiuni de înşelăciune, 
ameninţare şi mită au fost epuizate." 
Michael Musto  
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Oricare ar fi scopurile lor, 
societăţile secrete au ceva sinistru în 
ele. Deşi au obiective politice sau 
religioase, de-a lungul timpului au 
devenit ţinta teoriilor 
conspiraţioniste, care le-au implicat 
în orice, de la extratereştri la 
dominarea lumii. 

O astfel de organiza ie este 
Grupul Bilderberg. Acesta este o 
organiza ie exclusivistă cu agendă 
globalistă ce include lideri politici din 
lumea Occidentală, afacerişti, moguli 
media sau academicieni. Conferin a 
Bilderberg anuală este o întâlnire 
neoficială, cu participare exclusivă 
pe bază de invita ii, ce are ca 
membri un număr de aproximativ 

130 de participan i, mare parte dintre 
ace tia fiind oameni influen i în 
diferite medii de activitate.  

 Prima întâlnire a avut loc în anul 
1954, la hotelul Bilderberg, fiind 
patronată de Bernhard de          
Lippe-Biesterfeld, prinţul Olandei. 
Fondatorii grupului au fost magnaţii 
David Rokefeller şi familia de 
bancheri Rotschild. Ace tia au pornit 
de la ideea creării unui guvern 
mondial i a unei armate globale 
aflate sub egida ONU. 

Acest grup elitist î i men ine 
activitatea secretă, nu oferă 
publicului larg acces la documente 
sau discu ii i evită  contactul cu 

mass-media. În trecut, datorită 
caracterului secret al întâlnirilor i al 
refuzului de a prezenta comunicate 
de presă, grupul a fost acuzat în 
mod frecvent de comploturi la nivel 
mondial. În aceste circumstan e, 
membrii acestuia au luat hotărârea 
de a- i crea un site oficial, unde 
postează detalii despre întâlnirile 
anuale.  

Comitetul de conducere are 
sediul în Elve ia. Acesta este alcătuit 
dintr-un număr de 39 de membri, 
dintre care 24 de europeni i 15 
americani, împăr i i în trei comisii 
speciale a câte 13 membri fiecare.  
Dintre ace tia, 12 membri alcătuiesc 
nucleul grupării, singurii care cunosc 

POLITICA DE CONTROL A MASELOR 

GRUPUL BILDERBERG “GUVERNUL MONDIAL NEV ZUT” 

Hotelul Bilderberg, locul primei întâlniri Bilderberg 
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în totalitate strategiile i scopurile 
reale ale organiza iei. Fiecare dintre 
ace tia are dreptul să invite doua 
personalită i de talie interna ională: 
un om politic de rang înalt, i un 
industria , bancher, profesor ori 
jurnalist. Ei sunt membrii celor mai 
bogate familii din lume, de in func ii 
în cele mai influente guverne de pe 
glob i sunt proprietarii celor mai 
complexe i prospere afaceri de pe 
întregul mapamond; au studiat la 
acelea i universită i în scopul 
formării unor optici identice 
referitoare la lumea înconjurătoare, 
mul i dintre ei facând parte din 
organiza ia ermetico-conspirativă 
“Skull and Bones”. 

Astfel, elita lumii a dat na tere 
unui adevărat ritual de a se întâlni 
anual în cele mai luxoase hoteluri i 
re edin e private din Europa, odată 
la patru ani această conferin ă 
desfă urându-se în  Statele Unite 
ale Americii sau Canada. De obicei, 
în cadrul  acestor reuniuni se iau 
decizii care mai apoi sunt puse în 
practică de către personajele 
influente care fac parte din grup. 

Printre evenimentele puse la 
cale la conferinţele Bilderberg se 
numără înfiinţarea Uniunii 
Europene (discutată chiar la prima 
reuniune, în 1954), războiul din 
Iugoslavia, invazia Irakului, creşterea 
impozitelor în diferite ţări. Grupul 
hotărăşte şi politica Naţiunilor Unite, 
sau cine va câştiga alegerile 
preziden iale în diferite state. 

