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PRECIZÃRI UTILE
PENTRU UªURINÞA STUDIULUI
Avem trei principale precizãri de fãcut: de fond, de formã ºi de stil.
Privitor la fondul acestei lucrãri, rugãmintea noastrã este ca, cei
cãrora le este adresatã lucrarea (de la specialiºtii domeniului medical,
alte categorii intelectuale, dar ºi nespecialiºtilor interesaþi de aprofundarea unui subiect de multe ori nebulos ºi contradictoriu expus), sã se
aplece cu bunãvoinþã ºi deschidere asupra esenþei mesajului nostru, ºi
nu asupra formei acestuia.
Altfel, existã riscul real de „a nu mai putea vedea pãdurea din cauza
copacilor“. Într-adevãr, ca în orice pãdure, recunoaºtem ºi aici existenþa
unor „uscãturi“ (care, exact ca într-o pãdure cu adevãrat „naturalã“, îºi
au rostul lor!).
Anumite exprimãri imprecise, preluate „din mers“, din „tinereþile“
acestei lucrãri (ajunsã acum, sperãm noi, la maturitate), ºi care nu au
fost reaºezate în mod „corect ºi strict riguros din punct de vedere
ºtiinþific“, din veºnica scuzã a „lipsei de timp“ – sperãm sã nu diminueze
din interesul de fond acordat esenþei acestui material. Adicã, pe cei
interesaþi ºi cu o minimã deschidere pentru aprofundarea acestei IDEI,
îi rugãm sã nu se împiedice de „ambalaj“, care, ca de fiecare datã, este
departe de a întrupa perfecþiunea…
Din pãcate, avem ºi exemple concrete de „defecte de ambalaj“
(oferite chiar de cãtre prof. dr. Sebastian Dumitrache, profesorul
coordonator de la „Institutul de Sãnãtate Publicã“ Bucureºti, unde
autorul acestei lucrãri susþine Lucrarea de Doctorat cu titlu asemãnãtor):
– „Zahãrul este un produs sintetic“, când, în realitate este un produs
rafinat (ideea noastrã este cã acest produs are aceleaºi „calitãþi“
ca ºi orice alt produs, inclusiv medicamentos, obþinut prin
sintezã chimicã industrialã).
– Formulãri mai puþin precise la prima vedere, care puteau fi
mai bine limpezite (mai ales în Partea a doua, cea Teoreticã, în
bunã parte preluatã ca atare din „Tratatul“ anterior, la rândul
sãu scos pe osatura Lucrãrii de Diplomã din 1997).
– Citate cu puncte de vedere mai puþin echilibrate (dar, deosebit
de sugestive pentru ideea susþinutã în acel subiect) etc.
Aceastã explicaþie nu este o justificare sau o „mea culpa“, ci o
exprimare directã ºi sincerã a dorinþei noastre ca toþi cititoriicolaboratori (mai ales cei de formaþie medicalã, intelectualã), sã poatã
trece peste formã ºi sã poatã descoperi Fondul, Esenþa, sau poate chiar
Chintesenþa!
Referitor la formã
formã, trebuie precizat de la bun început ceea ce se va
observa pe tot parcursul lucrãrii: structura acesteia este bazatã în cea
mai mare parte pe citate. Acestea sunt „cãrãmizile“ de bazã ale fundaþiei
lucrãrii.
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De aceea, am renunþat la ghilimelele citatelor, care ar fi încãrcat
nespus de mult. Am punctat, totuºi, prezenþa acestora, prin formatul de
ITALIC al literelor, în timp ce sursa bibliograficã este precizatã la sfârºitul
12
12).
citatului prin aceastã formã, ca exemplu: (12
Însã, cea mai importantã precizare, se referã la stilul de prezentare.
Datoritã viziunii precise de abordare a acestei lucrãri – structurã
holisticã a prezentãrii – atunci, evident cã abordarea noastrã nu a putut
evita dimensiunea spiritualã, cea metafizicã, a Universului uman.
De aceea, scurtele pãtrunderi în aceste eterice dimensiuni au fost
posibile doar prin „tãrâmul poetic“ al metaforelor ºi aforismelor.
Acesta este, de fapt, ºi rostul acestor „tehnici“: blocarea „minþii“
(care de obicei ne minte) ºi eliberarea energiei spirituale, pentru
regãsirea cunoaºterii ºi înþelegerii, prin „inteligenþa înþelepciunii“.
Nu ºtim în ce mãsurã am reuºit acest lucru, dar un lucru ne este
clar: pentru cei de formaþie strict ºtiinþificã, aceste foarte scurte momente
pot fi foarte lejer sãrite, fãrã afectarea de fond a sensului subiectului
respectiv.
De aceea, aceste momente se adreseazã celor doritori de o
înþelegere cu adevãrat holisticã a Realitãþii, în care poezia ºi proza sunt
complementare ºi interactive – cãci, cu adevãrat, UNA Sunt!
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Bucureºti
„Tratatul pentru Alimentaþia Naturalã a OM-ului“ umple acele goluri
pe care le resimt atât persoanele avizate, cât ºi marea masã a cititorilor.
Autorul a gãsit modalitãþile ºi limbajul adecvat pentru a se adresa
specialiºtilor care gãsesc aici, bine sistematizatã, întreaga problematicã
a domeniului.
Cadrele didactice din învãþãmântul preuniversitar ºi universitar,
medicii, sociologii, psihologii, specialiºtii din industria alimentarã, pot
gãsi aici un uriaº volum de referinþe teoretice sau practice.
Autorul, folosind un bogat material bibliografic modern, abordeazã
aspectele noi ale Alimentaþiei Naturale, cum ar fi: capitolele suplimenþilor alimentari, a oligoelementelor, enzimelor, aditivilor ºi conservanþilor alimentari – problematicã nouã abordatã în cercetãrile recente
pe plan mondial, ºi care vin sã confirme sau sã infirme o serie de date
din literatura de specialitate.
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Gheorghe Mencinicopschi
Directorul General al „Institutului de Cercetãri
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Membru titular al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
„Gheorghe Ionescu ªiºeºti“
Preºedintele „Secþiei de Industrie Alimentarã“
Lucrarea tânãrului medic doctorand în nutriþie, intitulatã „Tratat
pentru Alimentaþia Naturalã a OM-ului“, aduce o viziune ineditã în abordarea medicalã a nutriþiei umane, atât din punct de vedere strict ºtiinþific,
cât ºi din perspectiva dimensiunii spirituale.
Preocupat de studiul ºi practica terapiilor complementare, în care
dietoterapia de tip natural ocupã un loc deosebit de important, autorul
îndrãzneºte, în aceastã lucrare, o abordare sinteticã, ºtiinþificã, a acestui
domeniu, în care locul central îl ocupã nutriþia naturalã.
Acest teritoriu al medicinei de tip natural, prea puþin abordat din
perspectiva ºtiinþei medicale alopate, se pare cã oferã o alternativã,
consideratã „viabilã“ de cãtre autor, la problemele crescânde generate
de efectele secundare ale medicamentelor ºi procedurilor terapeutice
aparþinând medicinei clasice.
Dincolo de detaliile „tehnice“ ale principiilor ºi conceptelor expuse
pe parcursul acestei consistente lucrãri cu valenþe de „tratat“, rãmâne
ideea esenþialã a unui nou ºi inedit mod de abordare a domeniului
medical. Prin armonizarea informaþiilor ºtiinþei medicale moderne, cea
de ultimã generaþie, a ultimelor descoperiri din biologie, biofizicã,
biochimie etc., cu datele cunoaºterii strãvechi, antice, pornind de la
Hipocrate sau chiar mai înaintea sa – autorul încearcã sã demonstreze
actualitatea ºi realitatea îndemnului hipocratic, insistent expus în lucrare:
„Alimentele sã vã fie medicament, iar medicamentele sã vã fie aliment“.
Argumentele ºtiinþifice, unele de ultimã orã, aduse în sprijinul acestui
ancestral principiu, meritã a fi parcurse ºi studiate, atât cu ochiul critic
al omului de ºtiinþã, dar ºi cu deschiderea specificã „omului de conºtiinþã“
(cum îi place autorului sã precizeze deseori).
Aºa cum fizica viitorului, prefiguratã de descoperirile din domeniul
cuantic ºi subcuantic, stã sub semnul unor noi ºi neaºteptate abordãri,
considerate „miraculoasã“ pânã de curând (vezi principiul teleportãrii
particulelor, a depãºirii vitezei luminii în vid, a prezenþei ºi parcurgerii
unor multiple dimensiuni ale universului), în acelaºi fel poate fi vãzutã
ºi aceastã nouã ºi, totuºi, veche abordare, a medicinei din perspectiva
holisticã a vieþii. Cum deseori autorul precizeazã, medicina, numitã de
el „pentru viaþã“, nu aparþine nici alopatiei, nici natursimului sau altui
curent medical, mai mult sau mai puþin actual ºi oficial, ci OM-ului
holistic, prin Viaþa pe care o promoveazã, prin principiul hipocratic
“Primum non nocere“.
Acesta este, în ultimã instanþã, meritul lucrãrii. Dincolo de
imperfecþiunile inerente oricãrui început de drum, lucrarea deschide un
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canal de comunicare pentru interacþiunea (ºi nu interferenþa) acestor
douã domenii largi – medicina alopatã ºi cea a terapiilor alternative ºi
complementare – pentru o „fuziune la rece“, prin „transmutaþii biologice
de joasã energie“ ºi alte modalitãþi pe care corpul nostru le cunoaºte ºi le
practicã. Rãmâne doar ca ºi noi, cercetãtorii ºtiinþei de azi, sã le
recunoaºtem, pentru regãsirea „con-ºtiinþei“, adicã a ºtiinþei luminate prin
cunoaºterea multiplelor dimensiuni existente în „universul“ numit OM.
Este exact ceea ce insistent îndeamnã aceastã lucrare ºi autorul ei,
pe tot parcursul desfãºurãrii sale – atât prin consistentele citate expuse,
cât ºi prin propriile sale afirmaþii, care, chiar dacã nu trebuie luate ca
atare, pot cel puþin sã îndemne la reflecþie ºi meditaþie…
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Hrana constituie condiþia esenþialã a existenþei umane. Nu este de
mirare cã se stârnesc aºa de multe discuþii în jurul acestui subiect.
Acum, în era în care dominã raþiunea ºtiinþei s-ar pãrea firesc sã nu
existe nici o rezervã faþã de aºa-zisa „alimentaþie raþionalã“, în sensul ei
autentic.
A miza pe un adevãr ºtiinþific înseamnã a lua ca bazã a realitãþii
elemente verificabile dupã criteriile stabilite de ºtiinþã. ªi totuºi, suntem
foarte avansaþi în geneticã, în chirurgie, endocrinologie, microbiologie,
etc., dar eºecurile alimentaþiei moderne sunt vizibile de la un capãt la
altul al Terrei ºi în primul rând la cei doi poli opuºi – al bogãþiei ºi al
sãrãciei. Obezitatea monstruoasã generatã de o alimentaþie fadã,
modificatã genetic, la un pol, ºi moarte prin subnutriþie, la celãlalt pol.
Diabetul, hipertensiunea arterialã, ulcerul gastric sau duodenal,
tumorile tubului digestiv, bolile degenerative etc. sunt eºecuri ale
modului de a ne hrãni. Pentru cã nu este important numai cu ce ne
hrãnim, ci ºi cum ne hrãnim.
O hranã normalã trebuie sã asigure nu numai refacerea energiei
consumate, ci sã aibã un efect benefic optim ºi asupra vitalitãþii, a
intelectului, a bunei dispoziþii, a randamentului ºi chiar a longevitãþii.
Nemulþumitã de hrana tradiþionalã, omenirea se aflã într-o permanentã
cãutare a ceva nou, cu alte valenþe pentru sãnãtatea organismului.
Hrana vie este rezultatul unei astfel de cãutãri. Sunt deja în lume o
serie de clinici care fac terapia bolii canceroase, ºi nu numai, cu acest
tip de hranã. Partizanii sãi aduc drept argument cazurile clinice rezolvate
fericit. Argumentele susþinãtorilor acestui mod de hrãnire pot sã fie
parþial logice: pãstrarea conþinutului în vitamine ºi enzime. De aceea,
la mare preþ sunt sucurile de fructe ºi legume. Dar vine Oshawa cu
macrobiotica ºi deconseiazã categoric utilizarea lor pe motiv cã
genereazã hiperaciditatea, ca de altfel ºi oþetul de mere pe care însã
Jarvis îl recomanda cu toatã convingerea.
Unii sfãtuiesc consumul de apã la minim 2 litri / zi ºi sarea în cantitãþi
cât mai reduse. Oshawa spune NU apei, dar afirmã lipsa de nocivitate a
sãrii.
Unii afirmã nocivitatea cãrnii, alþii spun cã nu se poate trãi fãrã
proteinele de origine animalã. ªi totuºi, sunt vegetarieni convinºi care
au renunþat la carne fãrã sã aibe vreo consecinþã.
Edgar Cayce, uimitorul „oracol“ american, care prin autohipnozã
indica în diverse boli medicamente aflate încã în experiment în diverse
laboratoare din lume, deci despre care nu se ºtia nimic înafara
producãtorului, este categoric împotriva alimentelor prãjite, pe care
Oshawa îºi bazeazã însã regimul sãu.
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Hrana vie este o alimentaþie fãrã foc, dar istoria ne spune cã
descoperirea focului a permis maimuþei sã se înalþe la om prin
dezvoltarea creierului, favorizat de un nou mod de hrãnire, acesta
consumând 20% din energia organismului. Ar putea fi doar o ipotezã.
Contraargumentul ºtiinþific: prelucrarea hranei prin foc este strict
necesarã pentru o bunã digestie. ªi pare logic sã fie aºa, oricum, nu
este uºor pentru mentalitatea umanã sã renunþe brusc la o modalitate
de hrãnire cu un trecut de multe sute de mii de ani.
Fiecare partizan al unei hrãniri neconvenþionale îºi aduce
argumentele sale. Cum sã te orientezi? Cine are dreptate? Greu de spus.
Este mai degrabã o mare derutã în acest sens, ca de altfel în întreaga
noastrã gândire socialã, politicã ºi religioasã. Trãim mai mult într-o
lume a „modei“, a modelelor împrumutate orbeºte de aiurea decât întro lume a raþiunii.
Cum nu avem alte criterii de stabilire a unui adevãr, ºtiinþa rãmâne
singura sursã. Dar o intereseazã? ªi-a propus cineva sã facã ordine în
pletora de metode, tehnici, leacuri, „medicamente“ inventate peste
noapte? Nu. Se mizeazã probabil pe judecata timpului.
Într-adevãr, timpul rãmâne judecãtorul suprem. Este ceea ce ni se
invocã ºi în lucrarea colegului nostru – o lucrare de altfel foarte bine
scrisã ºi cãreia îi prevedem un succes pe deplin meritat.
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Parcurgând istoria medicinei aflãm nivelul incredibil pe care l-a
atins aceastã artã-profesie în antichitate. De asemenea, suntem conºtienþi
cât de departe am fi ajuns acum dacã progresul n-ar fi fost ocupat de
distrugerea Bibliotecii din Alexandria ºi odatã cu ea mii de ani de
acumulãri în ceea ce priveºte profilaxia ºi tratamentul diverselor
maladii. Ne întrebãm stupefiaþi cum operau neurochirurgii în Neolitic
(existã cranii trepanate din acea perioadã); sau ce metode terapeutice
miraculoase folosea medicul-Zamolxe de a reuºit sã convingã un popor
întreg sã-l idolatrizeze ºi sã devinã Zeul principal al daco-geþilor; sau ce
alte procedee curative foloseau Hipocrat, Avicenna sau Hammurabbi,
metode ce au dispãrut în cenuºa imensului sãlaº de culturã.
A urmat un lung rãstimp de „umbrã“ a medicinei ce a luat sfârºit
odatã cu Renaºterea. Totuºi, în aceastã perioadã de peste 1000 de ani,
au existat oameni, au existat boli, au existat tratamente pentru acestea.
Chiar dacã selecþia naturalã a fost condiþia princeps de supravieþuire, o
serie de remedii, aºa-zisele „leacuri bãbeºti“ ºi-au gãsit, mai târziu, ecoul
în preparate farmaceutice de extracþie sau sintezã. Cu toate acestea, cel
mai important aspect pentru pãstrarea unei vieþi sãnãtoase îl reprezintã
din timpuri strãvechi, dar mai ales în prezent când suntem asaltaþi de
chimicale ºi toxice, Alimentaþia Naturalã.
Cu cât cunoºti mai în detaliu organismul uman, cu atât eºti mai
entuziasmat de complexitatea ºi perfecþiunea în care a fost creat. Este
un „motor“ perfect, dar care pentru a funcþiona în condiþii optime
necesitã un „combustibil“ complex, de cea mai bunã calitate care sã
conþinã toate principiile alimentare în cantitãþi fiziologice. Orice abuz
sau lipsã a vreunui nutriment produce dereglãri care, în timp, devin
patologice. Mai mult decât atât, în prezent, suntem puºi în faþa unei
calitãþi îndoielnice a factorilor nutritivi, substanþele chimice toxice,
folosite frecvent in industria alimentarã, fiind extrem de nocive pentru
organism.
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Hrana pe care o consumãm astãzi se deosebeºte fundamental de
cea cu care se hrãneau bunicii sau pãrinþii noºtri.
Atunci, pe masa fiecãrei familii se gãseau alimente proaspãt gãtite,
provenite din grãdina de lângã casã, servite cu felii mari de pâine de
casã. Cerealele, orezul, fasolea, cartofii, alte legume ºi fructe erau alimentele frecvent consumate.
Astãzi, gusturile s-au schimbat. Hrana prezentului se obþine prin
tehnologii „moderne“, prelucratã, rafinatã, sãratã, îndulcitã, afumatã,
cu produse chimice de sintezã – cu scopul de a produce senzaþii gustative, bogate în calorii, dar sãracã în substanþe nutritive.
Animalele sunt din ce în ce mai mult rupte din peisajul natural,
fiind crescute în ferme mari, hrãnite cu nutreþuri provenite din
organisme modificate genetic, îngrãºate forþat cu stimulenþi de creºtere.
Preþul pe care îl plãtim pentru aceste „progrese“ ale civilizaþiei este
foarte mare: deºi se spune cã mâncãm ca sã trãim, mâncarea care o
consumãm astãzi, ne ucide!
Acest „Tratat pentru Alimentaþia Naturalã a OM-ului“ constituie cel
mai practic ghid adresat celor care vor sã adopte un mod de viaþã cât
mai sãnãtos.
Doar simpla citire a acestei cãrþi nu va face mai mult pentru sãnãtatea
noastrã. Trebuie sã încercãm sã ºi asimilãm cele scrise ºi, mai ales, sã
le aplicãm în viaþa noastrã de zi cu zi.
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Lucrarea intitulatã „Tratat pentru Alimentaþia Naturalã a OM-ului“
abordeazã un subiect tot mai intens studiat în cadrul medicinei naturale, respectiv problematica alimentaþiei naturale. Autorul acestei lucrãri
susþine necesitatea practicii alimentaþiei naturale, prin evitarea folosirii
cãrnii, a alimentelor cât mai puþin prelucrate termic la temperaturi mari,
precum ºi a alimentelor chimizate, a E-urilor etc.
Aceastã abordare nu este total nouã, cãci în ultimii ani s-au
multiplicat numãrul cãrþilor ºi autorilor care se apleacã asupra acestei
teme, cu mai mult sau mai puþin profesionalism. Însã, meritul acestei
lucrãri, de mare actualitate, constã în buna fundamentare teoreticã a
conceptelor ce structureazã alimentaþia naturalã. Argumentele clare ºi
deseori convingãtoare, „invitã“ la trecerea cãtre acest mod natural de
nutriþie, vãzut, în opinia autorului, ºi ca un adevãrat „stil de viaþã“.
Un punct deosebit de important în structura lucrãrii, consider cã
este reprezentat de capitolul 4, cel al medicamentului, vãzut din
perspectiva medicinei naturale, prin raportare la medicamentul de tip
alopat. Detalierea efectelor secundare ale medicamentelor chimice
alopate, pânã la descrierea apogeului acestora („boala iatrogenã“),
permite o utilã conºtientizare din partea oamenilor, dar ºi a medicilor,
a riscurilor (de multe ori mai mari decât beneficiile), la care aceºtia se
supun, prin administrarea medicamentelor alopate.
De aceea, privind cu atenþie la detaliile oferite în acest capitol 4,
desele referiri la alternativa terapeuticã (oferitã de alimentele naturale,
dar ºi de fitoterapie etc.) nu ar mai trebui sã surprindã pe nimeni, nici
mãcar pe medicii sau farmaciºtii formaþi în structura alopatã. Mai mult
decât atât, acelaºi capitol oferã ºi o nouã abordare a „universului microbian“, din cu totul altã perspectivã microbiologicã.
Iar aceasta nu este nici pe departe singura abordare ineditã de pe
parcursul acestei lucrãri. Aspectele ce þin de „bioenergeticã“ ºi de
dimensiunile „bio-energo-informaþionale“, conceptualizate în aceastã
formã de cãtre autor, oferã o altã perspectivã, nu doar în cazul
alimentaþiei umane, dar ºi în cazul problematicii bolilor ºi a cauzalitãþii
acestora, în general.
Pentru toate acestea ºi multe altele, considerãm cã lucrarea tânãrului
medic militar aduce un suflu nou în acest domeniu al medicinei naturale sau naturopatiei.
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Chiar dacã unele idei nu pot fi încã pe deplin certificate din punct
de vedere ºtiinþific, este de remarcat curajul prezentãrii în faþa colegilor
lui medici, cu o asemenea lucrare, „încãrcatã“ cu concepte noi, cel
puþin nonconformiste. ªi, pentru cã, cel puþin la prima vedere, acestea
par a fi bine fundamentate teoretic, recomandarea personalã este ca
aceste ipoteze sã fie cel puþin luate în seamã, pentru o eventualã
aprofundare teoreticã, ºi, de ce nu, chiar practicã!
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Lucrarea „Tratat pentru Alimentaþia Naturalã a OM-ului“, structuratã
în 3 mari pãrþi, abordeazã un subiect de mare actualitate privind alimentaþia umanã.
Acest tip de alimentaþie este considerat de autor ca un posibil „mod
de viaþã“, alternativã la alimentaþia obiºnuitã.
Argumentaþia teoreticã din lucrare are o bazã solidã, aceasta oferã
un cadru optim pentru discuþii aprofundate pe aceastã temã.
De aceea, modul de alimentaþie propus aici poate fi luat în
considerare, ca o abordare credibilã din punct de vedere ºtiinþific.
Þinuta graficã a lucrãrii este îngrijitã, explicaþiile sunt clare ºi conþinutul lucrãrii este uºor accesibil pentru o categorie largã de cititori.
Publicarea lucrãrii completeazã literatura autohtonã specificã
domeniului.
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Omul de azi, prins între degradarea tot mai accentuatã a alimentelor
industriale ºi avalanºa maculaturii sentenþioase despre tot felul de
alimentaþii miracol, are nevoie – în aceastã ceaþã agresivã ºi toxicã de
mercantilism ºi pseudo-idei – de o întoarcere la firesc, întoarcere
imposibilã fãrã un punct de reper natural. Este exact ceea ce
aþia N
atur
alã a OMTr at
atul pentr
u Aliment
pr
opune ºi of
erã „„T
Alimentaþia
Natur
aturalã
propune
oferã
atatul
pentru
ului“.
ªi aceasta, mai ales prin reîntâlnirea dintre alimentaþie ºi conºtiinþã,
prin regãsirea practicã a hrãnirii ca act de conºtiinþã, în relaþie cu
structura profundã a personalitãþii, pânã la sistemul de vase comunicante
ale realitãþii transpersonale.
Meritã o maximã atenþie optica de integrare prin alianþa cu Natura,
de la armonizarea dintre „Cum“ ºi „Când“ mâncãm, mergând pânã la