 Unii dintre membrii grupului au 
recunoscut că, deseori, marile 
scandaluri, conflicte sau probleme 
interna ionale au fost influen ate de 
întrunirile lor. Un astfel de exemplu 
este strâns legat de Războiul din 
insulele Malvine dintre Marea 

Britanie i Argentina. Cererea ini ială 
a guvernului britanic în care acesta 
solicita O.N.U. aplicarea de sanc iuni 
interna ionale Argentinei a fost 
respinsă. Drept urmare,  Dawid 
Owen, pe atunci Ministrul de Externe 
al Marii Britanii, membru al grupului, 
a ridicat această problemă la una din 
întrunirile grupării. În cel mai scurt 
timp, Comunitatea Interna ională a 
votat în majoritate impunerea 
sanc iunilor economice Argentinei.  

Deasemenea, se consideră că 
gruparea a avut anumite merite în 
alegerea lui Barack Obama în 
func ia de pre edinte în anul 2008. 
Fiind în plină cursă electorală, Hillary 
Clinton i Obama au dispărut câteva 
ore, circumstan e din care presa a 
tras concluzia că cei doi au fost, cu 
sigurn ă, la întâlnirea Bilderberg. 
Astfel, când avionul celor doi s-a 
întors la Washington, Obama nu era 
la bord, semn că acesta a fost 
favoritul celor din grup în fruntea 
SUA.  

Totu i, dacă ar fi să dăm crezare 
susţinătorilor grupului,  în cadrul 
acestor reuniuni se întâlnesc stele 
de mult apuse ale vieţii publice 
internaţionale care stau la o ceaşcă 
de ceai şi îşi deapănă amintirile.  
Însă, dacă am trece în revistă lista 
participanţilor, ne dăm seama că 
lucrurile stau cu totul altfel. Un 
participant marcant la reuniunii din 
anul 2012 este Peter Thiel, patronul 
de la Clarium Capital, care a dat o 
mână de ajutor pentru finanţarea 
unor giganţi ai Internetului printre 
care se numără Facebook, Paypal, 
Linkedin şi Friendster. La această  
masă critică de personalităţi din 
domeniul media şi Internet 
adăugăm un consilier de securitate 
al Casei Albe, comandantul Cyber 

Command al SUA şi în acelaşi timp 
preşedintele NSA, un vicepreşedinte 
al Comisiei Europene, un director 
general al OMS, preşedintele Băncii 
Mondiale şi vicepreşedintele 
Forumului Economic Mondial. În 
aparen ă, nimic important din ceea 
ce ar trebui să ştie populaţia planetei 
nu se discută la aceste reuniuni, 
chiar dacă cei din Bilderberg au 
reunit nume sonore ale sistemului 
bancar, cum ar fi Banca Naţională a 
Canadei, banca spaniolă Caixa, 
Deutsche Bank, Österreichische 
Kontrollbank AG, UniCredit Bank, 
Banco Internacional do Funchal din 
Brazilia. Pe lângă acestea au fost 
adăugate familile regale din Olanda 
şi Belgia şi câţiva politicieni de rang 
înalt din Austria, China, Marea 
Britanie, Irlanda, Rusia, Italia, 
Canada, Spania şi Germania 
precum şi şeful afacerilor externe al 
“Consiliului Naţional Sirian”.  

Tabloul taifasului nevinovat 
invocat de grupul Bilderberg poate fi 
completat cu o sumă de personalităţi 
politice cum ar fi miniştrii de finanţe 
irlandez, polonez, finlandez, 
asistentul pentru economie al 
premierului turc, un fost ministru de 
finanţe al SUA, cei mai renumiţi 
patru profesori de economie pe plan 
mondial şi jurnalişti de la publicaţiile 
financiare Financial Times, 
Economist sau Wall Street Journal. 
A adar, având aceste resurse, 
direc iile strategice adoptate de grup 
pot genera un război, o criză 
economică majoră, fluctua ii valutare 
sau politici demografice.  