parteneriatul cu inamicii aparenþi (de ex. microbii). Este de departe
cea mai realistã ºi utilã viziune terapeuticã, statisticile de reuºitã vorbind
de la sine.
ªi, mai ales, „Tratatul…“ îl ia în seamã pe beneficiar, subliniind nevoia
de a-l lãsa sã-ºi exprime nevoile reale, învãþându-l chiar sã o facã.
Evident inter- dar mai ales transdisciplinarã, lucrarea aduce în
discuþie ºi mai ales le plaseazã pragmatic, aspecte puþin cunoscute ale
realitãþii nu doar alimentare, de la efectul Kervran al transmutaþiei
biologice la energii joase, la acea ipostazã aparte a spiritualitãþii care
este Inedia.
Teoria se deschide în practicã ºi în invitaþie la cercetare, rezultatul
fiind o lucrare necesarã în egalã mãsurã specialiºtilor autentici
ºi omului care se cautã ºi se descoperã ºi prin hrana ºi hrãnirea
sa de fiecare zi.
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CUVÂNT ÎNAINTE
ADAPTAT DIN LUCRAREA
„TRATAT DE NUTRIÞIE AL OM-ULUI“
(APÃRUT ÎN PERIOADA 1997–1999, ÎN 6
VOLUME)
Prezentul „T
atat
OM-ului“ apare pe scheletul
Trat
at de nutriþie al OM-ului
INSTITUTUL DE
unei riguroase Lucrãri de diplomã
diplomã, susþinutã la „INSTITUTUL
SÃNÃ
TATE PUBLICÃ
eºti
IGIEN
A
SÃNÃT
PUBLICÃ““ Bucur
Bucureºti
eºti, specialitatea „IGIEN
IGIENA
ALIMENT
AÞIEI
ALIMENTA
ÞIEI““ . Meritul dezvoltãrii acestuia nu aparþine în primul
rând autorului acestui tratat, ci conceptului însuºi, cel al
ATURALE
ALIMENT
AÞIEI N
NA
TURALE. Acest concept, consacrat deja pe ,,piaþa“
ALIMENTA
ofertei terapeuticii naturale, este cel care susþine, precum creasta unui
val, curentul de promovare ºtiinþificã a acestor valori ale alimentaþiei ºi
medicinei naturale.
Aceastã lucrare oferã prilejul contactului cu o informaþie care, dincolo de dezaprobare sau indiferenþã, poate ajuta la procesul continuu
de îmbogãþire a cunoºtinþelor fiecãrui medic. În vremuri mai îndepãrtate,
medicul era solicitat sã fie exponentul unei solide acumulãri de
cunoºtinþe medicale, dar ºi nemedicale, sã exprime un nivel de culturã
generalã cel puþin remarcabil. În prezent, se constatã tot mai mult o
interacþiune coerentã a elementelor de civilizaþii avansate din vechime
cu elementele de cunoaºtere imuabile, actualizate ºi particularizate
ext cu ade
vãr
at
acestui interesant moment temporar. Din aces
acestt cont
conte
adevãr
vãrat
deosebit medicul ºi medicina, ca artã ºi nu doar ca profesie –
nu au decât de câºtigat, prin regãsirea ºi revenirea la vechi
valori spirituale, dar ºi determinarea a noi valori de
manifestare
manifestare. Iar una din aceste valori este reprezentatã tocmai de
AÞIA N
ATURALÃ
cãtre subiectul supus atenþiei: ALIMENT
ALIMENTA
NA
TURALÃ.
Este evident cã, din perspectiva Lucrãrii de Diplomã, se va evidenþia
o lucrare cu caracter ºi formã medicalã, deci cu termeni de specialitate,
cu informaþii ce solicitã uneori minima pregãtire medicalã. Lucrarea a
fost scrisã permanent cu gândul lecturãrii ei de cãtre colegii medici ºi
studenþi, pentru remarcarea argumentelor strict medicale, ºtiinþifice,
de susþinere a acestei forme de terapie – hrana naturalã.
Pentru a înþelege mai bine structura conceptualã abordatã în aceastã
lucrare, este utilã definirea unor termeni (precum insista Voltaire),
pentru realizarea unui limbaj comun, al unei fireºti ºi eficiente
comunicãri.
Astfel, tratamentul implicã determinarea acestei triade în care
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factorul de credinþã ºi de spiritualitate este direct implicat. Asemenea,
drogul una este, pe când medicamentul este cu totul altceva, implicând,
poate chiar dimensiunea mentalã, spiritualã. ªi iatã cum acesta cuprinde
în el atât dimensiunea mentalã, cât ºi pe cea… medicalã (medica–ment).
ªi ajungem la un aspect interesant, cum cã „a da medicaþie“, a administra
medicament (medica) ºi a medita vin cam din acelaºi loc, cu elementul
comun: a media. Astfel cã medicul începe sã capete sens prin raportarea
la aceastã media de informare (mass-media), cuvânt care reprezintã
pluralul de la… medium.
În acest fel, lucrurile par limpezi: medicul, acest mediator, este
mijlocitorul, adicã intermediarul (ca orice simplu medium), interfaþa
prin care manifestarea – exprimatã prin boala pacientului – regãseºte
relaþia realã, dinamicã ºi determinantã cu factorul de cauzalitate din
individualitatea fiecãrei fiinþe umane. Este momentul când medicul
percepe direct calitatea de „învãþãtor“, al celorlalþi ºi al sãu, de utilizator
al informaþiei cauzale, nicidecum a celei manifeste („tinã“ de orice fel).
Atenþie: utilizeazã informaþia cauzalã, NU manifestã informaþia de efect,
secundarã (exact problema actualã a medicului curant ºi practician pe
tãrâmul acestei profesii ºi artã nobilã).
Cuvintele deconspirã realitatea simplã ºi fireascã a calitãþii ºi
„misiunii“ medicului adevãrat. Iar acest timp al determinãrii ºi practicii
adevãratei calitãþi de MEDIC nu este deloc departe – cel puþin din punctul
meu de vedere – cãci practica medicalã naturalã este apreciatã ºi tot
mai folositã în lume, ºi în primul rând în Occident, cel ce redescoperã
ceea ce este cunoscut ºi practicat din vremuri protoistorice.
Informaþiile cuprinse în acest tratat nu sunt proprietatea noastrã
sau a altcuiva, ci reprezintã elemente de bun simþ medical ºi ºtiinþific
care doar au fost luate mai puþin în consideraþie în cercetarea medicalã.
Lucrarea reprezintã, în esenþã, îmbinarea ºi legarea elementelor aparent
disparate, precum ºi încercarea de sintezã atunci când concluziile erau
evidente, dar tratatele medicale pãreau sã tacã.
Mai clar ºi mai simplu: acesta este un tratat realizat din tratate
pentru a scãpa de „dictatul
„dictatul““ tratatelor! Eliberându-ne de tratate,
vom elibera spiritul real, dinamic, normal ºi firesc al creativitãþii ºi
imaginaþiei, apropiindu-ne tot mai mult de dimensiunea intuiþiei, în care
medicul adevãrat al viitorului trebuie sã aibã încredere, ca mai departe,
prin crez ºi elucidare, sã determine nivelul real de Credinþã…
Acesta este drumul de la materialism la materialitate (de la
fizicism la fizicã), dar, mai ales, de la misticism la metafizicã! În acest
fel, atât medicul cât ºi orice altã fiinþã, poate regãsi calea fireascã în ºi
prin dimensiunea fizicã, eliberându-ne de atâtea schisme care au
-ism
„calitatea“ de a se termina cu „-ism
-ism“, generatoare de deformãri la toate
nivelurile (începând cu bine cunoscutul comunism, dar ºi capitalism,
materialism etc. etc. – surse ale unor ideologii ce despart ºi separã de
Întreg). Iar când dimensiunea afectatã este chiar cea fizicã, înseamnã
cã situaþia este criticã, în sensul degradãrii ºi degenerãrii chiar la nivel
spiritual.
Prin cunoaºterea ºtiinþificã a fizicii, medicul de tip “hipocratic“ poate
redescoperi cunoaºterea metafizicã a dimensiunii conºtiinþei, cea cu
care trebuie primordial lucrat în acest domeniu al umanului. Numai un
asemenea medic al Adevãrului poate determina sensul Viului, al
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Realului: de la complicat la complex pentru regãsirea Simplitãþii
eliberatoare de complexe ºi generatoare a unei noi
complexitãþii – ºi aºa mai departe…
Aceste afirmaþii nu sunt doar simple „jocuri de cuvinte“ – jocuri
eliberatoare de „joaca“ consumului de timp ºi energie, inclusiv prin
alimentaþia tradiþionalã, denaturatã.
Aceste cuvinte pot determina remarcabil acel nivel de regãsire al
Cuvântului care Zideºte ºi construieºte cum ºtie El mai bine –
numai sã fie lãsat în pace. ªi poate cã primul pas este tocmai acest joc
cu materia, cu alimentaþia naturalã.
Dincolo de toate aspectele teoretice ale lucrãrii, mai mult sau mai
puþin ºtiinþifice, academice sau metafizice, de bun simþ – ceea ce conteazã
ºi rãmâne sunt faptele, consecinþele pozitive ale practicii
alimentaþiei naturale. În acest sens, sunt prezentate, fãrã a insista,
dovezile clare oferite de persoanele tratate prin aceastã modalitate,
suferinde de boli grave ºi revenite la o stare de sãnãtate mai bunã chiar
decât înaintea începerii acestei terapiei prin hranã naturalã – doar prin
schimbarea gestului culinar de fiecare zi (asociat, însã, pentru reuºitã,
cu asumarea unei reale transformãri interioare!).
Dovezile medicale (buletine de analize ºi radiografii) din momentul
manifestãrii depline a bolii ºi de dupã vindecare evidenþiazã tocmai
acest aspect.
*
**
Pentru a avea o imagine cât mai amplã a conþinutului ºi firului
cãlãuzitor al acestui tratat, prezentãm în încheiere, extrasele esenþiale
eul de 1100 minut
e din momentul susþinerii L
ucrãrii
din e xpoz
xpozeul
minute
Lucrãrii
de Diplomã cu acelaºi subiect, susþinut în faþa Comisiei de
examinare din cadrul „Institutului de Igienã ºi Sãnãtate
Publicã“ Bucureºti, de la Catedra de „Igiena Alimentaþiei“
(titulaturile aparþin acelei perioade)::
Subiectul acestei Lucrãri de Diplomã se referã la o temã mai puþin
abordatã pânã acum, cea referitoare la „Alimentaþia Naturalã în Medicina
preventivã ºi curativã“.
Subiectul este foarte vast, impunând parcurgerea întregii materii
de igienã a alimentaþiei, ºi nu numai, având în vedere abordarea ºi a
aspectelor de terapie naturalã, pe lângã elementele de prevenþie.
Am pornit la studiul acestui aparent inedit subiect tocmai de la
aceste elemente practice de curã naturalã, tratamente în urma cãrora
se remarcã rezultate deosebite. Aceste confirmãri practice au cerut
confirmãri teoretice, riguros ºtiinþifice ºi verificate prin cercetãri
medicale de specialitate.
Astfel cã abordarea din punct de vedere natural a alimentaþiei pare
a avea confirmare, urmând un fir ascendent al istoriei (din antichitate,
ºi mai ales în zona Geto-Daciei, confirmatã de dl. Ioan Claudian, dr. în
Medicinã de la Facultatea de Medicinã din Bucureºti, expert O.N.U. în
probleme de nutriþie, care citeazã numeroase surse istorice ce amintesc
de „poporul mâncãtor de lapte“ geto-dac, pentru care carnea reprezenta
o excepþie), pânã la cercetãrile medicale de datã recentã, ajutaþi de
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tehnologia modernã, ce axeazã argumentaþia de susþinere a Alimentaþiei
Naturale pe trei direcþii principale:
1 . Alimentaþia Naturalã fãrã carne
carne, susþinutã de argumentele
anatomiei ºi fiziologiei comparate, de date biochimice, serologice, de
raportul florei de fermentaþie ºi putrefacþie, de problematica proteinelor,
dar mai ales de aspectul izomeriei optice ºi a chiralitãþii levogir dextrogir, ca ºi a elementelor toxicologice (elocvent în acest sens este
graficul evoluþiei bolilor din grupul neoprotestanþilor americani,
majoritatea vegetarieni, cu dominantã naturalã, prin care se evidenþiazã
înjumãtãþirea mortalitãþii pe diferitele grupe de boli).
2 . Alimentaþia Naturalã fãrã tratamente termice intense
(fiert, copt, prãjit etc.), susþinutã de argumente toxicologice, de
acþiunea asupra enzimelor, a radicalilor liberi, a chiralitãþii ºi izomeriei
prin relaþia levogir- dextrogir a materiei biologice sau vii, respectiv a
celei fizice sau nevii, precum ºi prin rezultate moderne, prin tehnici de
ultimã orã din domeniul radiaþiilor bio-electro-luminiscente, evidenþiate
de electronografiile ºi fotografiile Kirlian.
3 . Alimentaþia Naturalã fãrã substanþe de sintezã chimicã
(conservanþi alimentari, aditivi ºi adjuvanþi alimentari,
produse ale agriculturii chimice, intensive, de tip îngrãºãminte
chimic
e, pesticide etc.)
chimice,
etc.).
Aceste argumente, fãrã a le absolutiza ºi a le da valoare de adevãr
de necontestat, sunt susþinute de realizãrile terapeutice prin ameliorãri
sau chiar remisiuni ale unor boli, unele dintre acestea chiar grave.
Ca susþinere practicã în acest sens sunt aduse în prezentare opt
cazuri din 11 descoperite ºi verificate cu actele medicale competente,
boli ce þin de variate domenii medicale:
1. melanom malign,
2. neoplasm de sân cu celule nediferenþiate,
3. neoplasm uterin,
4. hepatitã viralã acutã,
5. boalã von Willebrandt, tip I,
6. meningiom frontal drept,
7. diabet zaharat tip II,
8. leuconevraxitã (sclerozã în plãci).
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CUVÂNTUL CONTINUU
AL AUTORULUI
Renaºterea valorilor Naturale – fie în medicinã, fizicã (ºtiinþã în
general), fie chiar ºi în Filozofie, Religie, Metafizicã, Spiritualitate (ca valori
ale Conºtiinþei) – reprezintã, în prezent, o miºcare inexorabilã, organicã,
cu adevãrat… Naturalã!
Acesta este Sensul, fie cã vrem, acceptãm, înþelegem – sau nu.
De aceea, aceastã carte este lansatã Acum ºi Aici, cu Speranþã ºi Încredere
– ea curge în sensul firescului, cãtre Oceanul împlinirii unei etape, din lungul
proces de regãsire ºi redescoperire a OM-ului de cãtre oameni.
Cum s-ar spune, acum „este pe val“ – valul anului 2003, vãzut a fi
deosebit de important ºi interesant de tot mai mulþi oameni. De aceea,
întâlnirea noastrã, prin aceastã lucrare, cu cei aflaþi în realã nevoie, nu
mai implicã efortul de a înota împotriva curentului!
Iatã, curgerea începe sã fie tot mai linã, la fel ca stilul de viaþã, indus
AÞIA N
ATURALÃ
de practica în ALIMENT
ALIMENTA
NA
TURALÃ…
*
**
Alimentaþia Naturalã nu este doar o teorie interesantã ºi un concept,
bun de disecat într-o interesantã discuþie ºtiinþificã. Ea este, înainte de
toate acestea, o practicã, un stil de viaþã, o dovadã vie cã, dincolo de
prejudecãþi mai mult sau mai puþin ºtiinþifice, religioase sau de altã naturã,
Natura ne poate oferi, cu adevãrat, Soluþia – cea care „dizolvã în
detergentul universal“ probleme aparent insolubile ale oamenilor.
Dincolo de îndemnurile din jurãmântul hipocratic – preluat, dupã
cum vom vedea pe parcursul acestei lucrãri, din înþelepciunea cea mai
strãveche (din care, cel puþin o „rãdãcinã“ consistentã pare a proveni de
pe teritoriul geto-dac) – reticenþa oamenilor, ºi, mai ales, a medicilor, stã
tocmai în greutatea de „a privi“ în interiorul Simplitãþii.
Într-adevãr, de la laboratoarele ultraperformante – cu cohorte de
cercetãtori ultraspecializaþi, cu fonduri uriaºe ºi condiþii impecabile, care
tot cautã ºi iar cautã rezolvãri la probleme (vãzute a fi) insolubile – pânã
la „banala“ ºi simpla soluþie propusã de noi în lucrare, cea a unui stil de
nutriþie care ajutã în mod real (vezi cancerele cu metastaze, SIDA, leucemii,
boli degenerative, autoimune etc.) – distanþa pare a fi, într-adevãr, uriaºã,
greu de digerat chiar ºi pentru spiritul mai deschis noului...
De aceea, suntem nevoiþi sã „recunoaºtem“ cã este nevoie de o mare
dozã de curaj ºi deschidere pentru a accepta asemenea „minuni“, în
condiþiile îndoctrinãrii într-un sistem medical care are reguli extrem de
precise ºi fixe, care, asemenea cutumelor religioase, nu permite încãlcarea
cu nici un pas, a nici uneia…
Acest curaj ºi aceastã deschidere, într-adevãr, nu este uºor de realizat,
mai ales în (încã) actualele condiþii, însã nici imposibil nu este!
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Dovadã stau exemplele vii, practice – noi înºine – cei care promovãm
ºi ne exprimãm chiar în aceste momente. Am pornit de la un minim curaj,
poate puþinã „nebunie“, ºi o deschidere vãzutã atunci (acum 11 ani, în
1992) ca fiind „inconºtienþã“, poate chiar „sinucidere profesionalã“…
Curajul însã trebuie însoþit de puterea „inteligenþei înþelepte“. Mânã
în mânã, acestea pot cuceri întreaga lume…
Aprofundate studii de cercetare teoreticã a argumentelor, grefate pe
cercetarea practicã continuã pe propriul nostru organism, au generat
observaþii tot mai interesante, care confirmau cele trãite de noi, dincolo
de conceptele medicale oficiale, inclusiv cele nutriþionale.
De aceea, noi ne-am bazat ºi ne bazãm, nu doar pe aceste studii ºi
cercetãri teoretice, ample ºi aprofundate, ci, în primul rând, pe propria
noastrã experienþã, pe propriul curaj ºi deschidere – ce ne-a demonstrat,
în primul rând nouã înºine, cã aceste teorii confirmã consecinþele trãite
pe propriul organism.
Iatã, cercul s-a închis ºi ceea ce era de demonstrat ne-am demonstrat
nouã înºine.
Acum urmeazã ca ºi ceilalþi prieteni, oamenii din lumea întreagã, sã
regãseascã aceste date ºi informaþii TRÃITE, nu doar citite ºi teoretizate!
De aceea, noi am deschis larg porþile „Colaborãrii pentru Viaþã“ –
celor însetaþi de TRÃIREA în aceastã Nouã Realitate.
Noi existãm ºi mergem mai departe.
Acum este rândul Vostru, deci al tuturor, cãci numai împreunã putem
sã demonstrãm ceea ce deja se vede!…
Alimentaþia Naturalã este – nici mai mult, nici mai puþin – exact ca o
parolã. Aceasta ne introduce în „computerul“ fiecãruia, în propriul proparolã
gram informaþional.
Fãrã aceasta nu se poate pãtrunde în „computer“, dar, mai departe,
în lipsa cunoaºterii modului de lucru cu acesta ºi cu programele respective – parola devine inutilã…
Deci, putem spune cã Alimentaþia Naturalã este absolut
necesarã, dar nu suficientã
suficientã.
Sau, poate cã, invers, ea nu este suficientã, dar devine absolut
necesarã în cazul celor ce doresc accesarea propriilor programe interioare.
Dacã nu se face acest lucru, atunci nu este nici o problemã – calculatorul
poate fi privit, în continuare, liniºtit ºi senin…
O altã imagine simbolicã ne-ar putea povesti cum Alimentaþia Naturalã,
ca acþiune la nivel fizic, poate fi chiar Fiul cel preaiubit (corpul fizic)
care sare în ajutorul Pãrinþilor: Mama – psihicul ºi Tatãl – mentalul.
Fiecare dintre aceºtia are braþele împovãrate de greutatea bolii ºi a
suferinþei: dorinþe ºi pasiuni dezechilibrante, concepte ºi atitudini deformante.
Însã, acest ajutor este doar temporar, cãci tot Pãrintele pãrinþilor
(Sursa) are acces la adevãrata ºi reala rezolvare, adicã Vindecare…
Prin Alimentaþia Naturalã ºi Medicina pentru Viaþã
Viaþã, MEDICUL îºi
poate redescoperi adevãratul sãu Sens, cel pentru care a fost creatã aceastã
Funcþie, de importanþã fundamentalã pentru întreþinerea ºi potenþarea Vieþii.
În mod obiºnuit, fiecare fiinþã umanã manifestã, într-un grad mai mare
sau mai mic, o „putere“ deosebit de importantã, numitã instinctoterapie („Vix
Medicatrix Naturae“ sau „Puterea de vindecare a Naturii“).
În schimb, la oamenii puternic afectaþi la multiple niveluri (fizic, dar
mai ales în structurile superioare ale Universului uman), aceastã „ºoaptã“
a Intuiþiei, venitã din interior, este puternic bruiatã.
Ea necesitã un „amplificator“ care sã permitã audiþia ºi la nivelul
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fizic al acestei „Voci interioare“.
Exact acesta pare a fi rolul fundamental al medicului: un „medic“
(de la „media“) care are funcþia de „a media“ între Eul profund al omului
din faþa sa, ºi personalitatea conºtientã a acestuia.
Prin aceastã mediere ºi amplificare a Cuvântului din interior, medicul
medica-ment
a media cu Mentalul
re-devine realul Medicament („medica-ment
medica-ment“: „a
Mentalul“)
al Pacientului, de orice categorie ar fi acesta.
Iatã adevãratul Medic ºi Medicament – în realitatea sa profundã,
metafizicã ºi spiritualã.
Pânã acolo, însã, este cale lungã, cãci medicul zilelor noastre trebuie
sã se regãseascã mai întâi, el pe el însuºi, sã se medieze pe el însuºi, ºi
abia apoi sã pretindã puterea de a fi mediator ºi pentru alþii.
Pânã atunci, el continuã (încã) sã fie precum un depanator de
electronice sau un mecanic auto, cârpind „vehiculul“ corpului fizic –
fãcând abstracþie de combustibil, dar mai ales de ªofer!…
Sensul cel mai profund al „Medicinei pentru Viaþã“ este unul fundamental Eliberator.
Pacienþii redescoperã, dupã primele contacte-consultaþii, cã nu sunt
pacienþi ºi bolna
vi
bolnavi
vi, ci fiinþe umane cu adevãrat libere, dar care au
uitat doar mici „detalii“ ale Vieþii ºi Legilor fundamentale care guverneazã
Universul, cã boala nu este o entitate distinctã decât în mãsura în care
noi credem în ea, cã teama este o excelentã „hranã“ pentru aceste entitãþi,
care prosperã de câteva sute de ani, de când medicina alopatã, cea clasicã,
se tot concentreazã asupra lor…
Fixarea unor detalii precise ºi laxitatea reperelor fundamentale a
determinat atât de multe eºecuri în medicinã, fie ea alopatã, naturistã
sau de altã naturã…
Realitatea confirmã exact situaþia inversã: principii clare, cât mai
generale ºi înalte ca perspectivã (ca „trup“ al Principiului Unic), în timp
ce detaliile aparþin, nu întunericului, ci interiorului luminos din fiecare.
Acesta este Sensul, iar mai devreme sau mai târziu, pe aceastã Cale
se ajunge!…
*
**
Medicina, ca ºtiinþã, nu aparþine nici alopatiei, nici naturopatiei,
homeopatiei etc.
Medicina aparþine vieþii, fiind o ºtiinþã a vieþii, „pentru Viaþã“!
Viaþa este UNA cu Lumina.
De aceea, o „ºtiinþã pentru viaþã“ este o ºtiinþã aflatã în luminã, o
„ºtiinþã luminatã“, deci, cu adevãrat, o Con-ºtiinþã!
Este exact ceea ce reprezintã cu adevãrat MEDICINA – cea simplã,
fãrã atribute, una hipocraticã, a „eternului început“. Adicã – o „MEDICINÃ
pentru VIAÞÃ“.
De aceea, îndrãznim sã afirmãm, cu aceeaºi speranþã ºi încredere în
A pentr
u VIA
ÞÃ“ es
curentul valului pe care ne aflãm, cã, „MEDICIN
„MEDICINA
pentru
VIAÞ
estte
ºtiinþã hipocraticã
hipocraticã, dar mai ales, este Con-ªtiinþã!
Iar aceastã afirmaþie, dincolo de demonstraþii teoretice, nu poate fi
înþeleasã altfel decât prin TRÃIRE…
Dacã se susþine tot mai des cã Acum ºi Aici „A sosit momentul“
înseamnã cã, într-adevãr, A SOSIT!