 

 Trofin Roxana Elena 
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Uzura planificată  este o politică 
de planificare sau proiectare a unui 
produs cu o durată de via ă limitată, 
astfel încât va deveni uzat, demodat 
sau nefunc ional după o anumită 
perioadă de timp. Uzura planificată 
are beneficii pentru un producător 
pentru a ob ine utilizarea continuă a 
produsului de către consumator, 
care este sub presiunea de a 
cumpăra din nou, fie de la acela i 
producător (o piesă de schimb sau 
un model mai nou), fie de la un 
concurent care ar putea să se 
bazeze, de asemenea, la uzura 
planificată. 

Motivul din spatele acestei 
strategii este de a genera un volum 
de vânzări cât mai mare pe termen 
lung, prin reducerea timpului între 
achizi ii, (denumit în continuare ca şi 
scurtarea ciclului de 
înlocuire). Firmele care urmăresc 
această strategie cred că veniturile 
din vânzări suplimentare pe care le 
creează  pot compensează costurile 

suplimentare de 
cercetare pentru 
reducerea vieţii 
produselor. Într-o 
industrie 
competitivă, 
aceasta poate fi o strategie riscanta, 
deoarece consumatorii pot decide să 
cumpere de la concuren i. 

Cu toate acestea, fraza a fost 
popularizată în 1954 de către Brooks 
Stevens, un designer industrial 
american. Stevens a ţinut un discurs 
la o conferin ă de publicitate din 
Minneapolis în 1954. Fără a acorda 
o mare importanţă, el a folosit 
termenul ca titlu de discursul 
său. Din acel moment, "uzura 
planificată "a devenit sloganul 
Stevens. Prin defini ia sa, uzura 
morală planificată este "dorinţa 
cumpărătorului de a avea ceva un 
pic mai nou, un pic mai bun, un pic 
mai devreme decât este necesar. " 

Conceptul a devenit atât de 

recunoscut, astfel că în 1959 
Volkswagen îl batjocoreşte într-o 
campanie de publicitate: „Noi nu 
credem în uzura planificată", 
propunea reclama.  "Noi nu 
schimbăm o maşină de dragul 
schimbării." 

Packard a împăr it uzura 
planificată în două subcategorii: 
uzura oportunităţii i uzura 
func iei. "Uzura oportunităţii", de 
asemenea, numită "uzura 
psihologică", face referire la 
încercările de marketing de a strica 
un produs în mintea proprietarului. 
Packard citează un designer 
industrial, George Nelson, care a 
scris: "Design ... este o încercare de 
a face o contribu ie prin schimbare. 
Când nici o contribu ie nu se face 

 UZURA    PLANIFICAT
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sau nu se poate face, singurul 
proces disponibil pentru a da iluzia 
de schimbare este cel de a stiliza." 

Designul de cele mai multe ori 
conţine o durată de viaţă.  Astfel, 
trebuie să se decidă devreme în 
proiectarea unui produs complex cât 
timp este planificat să dureze, astfel 
încât fiecare componentă poate fi 
făcută la aceste specifica ii. Uzura 
planificată are de a face şi cu costul 
de repara ii (comparabil cu costul de 
înlocuire), sau prin refuzul de a 
furniza servicii sau piese de 
schimb. Crearea de noi linii de 
produse care nu operează cu 
produse mai vechi, le fac pe acestea 
din urmă „uzate”, trebuind 
înlocuite. Exemplele includ 
schimbările de formate i dispozitive 

periferice în computere, schimbarea 
de formate din înregistrări audio 
acasă i filme (înregistrări gramofon, 
înregistrări magnetice a sunetului pe 
benzi, pe CD-uri i VHS video de la 
DVD-uri Blu-ray). 