30

JURÃMÂNTUL LUI HIPOCRATE
„Jur pe Apolo medicul, pe Asclepios, pe Higeea ºi Panaceea, pe
toþi zeii ºi zeiþele, luându-i ca martori cã voi îndeplini, pe cât mã vor
ajuta puterile ºi priceperea, jurãmântul ºi legãmântul care urmeazã:
Pe învãþãtorul meu într-ale medicinii îl voi socoti deopotrivã cu cei
care m-au adus pe lume, voi împãrþi cu el averea mea ºi la nevoie îi voi
îndestula trebuinþele, pe copiii sãi îi voi privi ca pe niºte fraþi ºi dacã
vor dori sã devinã medici, îi voi învãþa fãrã platã ºi fãrã sã le cer vreun
legãmânt. Preceptele, lecþiile orale ºi tot restul învãþãturii le voi împãrtãºi
fiilor mei, fiilor învãþãtorului meu ºi ucenicilor uniþi printr-o fãgãduialã
ºi printr-un jurãmânt, potrivit legii medicale, dar nimãnui altcuiva.
Voi îndruma îngrijirea bolnavilor spre folosul lor pe cât mã vor
ajuta puterile ºi mintea ºi mã voi feri sã le fac orice rãu sau orice
nedreptate. Nu voi încredinþa nimãnui otrãvuri, dacã îmi va cere, ºi
nici nu voi îndemna la aºa ceva; tot astfel, nu voi încredinþa nici unei
femei leacuri care sã o ajute sã lepede.
Îmi voi petrece viaþa ºi îmi voi îndeplini meºteºugul în nevinovãþie
ºi curãþenie. Nu voi practica operaþia scoaterii pietrelor din bãºica udului,
lãsând-o în seama celor care se ocupã cu aceasta.
În orice casã voi intra, voi intra spre folosul bolnavilor, pãzindumã de orice faptã rea sau stricãtoare comisã cu bunã ºtiinþã, mai ales
de ademenirea femeilor ºi a tinerilor, liberi sau sclavi.
Orice aº vedea ºi aº auzi în timp ce îmi fac meseria sau chiar în
afarã de aceasta, nu voi vorbi despre ceea ce nu-i nici o nevoie sã fie
destãinuit, socotind cã, în asemenea împrejurãri, pãstrarea tainei este
o datorie.
Dacã voi respecta acest legãmânt fãrã sã-l calc, fie sã mã bucur pe
deplin de viaþã ºi de meseria mea, pururi cinstit de ceilalþi, iar dacã îl
voi nesocoti ºi voi fi un sperjur, merit sã am o soartã dimpotrivã!“
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A. PARTEA FUNDAMENTALÃ
Aspecte generale pentru
familiarizarea cu conceptul
de „Alimentaþia Naturalã“

33

34

Capitolul 1
INTRODUCERE ÎN
„ALIMENTAÞIA NATURALÃ“
„Suntem ceea ce mâncãm, iar bolile trebuie tratate
înainte de toate prin alimentaþie“
„Lãsaþi leacurile în borcanele lor dacã puteþi vindeca bolnavul
cu ajutorul hranei“
„Alimentul sã vã fie medicament, iar medicamentul (leacul)
sã vã fie aliment“
(Hypocrate, Pãrintele Medicinei Moderne)