Unele produse sunt alimentate 
de o baterie, care este sudată în 
circuite sau închisă într-o carcasă 
etan ă, în loc de a fi u or de înlocuit 
cu un acumulator nou. Unele 
produse conţin baterii reîncărcabile, 
dar care nu pot fi înlocuite. Astfel, 
consumatorii sunt obliga i să 
plătească pentru un serviciu de 
înlocuire a bateriei sau să cumpere 
un produs nou când aceasta nu mai 
este funcţională, pre ul de înlocuire 
fiind comparabil cu cel al unui 
produs nou. 

Uzura func ională planificată 
este un tip de uzură în care 
companiile introduc noi tehnologii, 
care înlocuiesc pe cele 
vechi. Vechile produse nu au 
acelea i capacită i sau 
func ionalitate ca i cele noi.Sunt 
introduse noi versiuni ale produselor 
care nu mai sunt compatibile cu cele 
vechi, astfel obligând consumatorul 
să cumpere versiuni mai noi. 

Uzura stilului este o uzură 
planificată morală prin care 
produsele sunt schimbate periodic 
ca design, trecând printr-un “ciclu al 
modei”. Modele apărute anual cu 
schimbări mici de func ionalitate dar 
şi cu schimbări majore de aspect fac 
u or de distins consumatorii care au 
ultimele variante ale produselor i 

 UZURA    PLANIFICAT  
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SE ESTIMEAZ  C  ÎN FIECARE ZI SUNT 
ARUNCATE ÎN JURUL A 200.000 DE             

TELEFOANE MOBILE ÎNCĂ FUNCŢIONALE,  
CEL MAI PROBABIL PENTRU C  SUNT         

DEMODATE 
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alimentează dorin a de fashion, de 
consumerism. Acest fel de uzură 
este folosit în industria vestimentară 
si in cea auto. 

Un alt tip de uzură planificată 
este cea în care eşti notificat de 
vechimea unui produs. Unele lame 
de ras au benzi care î i schimba 
culoarea dupa un anumit timp. Acest 
tip de uzură face mult mai u or 
pentru producatori să impună 
înlocuirea produselor. Dacă de 
obicei produsele sunt făcute special 
să nu mai func ioneze prin tehnici 
complicate, în acest caz 
consumatorul aruncă i înlocuie te 
de bunăvoie produsul. 

Uzura planificată are consecin e 
grave atât pe termen lung cât si pe 
termen scurt; producerea unui 
numar mai mare de produse implică 
folosirea unei cantită i neobi nuit de 
mare de materii prime, care de 
asemenea duce la poluare. Pe lângă 
deteriorarea mediului, această 
politică agresivă cauzează i 
instabilită i economice prin cre terea 
costurilor de via ă pentru 
consumatorii de rând. 

Despre conspiraţia becurilor 
cu incandescenţă 

O teorie a conspira iei sus inută 
este cea a becurilor cu 
incandescen ă. Această teorie spune 
că cei mai mari producatori de becuri 
au stabilit să impună ca durata de 
via ă a produselor lor să fie mult mai 
mică relativ cu ceea ce era posibil 
pentru a asigura cererea de becuri 
noi. In acest fel i-ar fi mărit 
profiturile pe termen lung. 

Becul cu incandescen ă a fost 
inventat de chimistul Humphry Davy 
în 1809, iar Thomas Edison a 
îmbunătă it inven ia pentru a putea fi 
produsă în masă. Peste mai mult de 

o sută de ani, cartelul Phoebus a 
fost creat de Osram, Phillips i 
General Electric, cei mai mari 
producatori de becuri, cu inten ia de 
a standardiza inven ia lui Davy. 
Multe surse spun că defapt cartelul a 
avut i alte planuri in afara de a 
produce becuri standardizate – se 
spune că principalul obiectiv al 
producătorilor a fost să oprească 
avansul tehnologic dus la un nivel de 
competi ie dintre ei pentru a nu se 
falimenta. Există unele brevete de 
becuri cu incandescen ă care sus in 
că ele pot func iona zeci sau sute de 
mii de ore, dar s-a stabilit ca pentru 
a exista o cerere continuă, durata de 
via ă a unui bulb nu trebuie să 
depa ească o mie de ore. 

Chiar dacă Phoebus s-a 
desfiin at oficial in 1939, influen a sa 
este încă simţită. Prin compara ie, 
becurile produse de Uniunea 
Sovietică sau de China au durate de 
via ă mult mai mari decat ările care 
au aderat la standardele impuse de 
cartel. Becurile chineze ti moderne 
au o durata de via ă de cel puţin 
5000 de ore. Mai mult decât atât, 
cele produse in Marea Britanie 
imediat după cel de-al doilea război 
mondial se pot găsi în stare de 

func ionalitate chiar i în zilele de 
astăzi, datorită patriotismului care 
întrecea pe atunci interesele 
comerciale.  

Becul centenar 

“Becul centenar” este un bulb 
care arde aproape încontinuu de 110 
ani. Se află în California la un 
departament de pompieri i este 
folosit drept lampă de veghe. Becul 
a devenit o atrac ie turistică i un 
simbol al uzurii planificate. In cei 110 
ani în care a func ionat, a fost 
deconectat de la electricitate numai 
în patru ocazii, când toată zona 
Californiei a ramas fără curent 
electric. Acesta a reu it să 
“supravie uiască” celor patru camere 
de supraveghere care au fost puse 
să îl monitorizeze; camere moderne, 
care s-au defectat, pe rând, înaintea 
vremii lor. 

 

 Iliescu Ioana 

 Cristian Călin 

Becul centenar  
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Când auzim de 11 septembrie 
2001, nu putem să ne gândim decât 
la imaginile înfricoşătoare din centrul 
New York-ului, când 4 avioane cu 
pasageri au fost deturnate şi 
îndreptate către cele două turnuri 
gemene de la World Trade Center şi 

clădirea Pentagonului, ultimul 
prăbuşindu-se în apropiere de 
Pennsylvania. La doar câteva ore 
după prăbuşirea celor două turnuri, 
toate posturile de televiziune 
americane îl indicau pe Osama bin 
Laden ca mintea malefică din 

spatele atentatului, autorii coordonaţi 
de acesta fiind 19 musulmani 
radicali. 

Un motiv al atentatului, susţinut 
de către Bin Laden, este citatul din 
Coran „ucide păgânii oriunde-i vei 
găsi”, de unde reiese că e „de 

WORLD TRADE CENTER  
ÎN URMA ATACULUI 
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datoria fiecărui musulman” să „ucidă 
americanii pretutindeni”. 

    Există multe teorii care susţin 
că atacurile de la World Trade 
Center au fost o înscenare a 
guvernului american, care să 
justifice războiul din Orientul Mijlociu. 

Argumente contra:  

O teorie legată de atacul de la 
World Trade Center este faptul că 
exact în data de 11 septembrie, 
procedura de avertizare NORAD a 
turnurilor gemene este schimbată cu 
una mult mai complicată, deşi prima 

procedură îşi dovedise de multe ori 
eficienţa. Această companie era a 
lui  Marvin Bush, însă, în opinia mea, 
această teorie este doar o 
conspiraţie împotriva fratelui ex-

preşedintelui George W. Bush.  

Alţii susţin că şi viteza de reacţie 

WORLD TRADE CENTER  
ÎN URMA ATACULUI 
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a autorităţilor a lăsat de dorit. De 
obicei, atunci când un avion deviază 
de la cursul său normal, sau pierde 
legătura cu turnul de control, acesta 
este obligat să emită un cod spre 
autorităţi ca să intercepteze 
aeronava. În cazul atacului de la 11 
septembrie, nu s-a trimis acest cod, 
iar în cazul avionului de la Pentagon, 
autorităţile au ajuns doar după 17 
minute, în loc de 2 minute. Însa 
viteza autorităţilor nu ar fi avut mari 
influenţe asupra urmărilor. Oricât de 
repede s-ar fi deplasat pompierii, 
poliţia, salvarea nu ar fi putut salva 
sau opri dezastrul. 