„Natura nu cunoaºte probleme, ci numai soluþii“

(vechi aforism antic)

Între preocupãrile zilnice ale fiecãrui om, satisfacerea instinctului
alimentar pare sã ocupe un loc primordial, concurat (de fapt, completat)
poate, doar de instinctul erotic. Nevoia de satisfacere a acestor „instincte“
a determinat acumularea unor experienþe dintre cele mai bogate din
existenþa speciei umane. De aceea, în comportamentul oricãrui om se
remarcã importanþa capitalã acordatã gestului alimentar, atât prin
preocupãrile legate de asigurarea aportului energetic optim, pentru buna
desfãºurare a proceselor vitale din organism, cât ºi prin prisma relaþiei
directe „aliment-medicament“ (preventiv ºi terapeutic), ca ajutor de
nãdejde pentru momentele grele de boalã ºi suferinþã. De altfel, acest
subiect, detaliat în Capitolul 4, este o parte importantã din „substanþa
fundamentalã“ a acestui Tratat.
Alimentaþia Naturalã“
Naturalã are ca termen de referinþã
Conceptul de „Alimentaþia
dietoterapie naturistã
cel mai apropiat noþiunea de „dietoterapie
naturistã“, fãrã a se
confunda cu aceasta. Concept consacrat în ultimul timp pe plan mondial
în cadrul „medicinei naturiste“, dietoterapia naturistã defineºte metoda
de tratament care foloseºte tipuri particulare de alimentaþie în scop
terapeutic, fiind acea formã de terapie care utilizeazã alimentele, fie în
starea lor naturalã, fie prelucratã în modalitãþi speciale, ca remedii
împotriva diferitelor condiþii patologice. (11)
Preluând esenþa definiþiei dietoterapiei naturiste, noul concept de
„Alimentaþie Naturalã“ (care este „nou“ doar din perspectiva abordãrii
ºtiinþifice medicale actuale) extinde utilizarea alimentelor naturale,
neprelucrate termic sau chimic dinspre domeniul terapeuticii cãtre
cel al prevenþiei medicale.
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Realizând dificultatea de a defini „ceea ce este natural“, credem
AÞIA
totuºi cã putem contura o imagine care sã evidenþieze cã ALIMENT
ALIMENTA
N ATURALÃ, pe lângã rrolul
olul nutriþional eevident,
vident, rrepr
epr
ezintã o
eprezintã
modalitate de tratament ºi prevenþie din cadrul „Medicinei
pentru Viaþã“ („Medicina Naturalã“ sau „Naturopatia“), ce
utilizeazã alimente din Naturã: legume, fructe, cereale,
produse animale ca lactate, ouã, miere etc.
Prin prelucrãrile tehnologice la care sunt supuse – doar mecanice,
fãrã intervenþie termicã sau chimicã – aceste produse biologice nu sunt
practic afectate la nivel:
– biochimic ((configuraþia molecularã spaþialã tridimensionalã ºi
);
izomeria opticã, specifice lumii vii);
– biofizic ((cîmpurile energetice biologice, de frecvenþe ºi
luminozitãþi specifice viului)) ºi
– bioinformaþional ((negentropia, adicã un grad cât mai scãzut
de „dezordine“, deci o structurã cât mai mult posibil organizatã
).
informaþional, în structura intimã a preparatului).
În acest mod, alimentele naturale îºi menþin calitatea de
produse organice, ale vieþii, pentru Viaþã
Viaþã. Prin prelucrãri „naturale“ – ce nu atacã biostructura bioenergoinformaþionalã a acestora –
de tip mecanic (mixare, stoarcere, râºnire, rãzuire, presare etc., toate
la rece), biochimic (macerare în lichid natural) etc., se obþin preparate
culinare naturale, a cãror structurã biofizicã ºi biochimicã va corespunde
calitativ cu produsele originare: nedenaturate, fãrã toxicitate,
enzimatice, organice, deci cu adevãrat naturale.
Pornind de la aceastã calitate fundamentalã a alimentelor naturale
– de a fi organice, deci real compatibile cu nevoile de nutriþie ale corpului
nostru, bazat ºi el pe o structurã organicã – putem explica, simplu,
funcþia de element preventiv ºi terapeutic al Alimentaþiei Naturale.
Studiile ºtiinþifice aprofundate, consistent citate ºi în prezentul Tratat,
demonstreazã cum alimentele tradiþionale, supuse tratamentelor termice
ºi chimice, deci încãrcate cu toxicitate, au un efect de denaturare a
corpului fizic. În schimb, alimentele naturale participã direct la procesul
de naturalizare
naturalizare, de regenerare a corpului.. Aceste douã etape, alãturi
de cea a energizãrii organismului, întregesc triada conceptualã de
bazã în Alimentaþia Naturalã – de altfel, expusã pe larg în Capitolul 3 al
acestei lucrãri.
Din toate aceste principii teoretice, ce structureazã conceptul
„Alimentaþiei Naturale“, au rezultat trei recomandãri fundamentale
care guverneazã acest sistem alimentar – ce îl deosebesc de toate celelalte
cu rezonanþã apropiatã (vegetarian, lacto-vegetarian, ayurvedic,
macrobiotic, chiar ºi de dietoterapia naturistã). Acestea se referã la
îndepãrtarea din alimentaþia zilnicã a urmãtoarelor categorii
fundamentale de alimente – utilizate în prezent, pe scarã largã,
în hrana tradiþionalã:
– CARNEA (de orice fel, inclusiv mezeluri, vânat, peºte, insecte
etc., deci tot ceea ce þine de regnul animal – nu se mai consumã
„producãtorii“, deci „cadavrele animale“);
– FOCUL (tot ceea ce este supus tratamentului termic peste 40 0C,
adicã pasteurizare, fierbere, coacere, prãjire etc., inclusiv
denaturarea prin radiaþii ionizante, microunde etc. – nu se mai
consumã „cadavrele vegetale“) ºi
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– CHIMICALELE (produsele de sintezã ºi prelucrare chimicã
industrialã, produsele de manipulare biologicã, de tipul
„Organismelor Modificate Genetic“ etc.).
De asemenea, ºi aceste aspecte vor fi expuse pe larg în Capitolul 8
al prezentului „Tratat pentru Alimentaþia Naturalã a OM-ului“.
Datoritã relativei noutãþi a acestui sistem ºi a aparentei contradicþii
cu informaþia ºtiinþificã medicalã actualã – biologicã, biofizicã,
biochimicã etc., predatã în ºcolile ºi instituþiile de educaþie medicalã
actuale (bazate pe medicina alopatã) – probabil cã prima reacþie aparþine
scepticismului ºi susceptibilitãþii crescute. De aceea, vã propunem
abordarea acestei tematici cu multã rãbdare, dar ºi calm, cu atenþie,
dar ºi relaxare, pentru a pune în balanþã la modul lucid ºi cât mai detaºat
toate afirmaþiile, argumentele ºi consecinþele practice ale practicii
Alimentaþiei Naturale, astfel încât, fiecare sã fie capabil sã tragã concluzii
clare ºi particulare.
Este foarte important de înþeles cã toate recomandãrile, indicaþiile
ºi chiar principiile dupã care se guverneazã prevenþia ºi terapeutica
Alimentaþiei Naturale, pornesc de la o unicã sursã de inspiraþie, de la
respectarea unui Unic Principiu – PRINCIPIUL VIEÞII, acela de a respecta
VIAÞA sub orice formã s-ar afla aceasta: corp animal (nu mai este ucis
„producãtorul“, ci este folosit produsul oferit de acesta), vegetal (nu
mai sunt distruse vitaminele ºi enzimele, ca suport concret al viului ºi
bioenergeticului în acest regn) sau mineral (nu se mai rafineazã mineralele ce pot fi folosite în avantajul corpului nostru – de exemplu, se
foloseºte sarea naturalã, nu clorura de sodiu din sarea superrafinatã).
Pentru a ne putea orienta cãtre indicaþiile posibile ale acestui sistem
alimentar, sunt de remarcat câteva caracteristici generale ale sale:
– procedurile nu sunt periculoase (preparatele alimentare naturale nu numai cã nu prezintã acele „efecte secundare“
caracteristice medicaþiei alopate, dar contribuie ºi la neutralizarea
acestor efecte nedorite, prin absorbþia ºi eliminarea metaboliþilor
toxici);
– terapia naturalã este mai indicatã în bolile cronice, în care se
obþin rezultate mai bune (dar ºi stãrile patologice acute pot fi
abordate cu curaj, printr-o atentã direcþionare terapeuticã
naturalã);
– toate metodele de terapie naturalã obligã la o anamnezã foarte
aprofundatã ºi o cunoaºtere a bolnavului pe toate dimensiunile –
psihice, constituþionale, fizice (conform cu înþeleptul aforism anu eexis
xis
tã boalã, eexis
xis
tã doar bolna
vi“
tic: „N
„Nu
xistã
xistã
bolnavi“
vi“) ;
– efectele terapiei decurg din schimbarea reactivitãþii organismului,
nu din combaterea „contraria“ a unor simptome; acest principiu
cere un studiu atent al evoluþiei bolii sub tratament; atitudinea
medicului este dinamicã, schimbarea tratamentului este posibilã
sau necesarã oricând, dupã cum cer simptomele noi; în
homeoterapie, de pildã, nu existã modul de administrare „3 pe zi
toatã viaþa“; de altfel, este greu de acceptat cã dacã medicul alopat
recomandã bolnavului coronarian „persantin 6 pe zi toatã viaþa“,
bolnavul va sta aºa cu coronarele dilatate zi ºi noapte, pânã la
adânci bãtrâneþi (aprofundarea subiectului este dezvoltatã în
Capitolul 3);
ticã (int
egr
alis
tã) de abordare a bolnavului;
holisticã
(integr
egralis
alistã)
– este o concepþie holis
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totdeauna se þine seama de toate simptomele, trãsãturile constituþionale, modalitãþile de agravare ºi ameliorare, debut, evoluþie
etc. (acesta reprezintã elementul fundamental ce deosebeºte
aceastã terapie ºi „stil de viaþã“ de tratamentul alopat, care este
secvenþionat, fracþionat, specializat doar pentru o porþiune a
corpului, acolo unde durerea ºi dezordinea sunt maxime);
– remediile sunt accesibile, se gãsesc peste tot în jurul nostru, de
multe ori chiar fãrã a depune eforturi speciale de a le obþine
(„farmacia verde“ a Naturii, din pieþe ºi magazine „naturiste“,
depãºeºte, cantitativ ºi calitativ, „piaþa“ farmaceuticã a medicamentelor chimice alopate);
– toate mijloacele terapeutice sunt ieftine, având acces la ele toate
categoriile sociale ºi consumând puþin din bugetul unei þãri
(bugetul oricãrei familii sau al oricãrei þãri se poate echilibra în
mod spectaculos prin multitudinea de economii colaterale
realizate, unele neaºteptate – prin manifestarea „cercului virtuos“);
– remediile generale pot fi administrate (cu mici excepþii) la gravide,
bolnavi alergici ºi copii (prin lipsa efectelor secundare ºi a
predispoziþiilor toxice specifice chimioterapiei
chimioterapiei, adicã a
„terapiei cu chimicale“
chimicale“);
– tehnologia de preparare a remediilor este simplã (instrumentele
de bazã ale „bucãtãriei fãrã foc“ sunt mixerul ºi frigiderul
frigiderul;
prin simplificare, dispare nevoia aragazului);
– este verificatã în proba asprã a timpului (a se vedea urmãtorul
capitol). (11 )
Pe baza acestor considerente generale, noi concluzionãm cã cel
mai eficient „remediu“ de tip natural, amintit mai sus – în Manualul
de „Medicinã Naturistã“, elaborat de un grup de medici sub
avel Chirilã – se referã tocmai la acest nou tip de
redacþia dr
dr.. P
Pa
abordare a gestului alimentar ancestral. Aceasta permite alimentului
netratat termic sau chimic sã poatã fi nu numai un element nutritiv, ci
chiar sã devinã veritabil factor terapeutic, ce aduce, menþine ºi chiar
potenþeazã la valori nebãnuite, sãnãtatea
sãnãtatea.
Se considerã, totuºi, cã Alimentaþia Naturalã are ºi inconveniente:
– instalarea efectelor se face mai lent (eliminarea celor mai profunde
cauze generatoare ale acestui dezechilibru intern numit boalã,
evident cã va cere mai mult timp decât simpla îndepãrtare a
simptomelor „þipãtoare“ de la un moment dat);
– lipsesc statisticile mari în cercetarea clinicã (prin ignorarea
sistematicã din cercetarea medicalã a aplicaþiilor practice ale
acestui sistem, doar în aparenþã nou);
– este o cale mai laborioasã, necesitând un timp mai îndelungat
(preparatele naturale se pot realiza atât zilnic, cât ºi o singurã
datã pentru mai multe zile – în primele 3-7 zile de stat la frigider,
acestea nu numai cã nu se degradeazã, ci chiar se armonizeazã
mai bine la gust ºi compoziþie; în schimb, deºi accesoriile
electrocasnice moderne scurteazã dramatic timpul necesar
preparãrii, într-adevãr, se remarcã o solicitare superioarã din
interioare);
punct de vedere al atenþiei
atenþiei, creativitãþii ºi liniºtii interioare
– are efecte slabe în majoritatea sindroamelor acute sau supraacute
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(datorate elementului temporal – nu acþioneazã imediat asupra
efectului fulminant ºi evident, ci lent, asupra cauzei discrete ºi
profunde, nepalpabilã). (11)
Exis
tã, într
-ade
vãr
it
e de abor
dar
e tter
er
apeuticã
Existã,
într-ade
-adevãr
vãr,, unele lim
limit
ite
abordar
dare
erapeuticã
a aces
tui sis
ar
a v e ºi dr
amatice
acestui
sistt em aliment
alimentar
ar,, în cazurile gr
gra
dramatice
amatice:
accidente variate, intoxicaþii, arsuri, degerãturi, traumatisme ºi
politraumatisme ce reclamã intervenþii chirurgicale de urgenþã (elemente
ale Medicinei de Urgenþã
Urgenþã) – în general boli genetice ereditare,
congenitale-malformaþii, handicapuri fizice ºi psihice. Însã, vindecãri
surprinzãtoare, dupã ani de terapie continuã prin nutriþie naturalã (dar
cu implicarea ºi a celorlalte dimensiuni ale Universului numit OM, de
tip psiho-emoþionale, mentale, conceptuale, spirituale etc.), îndreptãþesc speranþele unor abordãri inedite ºi în aceste domenii medicale.
Se observã cã inconvenientul principal care rãzbate din enunþuri
se referã la elementul temporal, mai precis la lipsa de rãbdare în
perceperea efectelor benefice ale unei terapii prin excelenþã holisticã,
de refacere a întregului organism ºi reordonare a structurilor celulare
ºi subcelulare pe linii de organizare ce elibereazã forþe fizice, dar ºi
bioenergoinformaþionale de tip psiho-spiritual cel puþin surprinzãtoare
(sub acþiunea „Forþei vindecãtoare a Naturii“ din interior, acea „Vix
medicatrix Naturae“ observatã inclusiv de cãtre Hipocrate).
În acest sens stau mãrturie experienþa, dar mai ales
aspectul exterior ºi interior al celor care au îndrãznit sã practice aceastã ineditã experienþã de viaþã (iar pentru alþii, terapie
de rre
e v enir
e de pe mar
ginea prãpas
tiei mor
þii).
enire
marginea
prãpastiei
morþii).
Studiind, aprofundând prin cercetare ºi, mai ales, experimentând
acest veritabil „mod de viaþã“, putem extinde aria indicaþiilor posibile.
Pornind de la toate cazurile care nu rãspund favorabil la terapia alopatã,
indiferent de gravitatea bolii - sindroamele alergice, nevrozele, bolile
virale, infecþiile cronice microbiene, dermatozele (afecþiuni ale pielii)
ºi iatrogenozele (boli produse chiar în mediul spitalicesc) (11) – ajungem
cãtre multe alte domenii medicale, unele greu credibile, cu implicarea
cazurilor considerate incurabile de medicina alopatã: cancere de toate
tipurile cu sau fãrã metastaze, leucemii, boli autoimune ºi
e, boli
A , inf
ecþii gener
alizat
imunosupr
esoar
e de tip SID
imunosupresoar
esoare
SIDA
infecþii
generalizat
alizate,
dergenerative etc.).
er
apeutice
Pentru cazurile tter
erapeutice
apeutice, practica prin Alimentaþia Naturalã
implicã ºi un anumit „reþetar“, specific problemelor bolnavului (tipuri
de alimente din cele recomandate, cantitãþi, perioade etc.), rezultat în
urma discuþiilor directe cu pacientul („anamneza“ acestuia) în cadrul
unei consultaþii de medicinã pentru Alimentaþia Naturalã
Naturalã. Însã,
eventiv
în situaþia abordãrii alimentaþiei naturale din punct de vedere pr
pre
entiv,
dispare necesitatea „reþetarului“, fiecare persoanã particularizând
aportul culinar în funcþie de experienþa ºi nevoile proprii, realizând, în
acest fel, o apropiere de instinctoterapie (sau terapia self-selecþiei
self-selecþiei).
Argumentaþia, doritã a fi cât mai riguroasã, se bazeazã pe concluziile
unor experimente ºtiinþifice semnificative, realizate în mediul academic
medical (de exemplu, la „Centrul de Antropologie“ de pe lângã
U niv
er
sit
at
ea de Medicinã ºi F
ar
macie „Car
ol Da
vila“ din
niver
ersit
sitat
atea
Far
armacie
„Carol
Davila“
Bucureºti
Bucureºti). Aceste cercetãri fundamentale, împreunã cu studiul
consecinþelor punerii în practicã a acestui mod de nutriþie, ne-au ajutat
sã ne menþinem cu încredere ºi curaj pe acest drum – conturându-se,
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astfel, aceastã formã conceptualã, închegatã sub numele de
Naturalã“.
„Alimentaþia Naturalã
Acest model alimentar devine tot mai mult o posibilitate realã, un stil
de viaþã natural ºi primordial sãnãtos, de neexclus din preocuparea
teoreticã ºi mai ales practicã, atât a medicului, dar ºi a pacientului – a
bolnavului, dar ºi a celui sãnãtos. ªi dacã teoria încã nu-i spune nimic
scepticului – iar îndemnul pãrintelui medicinei moderne, Hypocrate
(„Alimentul sã vã fie medicament ºi medicamentul sã vã fie
aliment“
aliment“) încã nu asigurã rezonanþa receptivitãþii – atunci ne rãmâne
doar invocarea „argumentului suprem“: FAPTELE
APTELE, exemplificate în
Partea Experimentalã (Capitolul 12) a acestei lucrãri, ce readuce în
prim-plan acest concept cu rãdãcini adânci în istoria medicinei (a se
vedea Capitolul 2).
De aceea susþinem cu tãrie cã acest sistem alimentar este doar în
aparenþã nou, el strãbãtând veacurile cu mai mult sau mai puþinã
recunoaºtere oficialã ºi aplicare practicã. Uneori a reprezentat, surprinzãtor, elementul dominant al unei întregi perioade istorice, alteori
a fost ignorat aproape total, cu consecinþele de rigoare – prin continua
extindere a morbiditãþii ºi mortalitãþii populaþiei, aºa cum se petrece
(încã) în prezent.
Prin urmare, noi nu ne putem atribui calitãþi de inventatori sau
iniþiatori ai unui nou concept nutriþional sau sistem terapeutic. Cel mult,
omo
vat
ori ºi continuat
ori pentru
putem susþine calitatea de a fi pr
promo
omov
atori
continuatori
perfecþionarea conceptualã, dar ºi practicã (prin preparate naturale
cât mai adaptate gusturilor gastronomice moderne), a acestui sistem
culinar preventiv ºi terapeutic. Astfel cã principala contribuþie se poate
regãsi în sistematizarea ºi organizarea, în sensul unei cât mai eficiente
sint
ez
e, a avalanºei de informaþie ºtiinþificã din ultimii ani (ºi nu numai)
sintez
eze
ce confirmã ºi susþine conceptul.
Cea mai eficientã promovare ºi susþinere o realizeazã însãºi prezentarea argumentelor de netãgãduit – consecinþele pozitive
rezult
at
e din pr
actica aces
tui sis
ar
ezultat
ate
practica
acestui
sisttem aliment
alimentar
ar. Acestea ne „spun“
tã cazuri gr
ave ºi deosebit de gr
av e, chiar dr
amatice,
cã e xis
xistã
gra
gra
dramatice,
ameliorate prin aplicarea simplã a principiului Alimentaþiei
Naturale, cu economii ºi beneficii multiple ºi cu un suprem
av ant
aj: boala (per
tur
bar
ea) consider
atã incur
abilã (,,moar
antaj:
(pertur
turbar
barea)
consideratã
incurabilã
(,,moartt e
sigurã“) poate fi îmblânzitã ºi îndepãrtatã, chiar ºi de la nivel
cauzal, spre triumful VIEÞII!…
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Capitolul 2
LOCUL ALIMENTAÞIEI NATURALE
ÎN SPAÞIUL NATURAL AL
ISTORIEI ALIMENTAÞIEI