O altă teorie legată de acest 
atentat este posibila plasare de 
bombe în clădiri,  acestea 
fiind capabile să topească structura 
de oţel a turnurilor. După părerea 
mea, dacă acele bombe ar fi fost 

plasate, ele ar fi dăramat întai 
primele etaje, nu cele din varf, aşa 
cum s-a întâmplat, iar oamenii 
responsabili cu curăţenia ar fi 
observat presupusa plasare de 
explozibil, ei cunoscând şi 
traversând fiecare etaj, colţ al 
clădirii. Dacă acele bombe ar fi putut 
face un asemenea dezastru, ele ar fi 
trebuit să aibă un volum 
considerabil, uşor de observat. 

 Dacă ar fi să credem teoriile 
conspira ioniste, adevăratul 
câ tigator al acestui dezastru a fost 
SUA: în urma războiului, guvernul 
Statelor Unite ale Americii a putut 
construi conducta de petrol către 
Marea Caspica, proiect refuzat de 
guvernul afgan înainte de începerea 
războiului. Însă cum am putea spune 
că SUA a avut de câ igat când, în 
urma atacurilor au murit aproximativ 

3000 de oameni, iar alte câteva 
persoane au murit de cancer 
pulmonar cauzat de expunerea la 
praful ridicat în urma prabu irii World 
Trade Center. 

Oameni adunându-se în zona 
prăbuşirii clădirilor World Trade 
Center 

Argumente pro: 

Unul dintre primele lucruri care a 
ridicat semne de întrebare a fost 
lipsa de reacţie a autorităţilor. 
Procedura standard a oricărui 
aeroport american spune că, în 
cazul în care un avion de pasageri 
deviază de la cursul iniţial sau pierde 
legătura radio cu turnul de control, 
controlul de trafic trebuie să emită 
codul 7610-4J, ce reprezintă o 
atenţionare către cea mai apropiată 
bază militară pentru a trimite mai 
multe avioane de vânătoare care să 
intercepteze aeronava cu pricina. 11 
septembrie 2001 e singura  dată 
când acest cod nu a fost emis.  

Elemente ale prăbuşirii celor 
două turnuri şi a clădirii WTC 7 au 
atras de asemenea atenţia. Mulţi 
oameni de ştiinţă au susţinut că nici 
o clădire din lume nu se poate 
prăbuşi atât de repede şi fără a 
produce pagube în jur decât dacă e 

Oameni adunându-se în zona prăbuşirii clădirilor World Trade Center 

Pompieri lucrând în jurul zonei în care  
s-au prăbuşit turnurile 
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cazul unei demolări controlate. 
Clădirea WTC 7, care nu a fost lovită 
de vreun avion sau proiectil, s-a 
prăbuşit perfect vertical, iar resturile 
sale s-au întins doar pe o suprafaţă 
de 21 de metri. Cauză oficială pentru 
prăbuşirea acesteia este un 
incendiu, astfel cele două turnuri 
gemene şi clădirea WTC 7 devenind 
singurele clădiri din istorie, din oţel şi 
beton, care s-au prăbuşit din cauza 
unor incendii.  

Totuşi, acest lucru nu ar fi posibil 
decât dacă structurile de rezistenţă 
ale clădirilor ar fi fost reduse la zero. 
Ambele turnuri erau susţinute de 47 
de stâlpi interiori din oţel, cu o lăţime 
de 97 de centimetri şi grosime de 36 
de centimetri, şi încă 236 de stâlpi 
exteriori de oţel, îmbrăcaţi într-o 
armatură care să îi facă rezistenţi la 
incendii. Avionul care a lovit turnul 
nordic a distrus numai 39 de stâlpi 
exteriori, şi a atins numai unul din cei 
47 de stâlpi interiori. De asemenea, 
oţelul din care erau alcătuiţi aceştia 
se putea topi numai la temperaturi 
de peste 1600 de grade Celsius, iar 

temperatura maximă a kerosenului 
care a ars în turnurile World Trade 
Center este de 650 de grade 
Celsius. Cu toate acestea, clădirea  
s-a prăbuşit de parcă nu ar fi avut 
nici o susţinere. 

Au mai apărut şi alte observaţii 
care au dat de gândit lumii, cum ar fi 
faptul că mulţi dintre jucătorii 
importanţi la Bursa New York au 
început, cu doar câteva zile înainte 
de atac, să vândă în cantităţi masive 
acţiuni la companiile care au avut cel 
mai mult de suferit după atac, printre 
care şi compania aeriană United 
Airlines, proprietare avioanelor 
deturnate. De asemenea, în timp ce 
în rapoartele oficiale se declară că 
nu au putut fi recuperate nici una din 
cele 4 cutii negre ale celor două 
avioane, unii dintre pompierii ce au 
participat la operaţiunea de salvare a 
supravieţuitorilor din WTC susţin că 
au ajutat la recuperarea a 3 dintre 
aceste cutii.  

Alt element care a dat de bănuit 
a fost faptul că liderul Al Qaeda, 
Osama Bin Laden, a afişat atitudini 

contradictorii în înregistrările video 
apărute după atentat. În prima fază, 
a negat că ar fi avut de-a face cu 
organizarea atentatului de la World 
Trade Center, după care şi-a 
schimbat radical declaraţiile, 
asumându-şi responsabilitatea 
pentru evenimentele de la 11 
septembrie. Drept urmare, mai mulţi 
adepţi ai teoriei conspiraţiei au 
susţinut că Bin Laden ar fi apărut 
doar în primele înregistrări de după 
atentat, ulterior fiind înlocuit de o 
sosie aflată în slubja aparatului de 
propagandă militară americană. 

În ultimii ani, dovezi ce susţin că 
evenimentele de la 11 septembrie 
2001 nu s-au derulat aşa cum s-a 
declarat în mod oficial au continuat 
să apară. Deşi unii oameni încă nu 
sunt de acord cu teoriile ce s-au 
născut în jurul acestei teme, merită 
să ne întrebăm dacă există un 
sâmbure de adevăr. 

 

 Grigoriu Anca 

 Florean Oana-Lavinia  

Fum din urma atacurilor 
îndreptându-se spre port 
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Pompieri lucrând în jurul zonei în care  
s-au prăbuşit turnurile 

Este greu de realizat o 
compara ie între averile din anul 
1000 i cele din anul 2000 spre 
exemplu, dar cu ajutorul evolu iei 
PIB-ului cifrele se pot aproxima. 

John D. Rockeffeler (1839-

1937) 

Indiscutabil, Rockeffeler ocupă 
primul loc în acest clasament, 
averea sa fiind estimată între 

200 i 300 miliarde de dolari. 
La 31 de ani fondează viitorul 
“tată” al marilor companii din 
zilele noastre, Standard Oil, 
iar după un deceniu ajunge 
să controleze 90ș din 
capacitatea de rafinare a 
SUA. Curtea Supremă de 
Justi ie decide in 1911 că 
Standard Oil reprezintă un 
monopol, i prin urmare, 
compania este împăr ită în 
nu mai pu in de 34 de 
companii independente, fapt 
ce îi măre te averea 
industria ului. În următorii 10 
ani valoarea combinată a 

celor 34 de companii cre te de 5 ori. 

Când valora cel mai mult, averea 
sa era echivalenta cu 1,7-2ș din PIB
-ul SUA, ceea ce în 2009 reprezenta 
250-300 miliarde de dolari. 

Rockeffeler a donatmaimult de 
jumătate din averea sa unor proiecte 
caritabile, dovedindu-se a fi un mare 
filantrop. 