2.1 SCURT PARCURS PRIN
ISTORIA ALIMENTARÃ A OMENIRII
is
ale
Despre „is
isttoria aaliment
limentaþiei
naturale
ale“ nu se poate vorbi foarte
liment
aþiei natur
uºor, cel puþin la prima vedere. Cãci este dificil de folosit asemenea
sintagme, care pot suna foarte pretenþios, în condiþiile neutilizãrii
acestora în documente istorice, indiferent de natura lor – politice,
economice, culturale etc. Dacã aceastã sintagmã nu este cunoscutã sub
aceastã formã în documentele istorice, nu înseamnã cã aceastã realitate
nu a existat ºi manifestat, uneori chiar pregnant. Cãutând printre
descrierile diverselor sisteme ºi stiluri alimentare, din însemnãrile
istoricilor, legate de obiceiurile ºi tradiþiile culinare ale diverselor
popoare ºi mai ales ale românilor, surprizele nu au întârziat sã aparã.
Acestea confirmã spusele istoricului V. Bologa, referitoare la un proces
mai puþin vizibil oamenilor ºi studiului istoric, valabil ºi pentru
em
por
ar dar
Alimentaþia Naturalã: „se ascunde ttem
empor
porar
dar,, ca ºi apele
carstice, va ieºi mai bogatã la suprafaþã“
suprafaþã“.
Se pare cã nu este uºor sã conturãm, de la bun început ºi extrem de
precis, o imagine, chiar sumarã, a istoriei nutriþiei naturale a umanitãþii.
De aceea, în cadrul acestui complex demers, vom cãuta sã descoperim
mai degrabã un loc (o poziþie), oricât de mic, dar clar precizat, al
Alimentaþiei Naturale, în contextul istoriei alimentare a omenirii.
Pentru acest demers de cercetare istoriograficã, cel mai simplu se
poate porni de la a observa în ce mãsurã sunt puse în practicã, de-a
lungul istoriei, cele trei recomandãri de principiu ale nutriþiei naturale,
amintite deja în capitolul introductiv (fãrã chimicale, fãrã foc, dar mai
ales fãrã carne). Astfel, studiul în context istoriografic, legat de
recomandarea privind eliminarea preparatelor sintetice – zahãr ºi sare
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rafinatã, îngrãºãminte chimice, aditivi sintetici alimentari etc. – este
exclus de la bun început, cãci utilizarea acestora este iniþiatã ºi dezvoltatã
pe scarã industrialã abia din secolului trecut (XX), în cea mai mare
parte. De asemenea, studiile istoriografice, legate de recomandarea
eliminãrii tratamentelor termice ºi promovarea alimentelor preparate
în stare crudã, nu sunt dintre cele mai relevante, informaþia de tip culinar
fiind concentratã pe prezentarea alimentului, ºi nu a tipului de preparare
al acestuia – deºi în anumite zone geografice ºi anumite perioade, situaþia
pare a fi foarte clarã, cu o dominantã naturalã a hranei, de netãgãduit.
Din aceste considerente, elementul - etalon luat în considerare în
periplul nostru de cercetare spaþio-temporalã este însuºi „alimentul“
cel mai discutat în aceastã lucrare, primul recomandat de a fi îndepãrtat
din alimentaþie – CARNEA (ºi preparatele din carne)
carne), linia culinarã
dominantã a unei populaþii într-o anumitã perioadã istoricã fiind trasatã
tocmai în funcþie de gradul utilizãrii acesteia.
Urmãrind acest aspect, asociat cu studiul gradului de folosire a
tratamentului termic al alimentelor, putem întrezãri mãsura în care
populaþia respectivã a practicat tipul de alimentaþie ovo-lacto-vegetarianã
cu o minimã preparare termicã – aspect ce se apropie cel mai mult de
conceptul nutriþional susþinut de noi, cel al Alimentaþiei Naturale
Naturale.
Scurta sintezã realizatã de prof. dr. doc. I. Mincu ºi dr. Viorel Mogoº
în lucrarea „Bazele practice ale nutriþiei omului bolnav“ ne oferã o
imagine sinteticã foarte vagã legatã de situaþia nutriþionalã mondialã
din perioade foarte îndepãrtate, protoistorice, de pânã la
milioane de ani
ani:
În perioada Miocenului (55 000 000 de ani în urmã) se pare cã
fr
uct
ele reprezentau alimentaþia de bazã a hominizilor. Dupã ce
fruct
uctele
ramura umanã s-a desprins de cea a maimuþelor, în urmã cu 4 000 000
de ani
ani, obiceiurile alimentare cuprindeau mari cantitãþi de carne
provenitã, se pare, parþial din vânat ºi parþial din cadavre.
În aceastã epocã Homo Habilis
Habilis, apoi urmaºul sãu Homo Sapiens au început sã consume cantitãþi impresionante de carne (în urmã
ani mãrturie stând marile acumulãri de resturi
cu 2 000 000 de ani),
animale gãsite în zonele unde locuiau ºi uneltele folosite pentru
vânãtoare.
Odatã cu apariþia omului modern de Cro-Magnon (acum 600 000
de ani
ani) a crescut ºi interesul pentru vânãtoare în stil mare. În aceastã
perioadã, în unele zone, carnea a asigurat mai mult de 50% din
mâncar
e. Din cauza vânatului excesiv, a schimbãrii climei ºi a creºterii
mâncare
numãrului populaþiei, perioada preagricolã a fost marcatã de
renunþarea, încet, încet, la vânãtorile mari, ajungându-se la îmblânzirea
primelor animale ºi îndreptarea spre o viaþã mai sedentarã.
Cercetãri în unele zone ale S.U.A. au pus în evidenþã, cu ajutorul
stronþiului, resturi vegetale ºi animale care aratã o creºtere a consumului
de material vegetal în defavoarea celui animal. Vânãtorii acestei
perioade seamãnã deja cu populaþiile primitive actuale.
Agricultura a alterat obiceiurile alimentare, pe parcursul a câtorva
milenii, consumul de carne a scãzut drastic, vegetalele ocupând 90%
scãderea în
alimentaþie, fapt cu consecinþe morfologice (scãderea
din alimentaþie
greutate ºi în înãlþime
înãlþime).
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Omul de Cro-Magnon ºi cel de Neanderthal
Neanderthal, care erau,
asemenea eschimoºilor, mari consumatori de carne, aveau oase mari
ºi constituþie robustã – dovadã a aportului suficient, uneori prea crescut,
de calciu. În alimentaþia paleoliticului vitaminele au fost suficiente,
chiar în exces.
Cantitatea de fibre vegetale ingerate a fost mai mare decât
cea indicatã în alimentaþia omului modern(!), apropiindu-se
de cea consumatã actualmente de unele triburi africane, unde
incidenþa bolilor cauzate de prezenþa acestora în alimentaþie
este scãzutã
scãzutã.
Sub raport sanitar, epoca neoliticã prezintã deosebiri notabile
faþã de paleolitic. În aceastã epocã, aparþinând mileniilor III ºi II a.Cr.,
folosirea vaselor de lut ars a permis o coacere mai completã a
alimentelor. O datã cu aceasta, prin distrugerea vitaminelor, au apãrut
însã diferite avitaminoze: rahitismul, pelagra, scorbutul etc. De
asemenea, au apãrut ºi cariile dentare.
dentare În aceastã epocã, deºi nu se
poate vorbi de o adevãratã diviziune a muncii, exista o categorie
semispecializatã de indivizi care se ocupau ºi se întreþineau din
vânãtoare, pescuit, agriculturã ºi creºterea vitelor. (22)
Aceastã foarte scurtã prezentare a evoluþiei alimentaþiei speciei
umane de-a lungul a milioane de ani ne sugereazã cum alimentaþia a
„crescut“ ºi dezvoltat în paralel cu evoluþia corpului omenesc. Astfel,
între particularitãþile scheletului uman dintr-o anumitã perioadã istoricã
ºi stilul alimentar al acelui moment (întins pe sute de mii sau chiar
milioane de ani) se remarcã similitudini interesante, care sunt foarte
atent studiate ºi aprofundate de cãtre antropologi, mai ales pentru
perioada modernã ºi contemporanã. De altfel, acest aspect – al corespondenþei dintre anatomia ºi fiziologia diverselor specii animale, inclusiv
omul, ºi particularitãþile nutriþiei la fiecare din acestea – este aprofundat
în Capitolul 8.
Imaginea sinteticã rezultatã din scurta prezentare legatã de
protoistoria nutriþiei este foarte vagã, generalã ºi cât se poate de relativã.
Cea mai mare parte a aprecierilor legate de istoria culinarã de acum
câteva milioane de ani nu poate fi decât relativã, cu foarte mari
aproximãri, iar de multe ori realizatã doar prin simple presupuneri.
De altfel, acest domeniu al protoistoriei (mai ales cel întins pe perioade
de milioane de ani), este atât de nebulos ºi plin de informaþii
contradictorii – între datele furnizate prin metode metapsihologice de
felul hipnozei, introspecþiei, metacomunicãrilor etc., pe de o parte, ºi
datele recunoscute oficial de cãtre ºtiinþa oficialã, pe de altã parte –
încât orice încercare de prezentare a informaþiei dintr-o perspectivã
cât mai holisticã ºi cuprinzãtoare va nemulþumi profund rigoarea
academicã. Pãtrunderea ºi aprofundarea unei asemenea perioade
solicitã accesul la informaþii de o mult mai mare complexitate decât
cele prezente ºi pezentate în aceastã lucrare…
Nu acelaºi lucru putem spune despre istoria Antichitãþii ºi a
Evului Mediu
Mediu, perioade pentru care informaþia istoricã este mult mai
etic
bine reprezentatã. Cu aceastã ocazie vom realiza câte un tabel sint
sinte
de prezentare a obiceiurilor culinare ale popoarelor reprezentative
pentru fiecare din aceste douã importante perioade istorice. Aceste
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tabele par a fi mult mai bine conturate decât vaga imagine culinarã
adul de
aparþinând protoistoriei, fiind construite pentru a evidenþia gr
gradul
utilizare a alimentaþiei carnate de cãtre fiecare populaþie
dintre cele studiate, pentru perioada istoricã respectivã
respectivã.
Astfel, vom observa mãsura în care, principalele populaþii ale
Antichitãþii ºi Evului Mediu, au utilizat alimentele bazate pe carne ºi
denaturare termicã. Pentru o eficientã aprofundare, vom realiza distincþia
între cele douã pãturi principale ale societãþilor antice ºi medievale –
clasa dominantã (pãtura bogatã), cu multe resurse materiale la dispoziþie
ºi cu putere mare de cumpãrare a produselor alimentare, alãturi de
clasa dominatã (pãtura sãracã), a marii majoritãþi a populaþiei paupere,
lipsite în cea mai mare parte de posibilitãþile financiare de asigurare a
unui minim confort material, deci ºi culinar (de remarcat polarizarea
socialã extremã a antichitãþii, clasa de mijloc fiind excepþia, o zonã
practic necunoscutã, care începe sã se individualizeze lent, abia odatã
cu zorii Evului Mediu).
Pentru conturarea imaginii celor douã tabele sintetice, vom cita
din aceeaºi lucrare a lui I. Mincu ºi V. Mogoº, în care apar informaþii
dintre cele mai variate, unele aparþinând istoricului O. Drâmba:
O. Drâmba, în „Istoria culturii ºi civilizaþiei“ aratã cã „Baza
alimentaþiei civilizaþiei mesopotamiene o constituiau: mãmãliga sau
pâinea (un fel de lipie), peºtele, ouãle, legumele ºi fructele. Pentru
sumerieni
sumerieni, carnea, cu excepþia celei de pasãre, era un lux rezervat
celor bogaþi, asemenea vinului care se importa. De obicei beau bere de
orz, vin din curmale sau, pur ºi simplu, apã filtratã pãstratã în vase
poroase de lut care o menþineau rece.“
Texte literare ºi religioase egiptene, precum ºi Herodot – care
cunoscuse Egiptul secolului al V-lea î.Cr. ºi, în mod substanþial,
documentele picturale ºi sculpturale ne-au comunicat un bogat material informativ privind viaþa cotidianã a egiptenilor: „Alimentul lor
principal era pâinea ºi celelalte preparate din fãinã. Preoþii prescriau
titã element im
pur
pregãtirea pâinii fãrã sar
sare
socotitã
impur
pur, prescripþie
e – soco
respectatã cel mult de cãtre ei. În timpul Regatului Nou egiptenii
pregãteau mai bine de 40 de sorturi de pâine ºi alte preparate cu diferite
ingrediente. Din cauza lipsei combustibilului, o bunã parte din
alimentaþia egipteanului sãrac o constituiau mâncãrurile crude,
nefierte sau fripte
fripte. Carnea de vitã sau de oaie era un lux
rez
er
vat celor bogaþi.
bogaþi Porcul era socotit animal necurat care, cu
ezer
erv
excepþia preoþilor, putea fi folosit ca aliment de marea masã doar o
datã pe lunã. Animalele sacre erau vaca ºi berbecul.(...) Serveau ºi
rãdãcina de lotus ºi tulpina de bambus, la care se adãugau laptele ºi
produsele lactate(...).“
În epoca nomadismului, baza alimentaþiei evreilor o forma pâinea
de orz nedospitã
nedospitã, brânza ºi laptele acidulat
acidulat, mai puþin carnea de
ilor era apa de bãut,
caprã ºi de oaie. Marea problemã a palestinien
palestinienilor
adusã de la mari distanþe; drept care se bea în schimb mult zer din
lapte de caprã sau de oaie. Evreii consumau multe fructe – principala
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lor masã de searã.
Istoria deþine date referitoare ºi la alimentaþia perºilor
perºilor. „Mâncarea
de fiecare zi pentru marea mulþime era pâinea nedospitã din fãinã
de orz ºi mãmãliga de mei, apoi laptele acru, ceapa ºi alte zarzavaturi.
Carnea
Carnea, vinul ºi berea erau consumate numai la sãrbãtori. La curtea
regalã sau la curþile nobililor, pe lângã carne ºi alte mâncãruri rafinate,
se consumau ºi multe dulciuri ºi fructe uscate.“
Referirile la civilizaþia indianã subliniazã rolul climei ºi al generozitãþii solului asupra alimentaþiei variate. „Baza o constituie orezul
pregãtit în nenumãrate feluri cu o mare diversitate de legume ºi de
sosuri. Din fãina de orez se pregãteau ºi un fel de clãtite mai groase,
dejunul obiºnuit al þãranului. O gamã bogatã de mâncãruri era furnizatã
de zarzavaturi, în special de fasole ºi linte. Numãrul plantelor
consumabile era imens. Se foloseau mult mirodeniile (...). Carnea de
vitã era consumatã rar. Se mulþumeau cu peºte, cu pãsãri de curte sau
sãlbatice. Cei înstãriþi consumau carne de berbec, ied sau viþel.“
În epoca Shang a civilizaþiei chineze ºi, fireºte, în cele urmãtoare,
elementul de bazã al alimentaþiei era considerat meiul pentru chinezii
din nord ºi orezul pentru cei din sud. (...) Chinezii nu aveau nici o
restricþie de ordin religios în materie de alimentaþia cu carne (precum
indienii, evreii sau arabii). Numai chinezii budiºti se abþineau de la
carne, ouã, ceapã sau usturoi.(...) Legumele ºi fructele ofereau un
repertoriu culinar bogat ºi variat. Chinezii nu consumau lapte sau
produse lactate.
Trecând la civilizaþia japonezã
japonezã, informaþii datând din secolele al
XIV-lea ºi al XV-lea susþin ca bazã a alimentaþiei – care varia, evident,
dupã regiuni, situaþie economicã ºi clasa socialã a respectivului japonez
– orzul, meiul ºi bobul. „Orezul a înlocuit pâinea începând cu secolul
al XV-lea. Bogata gamã de zarzavaturi nu poate fi neglijatã în enumerare.
Erau cunoscute peste 50 de specii de legume cu numeroase varietãþi(...).
Deºi interzisã de prescripþiile budiste, carnea frecvent consumatã era
cea de vânat ºi pasãre.(...). Se consumau mult ouãle. Nu foloseau în
alimentaþie grãsimea, uleiul, laptele, untul sau brânza. Fructele nu erau
considerate o hranã. Vechea Japonie nu cunoºtea vinul, berea, cafeaua.“
O serie de date referitoare la civilizaþia aztecã subliniazã rolul
agriculturii ca bazã a economiei. Era cunoscutã de strãvechii locuitori
ai teritoriului mexican încã de acum ºapte mii de ani. „Baza alimentaþiei
aztecilor o constituia fasolea ºi porumbul – plantã sãlbaticã localã care
dãdea doar 2–3 boabe, al cãrui ºtiulete a fost apoi cultivat prin selecþia
omului. La acestea se adãugau bostanul, pepenele, tigva, fructul de
avogado – din care se fãcea un fel de terci – ºtirul ºi, probabil, cartoful,
apoi roºia ºi ardeiul iute, drept condiment. Nobilii erau pasionaþi
consumatori de ciocolatã.(...) Acest regim alimentar atât de sãrac era
eventual completat cu carne, fie de curcan, fie de câine, singurul animal domestic cunoscut de azteci.“
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În epoca clasicã, o eventualã tendinþã spre simplitate ºi sobrietate
grec În general, grecii
se noteazã în regimul alimentar al poporului grec.
erau sobri la mâncare, majoritatea limitându-se la douã mese pe zi.
Dimineaþa câteva bucãþi de lipie înmuiate în vin, eventual câteva
smochine ºi mãsline. Pentru cei sãraci, alimentul cel mai obiºnuit era
peºtele sãrat sau afumat, precum ºi ciorba. Legumele erau consumate
crude sau fierte, ca salate cu oþet, sare, untdelemn. Legumele se gãseau
din abundenþã. Laptele, mai ales cel de caprã, ºi brânzeturile se
consumau mult, iar ca desert – fructe ºi turtã dulce. Sparta, cu faimoasa
ei ciorbã neagrã, era renumitã prin alimentaþia primitivã. Peste tot
carnea
carnea, mai puþin cea de porc, ºi vinul erau articole rezervate
celor bogaþi
bogaþi. (22 )
(Un important rol în influenþarea tradiþiei culinare ºi a modului de
tratare a bolilor în spaþiul elen – ºi nu numai acolo – l-a avut
vindecãtorul din Cos, celebrul Hipocrate
Hipocrate, considerat „Pãrinte al
medicinii moderne“. Dar despre el ºi concepþiile sale ce au strãbãtut
veacurile – în a 3-a parte a acestui capitol)
Roma lui Ovidiu
Ovidiu, a lui Seneca
Seneca, a lui Cicero ºi a lui Horaþiu se
ridicã împotriva abundenþei alimentare, a supraalimentaþiei „care
coboarã pe om“, promovând în schimb un regim de abstinenþã
alimentarã, uneori foarte asemãnãtor cu regimul vegetarian recodieteticieni.
mandat de unii dieteticieni
Alimentaþia vechilor romani
romani, la început frugalã, a devenit apoi
destul de variatã, iar ca mod de preparare destul de diferitã de a noastrã.
„Pâinea a ajuns un aliment comun abia în secolul I a.Cr. Pânã la acea
datã, în loc de pâine se consuma un fel de fierturã, un terci din mei sau
din fãinã de grâu cu tãrâþe, fierte în apã sau în lapte la care se adãuga,
dupã gust ºi posibilitãþi, ouã, brânzã, miere, condimente, bucãþi de carne
sau mãruntaie. Acest terci a rãmas pânã în epoca imperiului mâncarea
de bazã, aproape zilnicã, a celor sãraci. Pâinea din fãinã de grâu sau de
orz a rãmas mult timp un articol de lux. În general, însã, se punea
foarte puþinã plãmãdealã, încât pâinea era foarte deasã ºi grea pentru
aþiei o ffor
or
mau legumele (...). Varza, ceapa
stomac. Baza aliment
alimentaþiei
ormau
ºi usturoiul, sfecla albã, lãptucile ºi mãcriºul, castravetele, bobul ºi lintea,
frunzele de hrean, ridichile, urzicile sau prazul erau legumele care –
fierte ºi pregãtite cu untdelemn, oþet sau vin – constituiau hrana
majoritãþii populaþiei. Þãranii consumau carne de oaie ºi de caprã,
extrem de rar carne de vacã, carnea de porc putând fi apreciatã numai
au ffoar
oar
ci, pe car
e
de cei avuþi. (...) Romanii er
erau
oartte lacomi de ciuper
ciuperci,
care
albine.“ Masa principalã a unui
însã le pregãteau cu miere de albine
roman era cina. Dimineaþa romanii luau o micã gustare: pâine, brânzã,
mãsline sau miere, iar la prânz mâncare rece, rãmasã de obicei din
seara precedentã. (22)
Aliment
aþia în E
vul Mediu era bazatã pe cer
eale
Alimentaþia
Evul
cereale
eale, consumate
mai puþin ca produse panificate ºi mai mult sub formã de fierturã sau
de turte. Cel mai mult folosit era orzul, apoi secara ºi grâul. În zonele
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Nr.
crt.
1