Osman Ali Khan (1887-1967) 

A fost conducătorul statului 
Hyberabad între 1911 i 1948 i a 
fost declarat la începutul anilor 40’ 
cel mai bogat om din lume. Averea 
sa fiind de 2 miliarde de dolari la 
acel moment, sumă echivalentă cu 
1.4ș din PIB-ul  SUA, astăzi, cu 
ajutorul aceluia i procent, se ajunge 
la suma de 200 miliarde de dolari. 

Andrew Carnegie (1835-1919) 

A început să lucreze de mic, 
pentru a avea din ce trăi. Primul job 

CEI MAI BOGAŢI OAMENI DIN ISTORIE 

John D. Rockeffeler 
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Fu
m 

al său era acela de bobinator într-o 
esătorie, unde primea 2 dolari pe 

săptămână. La 20 de ani a investit 
500Ș într-o companie de curierat, iar 
la 30 de ani realizase deja multe 
investi ii, mai ales în industria grea. 

În 1870 pune bazele Carnegie 
Steel, viitoarea US Steel, care era în 
1901 lider mondial în produc ia de 
o el. 

A donat nu mai pu in de 90ș din 
averea sa, după ce s-a retras din 
afaceri. 

Cornelius Venderbilt (1794-

1877) 

A abandonat coala la 11 ani, i 
printr-un împrumut de la tatăl său î i 
cumpără propriul vas de pasageri. 
Un an mai târziu î i plăte te datoria, 

plus 1000Ș. 

Investind în 
companii maritime 
i de cale ferată i

-a construit o 
avere estimata 
între 150 i 200 
miliarde de dolari, 
fiind considerat  al 
doilea cel mai 
bogat american 

din istorie, la egalitate cu Andrew 
Carnegie. 

Alan Rufus (1040-1089) 

A fost cel mai bogat englez din 
istorie – în anul mor ii, Alan Rufus 
de inea o avere evaluată la 11.000 
de lire sterline, ceea ce reprezenta 
7ș din venitul na ional al Angliei la 
momentul respectiv. Dacă am 
recalcula suma conform datelor de 
astăzi, am ajunge la 81 miliarde de 
lire (2007), sau de trei ori mai mult 
decât averea pe care Bill Gates o 
de inea în anul respectiv. 

Bill Gates  

Conform topului Forbes al celor 
mai boga i oameni din istorie, eful 

de la Microsoft se află pe locul 13, i 
luând în considerare faptul că au 
existat cel pu in 3 englezi cu averi 
mai mari, cel mai bogat om din 
lumea în acest moment va prinde cu 
greu loc în top 20. 

Extrem de bogate sunt i alte 
figuri precum: 

Familia Rothschild 

Este posbil ca membrii acestei 
familii să fi fost de departe cei mai 
boga i oameni care au trăit vreodată, 
de i nu există date certe. Se 
estimează că în 1850 această 
familie avea o avere de 6 miliarde de 
dolari, ceea ce însemna mai mult de 
100ș din PIB-ul SUA la acel 
moment. Dacă raportăm acest 
procent la PIB-ul din 2009 al SUA, 
ajungem la o avere de aproximativ 
14 mii de miliarde de dolari, sau la 
averea lui Bill Gates înmul ită cu 
350. 

Împăratul bizantin Basil II 

Venitul său anual reprezenta 
echivalentul a 50-60 tone de 
aur, deci aproximativ 1.7-2 
miliarde de dolari, iar Basil II a 
domnit timp de 49 de ani. 

 

 Cămănaru Vlad  

 Costoaea Traian  

CEI MAI BOGAŢI OAMENI DIN ISTORIE 

Bill Gates 

Andrew Carnegie 

Osman Ali Khan 
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Atentateleădină11ăseptembrieă2001,ăro.wikipedia.org,ă12.04.2013 
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GabrielaăCostache,ăAăajunsăomulăpeăLun ,ăwww.scientia.ro,ă22.04.2013 
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Va ap rea... 