Populaţia
Mesopotamieni

2

Egipteni

3

Evrei

4

Palestinieni

5

Perşi

6

Indieni

7

Chinezi

8

Japonezi

9

Azteci

10

Greci

11

Romani

Nr.
crt.
1

Populaţia
Celţi

2

Germani

3

Bizantini

4

Musulmani

Tabelul 2A – Alimentaţia în Antichitate
Categoria
Alimente ocazionale/
Alimente de bază
socială
nefolosite
mămăligă, pâine (lipie),
Clasa dominantă carne, vin
ouă, legume, fructe,
Pătura săracă
peşte, bere de orz, vin
de curmale
mâncăruri crude, pâine
Clasa dominantă carne de vită sau oaie
fără sare, lapte, produse
Pătura săracă
carne de porc
lactate
pâine de orz nedospită,
Clasa dominantă carne de capră şi de
brânză, lapte acru,
oaie
fructe
Pătura săracă
zer din lapte de capră
Clasa dominantă
sau de oaie
Pătura săracă
pâine de orz nedospită,
Clasa dominantă carne, dulciuri, fructe
mămăligă de mei, lapte
uscate
acru, ceapă, alte legume
Pătura săracă
carne, vin , bere
orez cu multe legume şi
Clasa dominantă carne de berbec, ied
sosuri, clătite,
sau viţel
zarzavaturi, fasole, linte,
Pătura săracă
carne de vită, peşte
mirodenii
mei, orez, legume,
Clasa dominantă lapte, produse lactate
fructe, carne
Pătura săracă
orz, mei, orez,
Clasa dominantă grăsime, ulei, lapte,
zarzavaturi, ouă, carne
unt, brânză, fructe, vin,
Pătura săracă
de pasăre şi vânat
bere, cafea
fasole, porumb, bostan,
Clasa dominantă ciocolată
Pătura săracă
carne de curcan sau de pepene, tigvă, avogado,
ştir, cartofi, roşie, ardei
câine
iute
legume crude, lipie cu
Clasa dominantă carne, vin
vin, lapte de capră,
Pătura săracă
brânzeturi, smochine,
măsline, ciorbă neagră,
peşte afumat, fructe
multe zarzavaturi, terci
Clasa dominantă pâine din grâu sau orz,
din mei sau grâu,
carne de porc
ciuperci, brânză,
Pătura săracă
carne de vacă
măsline, carne de oaie
şi de capră, miere
Tabelul 2B – Alimentaţia în Evul Mediu
Categoria
Alimente ocazionale/
Alimente de bază
socială
nefolosite
pâine, fiertură de ovăz,
Clasa dominantă carne de vită sau de
peşte, vânat
porc
Pătura săracă
terci din grâu, orz sau
Clasa dominantă zarzavaturi
secară, lipie coaptă,
Pătura săracă
lapte brânză, carne de
pasăre, de oaie şi de
porc
ouă, peşte, carne de
Clasa dominantă carne, peşte şi brânză
porc, vânat, legume,
în post
Pătura săracă
fructe
plante şi mirodenii
Clasa dominantă carne de porc
diverse, zarzavaturi,
Pătura săracă
fasole, vinete, carne de
animale sacrificate prin
sângerare
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de munte se cultiva alacul, iar în þinuturile meridionale, diferite specii
de mei. Ovãzul intra mai ales în pregãtirea supelor ºi fierturilor (...).
Începând din secolul al XII-lea, ameliorarea condiþiilor de trai a
permis ca în alimentaþia þãranilor sã intre mai multe proteine: carne,
pãsãri de curte, ouã, brânzeturi, peºte proaspãt, sãrat sau afumat ºi
vânat. Consumul de carne de bovine ºi ovine venea dupã carnea de
porc. În orice caz,, þãranii din Occident consumau incomparabil
mai multã carne decât cei din Asia sau Africa
Africa.
Bucãtãria þãranului folosea mult condimentele ºi plantele aromatice.
Deosebirea dintre masa unui cavaler mijlociu ºi cea a unui þãran
înstãrit era minimã. (...) Alimentaþia seniorilor se deosebea esenþial de
cea a þãranilor prin faptul cã primii consumau mult mai multã
carne – în primul rând vânat. Dar baza rãmânea tot carnea de porc,
iar mai târziu ºi carnea de vitã sau de oaie. Se consuma foarte mult
peºte proaspãt. (...) Legumele – rezervate zilelor de post – nu erau
apreciate. Un loc important la masã îl ocupa desertul, mai ales produsele
de patiserie ºi prãjiturile pa bazã de miere ºi de pastã de fructe (...).
Bãutura celor sãraci era cidrul.
Mai puþine informaþii avem cu privire la alimentaþia celþilor
celþilor. „Masa
lor importantã era cea de searã. Pâinea, fiertura de ovãz, peºtele ºi
vânatul constituiau hrana obiºnuitã a celor mulþi; alimente la care cei
bogaþi adãugau carnea de vitã sau de porc.(...)“
Alimentaþia vechilor germani era dominatã de terciul din fãinã
de grâu, orz sau secarã ºi lipia coaptã, dupã care „hrana lor consta în
lapte, brânzã ºi carne“ – ne informeazã Caesar
Caesar. Se consuma carnea
pãsãrilor de curte, carnea de oaie ºi, în special, cea de porc.
Zarzavaturile erau puþin cãutate.
bizantinilor, se pare cã aceasta nu
În ceea ce priveºte alimentaþia bizantinilor
era deloc frugalã. „Bizantinii luau 3 mese pe zi, cea de prânz fiind cea
mai copioasã. Începea cu aperitive: ouã moi, ºuncã, anghinare cu sos
alb. Urma peºte prãjit cu fãinã de muºtar, sos de nard; fripturã de raþã,
de cãprioarã împãnatã cu usturoi, ceapã ºi praz, cu multã saramurã ºi
pulpã de porc la grãtar. La sfârºit, desertul - prãjiturã din biscuiþi cu
cremã, mere, struguri, rodii, curmale ºi migdale.(...) Meniul putea fi –
dupã posibilitãþi – foarte bogat ºi variat; dar ºi zilele de post erau riguros
respectate – fiind interzise brânza ºi peºtele.“
Numeroase cãrþi de bucate – din secolul IX-lea ºi urmãtoarele –
transcriind sute de reþete culinare, aratã marea importanþã acordatã de
musulmani modului de alimentaþie,, artei culinare care era
medicinei. „Bucãtãria
consideratã aproape ca o ramurã a medicinei
civilizaþiei arabe folosea foarte mult plantele aromate ºi mirodeniile,
de la cele mai obiºnuite pânã la cele mai rare. Dintre zarzavaturi, cel
mai frecvent folositã era fasolea, iar leguma cel mai des întâlnitã era
vânãta, consumatã mai ales dupã conservarea în oþet (ca ºi castraveþii,
ceapa, ardeiul, sparanghelul). În ceea ce priveºte carnea, prescripþiile
religioase interziceau consumul cãrnii animalelor sacrificate altfel decât
prin sângerare. Musulmanii interziceau strict în alimentaþie carnea de
porc.“ (22)
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Cele douã tabele sintetice, legate de alimentaþia în Antichitate ºi Evul
Mediu, ne ajutã sã observãm situaþia comparativã a nutriþiei dominante a
fiecãrei populaþii prezentate. Studiul atent al acestor tabele poate evidenþia
subtile detalii, ce pot oferi o altã imagine a nutriþiei din aceste douã
perioade istorice, total diferitã de cea uzual cunoscutã (de genul „carnea
este alimentul de bazã dintotdeauna“ etc.). Noi ne limitãm doar la a
observa cum, cel puþin în antichitate, hrana de bazã nu era nicidecum
reprezentatã de carne, ci de derivatele cerealiere, legume, fructe, ouã ºi
produse lactate, eventual peºte (în funcþie de populaþie ºi de zona
geograficã). Carnea diverselor mamifere domestice sau de vânat, se
regãsea doar pe masa celor bogaþi, cu resurse financiare în acest sens,
dar ºi aceasta, pentru anumite regiuni, ocazional (ospeþe, sãrbãtoriri etc.).
Se pare cã Evul Mediu a fost însoþit de o modificare în stilul culinar
tradiþional, fiind evidenþiat cel mai pregnant în zona Occidentului, unde,
chiar ºi þãranii, pe mãsurã ce deveneau tot mai înstãriþi, au început sã
adopte un stil culinar tot mai încãrcat cu carne ºi preparate din ce în ce
mai prelucrate termic. Astfel, în decurs de câteva sute de ani, aceºtia s-au
îndepãrtat atât de mult de stilul alimentar simplu ºi natural al Antichitãþii,
încât au uitat cu totul de aceastã origine naturalã ºi sãnãtoasã a nutriþiei
ancestrale (fenomen care nu s-a petrecut ºi în spaþiul românesc, dupã
cum vom vedea în subcapitolul urmãtor). Acest aspect a devenit tot mai
evident, cu o exacerbare în epoca modernã ºi contemporanã, când o
alimentaþie consideratã „raþionalã“ ºi echilibratã, chiar ºi de cãtre forurile
academice medicale, nu mai poate fi conceputã fãrã aportul major, uneori
masiv, de proteinã carnatã, intens prelucratã. Aceastã mentalitate culinarã
occidentalã a fost atât de puternicã, încât a penetrat chiar ºi stilul culinar
tradiþional românesc, în ultimul secol abia încheiat (XX).
A trebuit sã aparã „Epoca Postmodernã“, cu trezirea spiritualã a
omenirii, pentru a se închide cercul „istoric“ al alimentaþiei intens carnivore, cu re-deschiderea unui nou ciclu, al re-cunoaºterii ºi re-gãsirii
alimentaþiei reale: cea naturalã, organicã, netoxicã…
Studiul nostru istoriografic poate contura o veritabilã imagine
panoramicã, cuprinzãtoare ºi sinteticã, a istoriei naturale a Alimentaþiei
Naturale, dar aceasta numai dupã o scurtã ºi condensatã incursiune
prin istoria susþinãtorilor cu autoritate ºtiinþificã, a acestui sistem culinar
natural. Asociatã cu o foarte interesantã incursiune în istoria alimentarã
a populaþiei din spaþiul românesc – imaginea panoramicã ºi sinteticã
devine ºi mai complexã, permiþând susþinerea unor concluzii inedite
legate de locul ºi rolul Alimentaþiei Naturale în istoria localã ºi
universalã.

2.2 SUSÞINÃTORI MAI VECHI ªI MAI NOI
AI ALIMENTAÞIEI NATURALE
La prima vedere pare sã fie destul de dificilã descoperirea de
susþinãtori pentru promovarea stilului de viaþã ºi tratament prin hranã
naturalã, printre personalitãþile istorice din variate domenii. Însã, prin
studiu atent, de aprofundare a afirmaþiilor, confirmate prin fapte, ale
unor personaje binecunoscute în istoria medicalã, culturalã, ºtiinþificã,
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socialã ºi chiar politicã, putem descoperi confirmarea ºi chiar susþinerea
directã a acestui aparent nou sistem alimentar teoretic ºi practic.
Astfel, diverse scrieri istorice, pornind de la Herodot
Herodot, Strabon ºi
alþi istorici „autorizaþi“, ne prezintã stilul de viaþã al iniþiatorilor ºi
susþinãtorilor principalelor curente filozofice din Grecia anticã
anticã,
amintind ºi de preceptele culinare ale acestora. În acest sens se susþine
cã, în principal, Orficii greci ºi mai ales traci, Epicurienii, Stoicii,
Platonicienii, Neoplatonicienii ºi alþi diverºi susþinãtori ai altor
curente filozofice, religioase sau metafizice, aplicau acest principiu
culinar – „Principiul Viului“, prin alimentaþia netoxicã, naturalã – ca
element de bazã în viaþa lor, particularã sau de grup.
thole
În acest sens, dr
dr.. E. Ber
Berthole
tholett, laureat al Universitãþii medicale
din Laussane, în cartea „Fructele - valoarea lor nutritivã ºi
curativã“
curativã“, ne prezintã aspecte, poate mai puþin cunoscute, din viaþa
unor mari gânditori ºi filozofi ai Antichitãþii:
Orficii greci duceau o viaþã asceticã ºi renunþau la carne pentru a
obþine purificarea trupeascã ºi sufleteascã.
Hesiod, în poemul „Lucrãri ºi zile“ regreta Era de aur ºi blestema
fapta lui Prometeu, primul care a omorât o vitã ºi a adus focul din cer
pentru a prepara mâncarea din carnea acestui animal.
Empedocle
Empedocle, ca ºi Pitagora a susþinut cu hotãrâre interdicþia
cãrnii.(...)
Socrate a trãit idealul vieþii simple. De la el este expresia cã mãnânci
numai ca sã trãieºti, în timp ce alþii trãiesc numai ca sã mãnânce. Socrate
se hrãnea numai când îi era foame ºi numai cu alimente folositoare
ele sunt
sãnãtãþii. El avea o regulã asceticã de viaþã: „Vremurile gr
grele
învãþãtori buni“.
Platon pleda, de asemenea pentru cea mai mare sobrietate la
mâncare ºi bãuturã. El considera cã hrana care nu a trecut prin
foc este cea mai bunã ºi lua într-o zi o singurã masã, cu multe
fructe
fructe. Printre deprinderile sale statornice erau ºi zilele de post.
Xenocr
at
e , al doilea succesor al lui Platon la conducer
ea A
caenocrat
ate
conducerea
Academiei
demiei, a susþinut vegetarianismul
vegetarianismul.
Diogene a pus în practicã maximele filozofice ale învãþãtorului
sãu Antistene
Antistene, a cãrui filozofie se poate rezuma în ideea cã omului nui rãmâne decât alegerea între spirit ºi frânghie
frânghie. Diogene a dus o
viaþã de o simplitate legendarã; se hrãnea cu ierburi, smochine
uscate, mãsline ºi legume crude
crude. El spunea: „Oamenii s-au moleºit
ºi sunt mai nefericiþi decât animalele, care beau apã ºi se hrãnesc cu
plante“. Susþinea mereu: „Carnea
Carnea ºi vinul abrutizeazã pe bãtrâni
tineri.“
ºi moleºesc pe tineri
Plutarh era, de asemenea vegetarian ºi a scris, în acest sens o
carte: „Despre mâncarea cãrnii
cãrnii“ în care se prezintã ca un apãrãtor
oameni. El spune cã oamenii
al animalelor torturate ºi ucise de oameni
nu mai urmeazã adevãrata lor menire ºi au rãmas în urma
animalelor
animalelor. Plutarh a vãzut o legãturã cauzalã între necumpãtarea la
mâncare ºi bãuturã ºi decãderea moravurilor din timpul sãu.
Teofr
as
eofras
astt , mare naturalist, ele
elev
Aristt o t el
el, spune cã
v al lui Aris
mâncarea cãrnii nu este necesarã, înnãbuºind îndemnurile superioare
din om: „îmbuibându-se, oamenii au pierdut amintirea vechii
pietãþi, au cãzut tot mai adânc în excese, nemailãsând nimic
negustat ºi nemâncat
nemâncat“.
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Seneca
Seneca, unul din marii filozofi stoici, a fost susþinãtorul elocvent al
vieþii simple. Era sigur cã decadenþa din timpul sãu trebuia pusã pe seama
exceselor ºi senzualitãþii fãrã limite. El spune: „Pentru libertatea noastrã
o datã
interioarã trebuie sã avem stomacul bine disciplinat“. El nota cã „o
cu numãr
ul bucãt
arilor cr
eºt
ul bolna
vilor
eºte
numãrul
bolnavilor
vilor“. Era convins
numãrul
bucãtarilor
creºt
e ºi numãr
cã în orice caz carnea deºteaptã instinctele inferioare ale omului,
în timp ce regimul vegetarian purificã ºi împrospãteazã spiritul
spiritul.
Pitagora
Pitagora, marele matematician ºi filozof ezoteric cerea discipolilor
sãi sã ducã o viaþã austerã; hrana lor era compusã numai din alimente
care nu erau trecute prin foc, vegetale crude
crude, ºi singura lor
bãuturã era apa. Prin acest regim sever el urmãrea sã obþinã o
neobiºnuitã ascuþime a gândirii ºi puritatea sufletului
sufletului. Modul
de viaþã pitagoreic a devenit sinonim cu regimul naturist
naturist.
Dupã o jumãtate de mileniu, Juv
Juvenal
enal promova acest regim,
comparându-l cu modul de viaþã depravat al contemporanilor sãi. (44)
Dupã aceastã prezentare concentratã de mari filozofi ºi gânditori
ai Antichitãþii care au promovat direct ºi deschis hrana naturalã, ca stil
de viaþã, imaginea lui Pitagora poate trece neobservatã. Totuºi, nu putem
merge mai departe fãrã a remarca deosebita ºcoalã de iniþiere în „ºtiinþã
ºi conºtiinþã“ (matematicã ºi numerologie, astronomie ºi astrologie, fizicã
ºi metafizicã), iniþiatã de acesta ºi dusã mai departe de discipoli strãluciþi,
vie
unde hrana naturalã, numitã „vie
vie“, reprezenta cu adevãrat un mod de
agor
a i se atribuie
viaþã, fiind promovatã cu orice ocazie. Astfel, lui Pit
Pitagor
agora
ºi urmãtoarea afirmaþie, ca sintezã a crezului sãu privind acþiunea hranei
asupra corpului biologic ºi spiritual: „Doar hrana vie ºi proaspãtã
îi permite omului sã rãmânã sãnãtos, sã fie fericit ºi sã simtã
adevãrul“
adevãrul“.
Cât despre Hipocrate
Hipocrate, acesta ne oferã o multitudine de argumente
Pãrintelui
în susþinerea acestui concept natural. Preocuparea „Pãrintelui
medicinei moderne“ pentru aspectele de terapie ºi prevenþie prin
alimentaþie cât mai naturalã, este tot mai mult recunoscutã de lumea
medicalã occidentalã. Concentrând cât mai mult datele istorice din
vremea sa, care ne-au parvenit în prezent, este de remarcat în primul
rând atracþia majorã a marelui medic grec pentru tipul de vindecare
nutriþional natural, prin combinarea plantelor alimentare ºi a ierburilor
din naturã. Confirmãri credibile ne vin din celebra afirmaþie hipocraticã:
„Alimentul sã vã fie medicament ºi medicament sã vã fie
alimentul“, dar ºi de la o imagine asemãnãtoare: „Suntem ceea ce
mâncãm, iar bolile trebuiesc tratate înainte de toate prin
alimentaþie “, precum ºi de la afirmaþii tranºante de genul: „Lãsaþi
leacurile în bor
canele lor dacã put
eþi vindeca bolna
vul cu
borcanele
puteþi
bolnavul
ajutorul hranei“ . (55 )
Regimen
Mod
Tot Hipocrate este cel care introduce conceptul de „R
egimen“ („Mod
de viaþã or
ganizat
Vix Medicatrix N
atur
ae
Put
er
ea/
organizat
ganizat“) ºi cel de „V
Natur
aturae
ae“ („Put
Puter
erea/
For
þa vindecãt
oar
e a N
aturii
orþa
vindecãtoar
oare
Naturii
aturii“) – elemente fundamentale pentru
conceptualizarea Alimentaþiei Naturale, mult mai pe larg prezentate în
Capitolul 4, cel al „medicamentului-aliment“ de tip natural.
Prin promovarea practicii alimentaþiei pentru menþinerea sãnãtãþii
e
For
þa de vindecar
ºi în terapeuticã, dar ºi solicitând curajul de a lãsa „F
orþa
vindecare
a naturii
naturii“ sã-ºi facã datoria (prin pauzã alimentarã ºi o atitudine de
viaþã cât mai fireascã), Hipocrate se referea la principiul integrãrii
alimentaþiei cât mai naturale în sistemul terapeutic coordonat ºi
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determinat prin biostructura energo-informaþionalã a dimensiunii
spirituale.
Acelaºi stil, de abordare superioarã a metodei de vindecare ºi de
menþinere a sãnãtãþii prin hranã ºi un mod de viaþã cât mai natural ºi
firesc, se remarcã, poate mai pregnant ca în multe alte locuri, ºi în
privinþa informaþiei medicale ce survine din spaþiul românesc,
xis
xis, de ºi mai
aparþinând perioadei Antichitãþii. Legat de miticul Zalmo
Zalmoxis
miticul Orfeu sau de Marele Preot al lui Burebista, Deceneu
Deceneu, puþinele
ºi „zgârcitele“ în informaþii izvoare istorice, referitoare la istoria acestei
zone, exprimã aceeaºi idee esenþialã: promovarea în rândul populaþiei
a valorilor morale ºi spirituale, conforme cu capacitatea de înþelegere
pentru timpul respectiv, inclusiv a artei care înalþã sufletul, dar, mai
trivit Legilor naturii“
ales, promovarea unui „mod de viaþã po
potrivit
naturii“.
Concluzia care se poate trage de aici este clarã: aceste valori spirituale
fundamentale promovate aveau un suport material corespunzãtor – o
hranã naturalã, cea care poate asigura „acordajul“ direct cu Natura,
atât cea exterioarã, dar mai ales cu cea interioarã…
Mergând cãtre vremuri mai apropiate de prezent, remarcãm cum,
în germenii ºtiinþei moderne, inclusiv medicale, se regãseºte ºi se
perfecþioneazã conceptul de viaþã ºi hranã naturalã. Astfel, englezul
Thomas Sydenham, supranumit „Hypocrate al Angliei“ (secolul
al VII-lea),, continuând linia predecesorului sãu antic, recomanda
remediile cele mai simple ºi mai naturale, cele mai puþin toxice, definind
boala printr-un concept fundamental aparþinând medicinei naturale:
„ Boala nu este altceva decât efortul depus de corp pentru a
scãpa de materiile morbide “ (55 ).
O exprimare asemãnãtoare a folosit ºi alt mare medic ºi chimist al
man Boer
ha
ve , profesor de medicinã la
vremurilor trecute, Her
Herman
Boerha
hav
Universitatea din Leida prin anul 1700, care, în consens cu Hypocrate
ºi cu „Hypocrate al Angliei“, afirma cã „slãbiciunile pot apãrea
oriunde în corpul nostru ca urmare a unui tratament
(alimentar) nenatural“ . Prin urmare, el considera cã „boala este
vindecatã cu ajutorul naturii, prin neutralizarea ºi eliminarea materiilor
morbide“. (55 )
În perioada modernã, tot mai mulþi medici, biologi, anatomiºti etc.
au remarcat diferenþe de dentiþie, intestinale ºi ale altor organe, dintre
corpul omenesc ºi cel al animalelor carnivore. Dar aceste aspecte de
anatomie ºi fiziologie comparatã, ce sugereazã clar apartenenþa „matriþei“
corpului uman la tipul de nutriþie fãrã carne (abordate pe larg în Capitolul
8), sunt remarcate încã din secolul al XVII-lea de biologul Pierre
Gassendi
Gassendi.
Sylv
es
aham (1794-1851) a promovat intens calitãþile nutriþiei
Sylves
estter Gr
Graham
cât mai naturale (în primul rând fãrã carne), încercând – ºi realizând –
obþinerea unei pâini de calitate superioarã ce-i poartã numele, pâinea
Graham, alãturi de biscuiþi speciali.
Un distins membru al „Colegiului Regal al Medicilor“ din Edinburgh,
Buchan realizeazã în 1883 o interesantã carte de
dr. W illiam Buchan,
promovare a alimentaþiei apropiate de naturã, în care precizeazã:
medic sã acorde mai
„Sfãtuiesc pe fiecare persoanã, pacient sau medic,
multã importanþã dietei alimentare ºi diferitelor moduri de
vindecare prin nutriþie
nutriþie, întrucât aceastã parte a medicinii –
dietoterapia –este ºi rãmâne o metodã naturalã foarte eficientã de
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vindecare a bolii
bolii.“
Cu puþin înainte de epoca lui Pasteur, într-o carte de avangardã
despre patologia celularã, un cunoscut medic german – Rudolph
Virchow – susþinea cã „sãnãtatea celulelor depinde de compoziþia lor
chimicã ºi cã aceastã compoziþie chimicã depinde, la rândul ei de natura
hranei absorbite de individ“. (55)
De asemenea, Rudolph Virchow este unul din cei ce a polemizat
cu microbiologul ºi chimistul francez Louis Pasteur pe marginea
genezei bolilor infecþioase. Acestei dispute i se vor alãtura ulterior ºi
Bernard precum ºi eminentul spealt mare microbiolog – Claude Bernard,
w Billings
Show
Billings. Toþi aceºti
cialist englez în sãnãtate publicã, John Sho
oponenþi ai celebrului Pasteur au susþinut cu tãrie cã infecþia
bact
erianã este ef
ectul mediului ffa
a v or
abil of
erit de tto
o x emia
bacterianã
efectul
orabil
oferit
din organism, ºi nu cauzã a îmbolnãvirii
îmbolnãvirii. Astfel, aceºtia
preconizau rezolvarea cauzalã ºi realã a infecþiei din organism prin
neutralizarea toxemiei interne, utilizând astfel Alimentaþia Naturalã.
-Benner
cher
cher-Benner
-Benner, conducãtorul
Mai aproape de noi, dr
dr.. Med. Bir
Bircher
clinicii elveþiene de terapie prin dietã naturalã din Zurich, este considerat
de mulþi ca cel ce a pus noi baze conceptuale ºi practice ale nutriþiei
naturale în medicina modernã, lansând conceptul de „hranã vitalã
com
ple
tã“
comple
pletã“
tã“. Pentru acest pionier elveþian al terapeuticii naturale, „hrana
vitalã completã“ este asiguratã de: produse animale naturale (lactate,
ouã, miere), legume, fructe, cereale – toate crude, organice, naturale.
Iatã de ce noi considerãm cã acest concept al terapeutului elveþian
exprimã, poate, cel mai bine ºi mai clar conceptul promovat prin aceastã
lucrare, apropiindu-se cel mai mult de ideea de „Alimentaþia Naturalã“.
În acest sistem medical natural, teoretizat, dar mai ales practicat de
cãtre acest mare medic elveþian, s-au format o pleiadã de susþinãtori ai
nutriþiei naturale, dintre care se desprinde figura binecunoscutului dr
dr..
Er
ns
Erns
nstt Gunther
Gunther..
În America, printre mulþi alþi medici „naturiºti“ – dr
dr.. med. Max
Gerson – sunt de remarcat figurile a trei mari nutriþioniºti „naturiºti“,
fondatori ai Catedrei de Medicinã Dieteticã din „Goldwater Memorial
Hospital“ a Universitãþii din Columbia: dr
dr.. J. H. Tilden (autor al
.S.W
eger ºi dr
lucrãrii „Explicaþia toxemiei“), dr
dr.. G
G.S.W
.S.Weger
dr.. H. Bieler
Bieler.
Istoria medicinei cuprinde, însã, ºi alþi cunoscuþi medici naturopaþi
sau oameni de ºtiinþã care au promovat Alimentaþia Naturalã (ex.: dr
dr..
George Barbarin
Barbarin, Prof. William Tiller din cadrul Departamentului
de ªtiinþe ºi Ingineria Materialelor a Universitãþii Stanford etc.). Numãrul
lor este prea mare pentru a mai încãrca în plus spaþiul acestui capitol.
Totuºi, cãtre finalul subcapitolului, vom cita dintr-o scurtã
prezentare a unor colegi de breaslã preocupaþi de acest domeniu ºi
care au activat în perioada sfârºitului de secol XIX sau, în special, în
prima jumãtate a secolului XX. Prezentarea a fost realizatã de cãtre un
aul Br
agg
medic la fel de deosebit ca ºi cei pe care i-a evidenþiat: dr
dr.. P
Paul
Bragg
agg,
specialist nutriþionist ce a promovat, cu profesionalism ºi înþelepciune,
Alimentaþia Naturala ºi Pauza alimentarã:
Unul din cei mai mari profesori ºi doctori în ºtiinþa purificãrii
ver
corpului ºi în nutriþie a fost dr
dr.. medic John Tilden din Den
Denv
er.
Acest mare om de ºtiinþã rãmâne înscris în istorie ca unul din cei mai
buni doctori. Programul sãu a inclus postul ºi o abundenþã de fructe,
vegetale ºi produse animale. El a ajuns la 90 de ani ºi a fost un medic
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activ pânã la sfârºitul vieþii.
Pe de altã parte unul din cei mai buni doctori, specializat în nutriþie,
vey K
ellog
a fost dr
dr.. John Her
Herv
Kellog
ellog, care a funcþionat timp de 60 de ani ca
director al faimosului aºezãmânt Battle Creek, Sanatoriul din Battle
Creek, Michigan
Michigan.
Dr. Kellog s-a specializat în dieta vegetarianã (el însuºi un vegetarian convins), iar la spitalul sãu veneau oameni din toatã lumea (din
cele mai înalte pãturi sociale), care ajungeau la sãnãtate superioarã cu
o dietã vegetarianã. Eu am avut ocazia sã studiez sub mâna Dr. Kellog
ºi consider cã a fost una din experienþele mele cu totul deosebitã din
viaþa mea.
t. L
uis Es
În anii ’20 am avut privilegiul sã lucrez cu dr
dr.. SSt.
Luis
Esttes
es, care
a fost un pionier ºi un convins în ce priveºte dieta cu cruditãþi. Am avut
ocazia sã vãd multe persoane bolnave ºi ruinate care însã ºi-au recãpãtat
sãnãtatea prin aceastã dietã cu hranã crudã.
Dr
us
ele ºi ffondat
ondat
or
ul N
atur
opatiei
Dr.. Bennedict L
Lus
ustt a fost pãrint
pãrintele
ondator
orul
Natur
aturopatiei
în America
America. El a înfiinþat la New York o mare ºcoalã de Naturopatie ºi
a ºcolarizat sute de Doctori naturali care au rãspândit învãþãturile sale
în întreaga lume.
Dr.. Henr
Henry
Dr
y Lindiahr a fost un faimos medic fãrã medicamente
care a militat pentru revenirea la metodele naturale în tratamentul
modern ºi de prevenire a bolilor.
Profesorul Arnold Ehhret a fost dupã pãrerea mea cel mai mare
nutriþionist din lume. El a fost descoperitorul ºi creatorul „Sistemului
de vindecare prin dieta fãrã mucus“ care conþinea o dietã strict
vegetarianã.
Eu cunosc azi mulþi din foºtii discipoli ai profesorului Ehret aflaþi
în vârstã de 80–90 ani ºi care se bucurã de o sãnãtate viguroasã ºi
robustã respectând acest plan.
Aº putea sã mai enumãr o mulþime de alþi nutriþioniºti remarcabili
cu care am venit în contact ºi cu care am studiat, personalitãþi care au
practicat fie dieta mixtã, vegetarianã sau dieta cu cruditãþi. Toþi aceºtia
au avut un lucru comun ºi anume, ei cu toþii au eliminat integral toate
87
87)
„alimentele prelucrate ºi rafinate“ ale civilizaþiei noastre. (87
Nu putem încheia, însã, fãrã evidenþierea unui medic român al
avel V
asici U
ngur
eanu
secolului al XIX-lea – dr
dr.. P
Pa
Vasici
Ungur
ngureanu
eanu, primul promotor
al alimentaþiei vegetariene (fãrã carne) din România modernã. Este,
poate, nedreaptã aceastã aºternere a vãlului uitãrii peste memoria acestui
igienist – epidemiolog ardelean
ardelean, iniþiatorul ºi susþinãtorul primei
reviste medicale ardelene a secolului al XIX-lea: „Higiena ºi
ºcoala“
ºcoala“. Aprofundând studiul medicinei naturale, cu informaþiile de
pe întreg mapamondul disponibile în acel moment, acesta ajunge sã se
apropie tot mai mult de sistemul natural, elaborând ºi o lucrare ºtiinþificã
bine pusã la punct în acest sens: „Vege
egett arismul sau nutriþia din
punct de v
eder
e is
omo-f
iziologic, die
ar
veder
edere
istt oric, anat
anatomo-f
omo-fiziologic,
diett e tic, sanit
sanitar
ar,,
economic, moral, estetic ºi social“
social“.
Acest periplu, printre susþinãtorii de ieri sau de azi ai nutriþiei naturale, nu ne-a permis decât o foarte sumarã abordare, în condiþiile în
care lista este probabil mult mai extinsã - atât cu alte personalitãþi
cunoscute ºi recunoscute, dar care n-au mai avut loc între aceste puþine
rânduri, cât, mai ales, cu nenumãraþii medici ºi paramedici naturopaþi
ce nu au cãutat sã iasã în evidenþã. Aceºtia ºi-au fãcut doar datoria,
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aceea de a ajuta ca Natura ºi forþa acesteia din interiorul fiecãruia
phisis
Vix medicatrix N
atur
ae
(„phisis
phisis“ sau „V
Natur
aturae
ae“) sã se poatã exprima în
organismul dezechilibrat ºi afectat, aplicând principiile sale – cele naturale, ale viului, enunþate de toþi marii filozofi sau creatori de curente
spirituale.
Un aspect rãmâne clar: Alimentaþia Naturalã înainteazã pe
un fir continuu de-a lungul veacurilor ºi mileniilor – un fir
verde de data aceasta, ºi nu roºu. Uneori, acesta este luminos
ºi ffoar
oar
at, alt
eori abia vizibil (pr
ecum izv
or
ul
oartt e clar contur
conturat,
alteori
(precum
izvor
orul
subteran), dar permanent este prezent…

2.3 DIN ISTORIA ALIMENTARÃ
A POPULAÞIEI DIN SPAÞIUL ROMÂNESC
O minuþioasã ºi foarte interesantã istorie alimentarã din spaþiul
românesc ne este oferitã de cãtre medicul Ion Claudian
Claudian, în lucrarea
Alimentaþia poporului român
„Alimentaþia
român“, apãrutã la Editura Fundaþiei pentru
literaturã ºi artã „Regele Carol II“, în 1939. Fost expert în nutriþie al
Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru Agriculturã ºi Alimentaþie (F.A.O.),
Doctor în Medicinã al Facultãþii din Bucureºti, „magna cum laude“, dr
dr..
Claudian – nutriþionist de renume mondial – a reprezentat o voce
autorizatã ce a adus la luminã cercetãri istoriografice ce confirmã în
mod neaºteptat o dominantã culinarã cvasi-naturalã a strãmoºilor
românilor (geto-dacii) ºi a populaþiei româneºti din perioada Evului
Mediu, aflatã în relaþie directã cu modul acestora de vieþuire: pãstoritul
transhumant
transhumant.
Acest comportament alimentar aparte a permis observarea unei
distincþii clare, între stilul fundamental de nutriþie al geto-dacilor ºi cel
al marii majoritãþi a celorlalte popoare, chiar dintre cele cu o activitate
asemãnãtoare (pãstoritul) – prin evidenþierea populaþiei geto-dace
dr
ep
ul mâncãt
or de lap
drep
eptt „popor
„poporul
mâncãtor
laptte“
e“. Dar sã dãm cuvântul Dr. Ion
Claudian:
Condiþiile geografice (climã, vegetaþie) determinã în mare mãsurã
„posibilitãþile economice“ ale unei regiuni ºi prin intermediul lor felul de
a fi al locuitorilor. Dar acest determinism este limitat. Pe lângã factorii
naturali, existã un factor uman care nu trebuie uitat. Într-un anumit
cadru geografic, sunt mai multe posibilitãþi de a satisface nevoile
economice. Omul alege una din aceste posibilitãþi „ºi þine cu încãpãþânare
la cea pe care a ales-o“ ( Vecinãtatea mãrii nu a fost suficientã sã facã din
albanezi, un popor de navigatori sau pescari, zice L. Febre). Felul de
viaþã poate fi privit ca o adaptare activã a omului la condiþiile fizice, la
cadrul geografic.
Din acest punct de vedere, istoricii ºi economiºtii au deosebit ºi
împãrþit umanitatea în câteva genuri de viaþã schematice. Vânatul,
pãstoritul, agricultura erau în acelaºi timp trei etape ierarhice care
mãsurau „gradul“ de civilizaþie. Sunt câteva decenii de când aceastã
clasificaþie dogmaticã a cãzut. Astfel, aceste genuri de viaþã sunt departe
de rigiditatea care li se presupunea. Azi se admite ca o certitudine cã
pãstoritul nu a fost o etapã generalã în evoluþia omenirii, ci un simplu
tip regional.
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În cadrul oricãrei clasificãri generale rãmâne loc pentru numeroase
tipuri intermediare. Unul din tipurile de tranziþie frecvent, care se
regãseºte ºi astãzi (anii 1940), pur în unele regiuni ale Asiei, este acela
de pãstori - agricultori.
Sã cercetãm felul de viaþã al poporului care din timpuri strãvechi a
vieþuit pe meleagurile României de azi. Teoria nomadismului
exclusiv
clusiv, sau aproape exclusiv ºi recent al românilor, a fost reluatã,
cu un punct de vedere special, de filologii noºtri din epoca
contemporanã, în special de Ovid Densuºianu. Acest autor susþine, bazat
în special pe argumente filologice, cã, pânã în Evul Mediu, românii, ca
ºi o bunã parte din popoarele romanice dintr-o anumitã zonã pastoralã,
nu practicau decât o agriculturã primitivã, compatibilã cu viaþa lor de
nomazi - transhumanþi.
Aceastã teorie, care are pãcatul de a nu face o distincþiune între
nomadism ºi deplasãrile pastorale transhumante – care implicã
arit
at
e – a dat naºtere la o cunoscutã controversã. Într-adevãr,
sedentarit
aritat
ate
sedent
dintr-un punct de vedere, transhumanþa
transhumanþa, pendularea sezonierã a
turmelor, ci nu a întregii populaþii, între douã puncte fixe, e „ne
negaþia
ne
gaþia
nomadismului
nomadismului“.
Azi, în lumina datelor ºi concepþiilor noi, aceastã controversã nu
mai poate dãinui. În rândurile de mai sus, am arãtat elasticitatea unui
anumit fel de viaþã, acela al tipului pastoral-agricol
pastoral-agricol, care este fãrã
îndoialã tipul predominant ºi arhaic al strãmoºilor noºtri. Cercetãrile
lui Capidan („Les Roumains nomades“) au arãtat cã existã la românii
din Balcani, alãturi de transhumanþã, diferite tipuri de migraþiune
pãstoreascã, mergând pânã la nomadismul pur al Fârºeroþilor, care
at
e.
pare a fi un fel de viaþã regresiv, de necesit
necesitat
ate
Privind genul de viaþã al Românilor, în cadrul larg geografic expus
anterior, vedem cã, din diverºi factori fizici, relieful pãmântului e, în
aceastã privinþã, cel determinant. Într-adevãr, munþii ºi dealurile ocupã
peste trei sferturi din întinderea þinuturilor noastre. Masivul Carpaþilor
rãsãriteni ºi sudici, cu podiºurile, depresiunile, vãile ºi prelungirile lui
au constituit leagãnul milenar al poporului nostru. În acest sens, dovezile
at
e pânã la sfârºitul E
vului
istorice înregistreazã, din antichit
antichitat
ate
Evului
Mediu, poporul nostru ca un popor de munte
munte.
Acest cadru geografic impunea, pânã la apariþia condiþiilor sociale
târzii, o ocupaþie predominantã: pãstoritul extensiv de oi în primul
rând, de cornute în al doilea rând. De la însemnãrile scriitorilor din
o naþiune necunoscãt
oar
e
antichitate, care vorbesc de geþi ca de „o
necunoscãtoar
oare
de grâne, trãiesc din turme de oi
oi“ (Columella, sec. I d. Ch.), la
documentele ungureºti din secolul XIII–XIV care vorbesc de „românii
pãstoria ºi care
din munþii Bihorului care se ocupã exclusiv cu pãstoria“
„nu au nici o urmã de agriculturã“, toate afirmaþiile sunt analoage, ºi
desigur, toate sunt exagerate. Toate aceste afirmaþii ale strãinilor aratã
cã românii prezentau în ochii lor o inferioritate agricolã, dacã putem
spune astfel, caracteristicã pãstorilor munteni.
Mult mai târziu, Dimitrie Cantemir, vorbeºte de partea occidentalã
a Moldovei, „locuitorii trãiesc numai din creºterea vitelor“, iar
câmpulungenii „nu cunosc plugul“. Ar fi desigur inutil sã înmulþim
dovezile, de altfel cunoscute, care pledeazã toate pentru aceeaºi temã a
predominanþei vieþii pastorale în þinuturile noastre de munte. Pânã
de curând, rãmãseserã urme însemnate din aceste populaþii de pãstori

56

exclusivi care „nu cunoºteau plugul“.
În ce priveºte ramura subdunãreanã a neamului nostru, dovezile
despre viaþa dominant pastoralã, abundã, începând cu secolul al XI-lea.
Se ºtie cã, în P
er
menul eetnic,
Peninsula
ermenul
eninsula Balcanicã, tter
tnic, medivii numeau pe rromâni,
omâni, ar
e
ev al de „vlah“ cu car
care
grecii
slavii
are
e gr
ecii ºi sla
de secole sensul social de „pãstor“
„pãstor“.
Locuitorii þãrii noastre de azi se deosebeau destul de rãspicat de
vecinii rãsãriteni ºi nordici ºi, dimpotrivã, se apropiau, ca fel de viaþã,
de popoarele apusene ºi subdunãrene cu care condiþiile reliefului –
munþii – îi fãceau solidari.
Revenind la procesul de transhumanþã, acestuia i se cunoaºte astãzi
un determinism geografic precis. Procesul deplasãrilor periodice ale
turmelor de oi apare pretutindeni unde mulþii înalþi sunt vecini cu câmpii
ierboase ºi calde. Se regãseºte în Asia Micã, în zonele care corespund
acestor condiþii geografice. Existã în Europa, în regiunea munþilor care
dominã zona Mediteranei: Peninsula Ibericã, Pirinei, Alpii francezi, Peninsula italicã, o bunã parte din regiunile munþilor Dinarici, Rodope,
Pind ºi se continuã cu regiunea sudicã a Carpaþilor Orientali. Este un
etnic.
fenomen antropogeografic ºi nu un fenomen etnic
Astfel, Ovid Densuºianu delimiteazã oarecum o zonã pãstoreascã
care porneºte din Carpaþii noºtri ºi se întinde spre Apus peste Alpii
Dinarici cuprinzând partea sudicã a masivului Alpilor, trecând prin
Franþa meridionalã pânã în Pirinei. Aceastã zonã care se întinde din
þara noastrã, cuprinzând Peninsula Balcanicã pânã în Spania, coincide cu zona în care s-a practicat sau se practicã încã
transhumanþa
transhumanþa. (33 )
Acest studiu antropo-geografic de largã întindere, încearcã sã
argumenteze importanþa pãstoritului trashumant
trashumant, element definitoriu
în evoluþia materialã ºi spiritualã a populaþiei din spaþiul românesc,
prea puþin cunoscut ºi înþeles în prezent, când aceastã îndeletnicire
este aproape dispãrutã. Continuitatea acestui tip de pãstorit pe
meleagurile româneºti, se aflã în relaþie directã cu tipul de alimentaþie
ana
hrana
promovat în lucrare ºi practicat de ciobanul transhumant – hr
naturalã
naturalã.
Se pare cã acest tip de nutriþie a reprezentat pentru pãstorul transhumant, atât o posibilitate (disponibile îi erau doar produsele lactate oferite de animale, nu ºi carnea acestora, pentru a evita „decimarea“
turmei), dar mai ales o necesitate (pentru asigurarea sãnãtãþii ºi vigorii
acestuia, necesare parcurgerii miilor de kilometri ºi variatului peisaj
montan).
Dar sã vedem ce susþin sursele istoriografice, prezentate de dr
dr..
Ion Claudian
Claudian, referitoare la modul fundamental de nutriþie a
strãmoºilor geto-daci:
Alimentaþia, impusã în mare parte de felul de viaþã, deosebea pe
vremuri popoarele unele de altele prin contraste hotãrâte. Cu dreptate
remarcã Victor Berard cã în epoca homericã neamurile se indicau prin
hrana lor de cãpetenie. Dupã acelaºi criteriu, „Geþii erau mâncãtori de
lapte“ (Columella, sec. I d. C
h . ).
Ch
Sã nu ne mulþumim cu acest epitet sugestiv ºi sã cercetãm în lumina cunoºtinþelor antropogeografice de astãzi, care putea sã fie
alimentaþia poporului nostru ºi în general a popoarelor cu acelaºi gen
de viaþã de pãstori de oi care practicã agricultura lãturalnicã.
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Alimentaþia popoarelor de acest tip este dominatã de doi factori
care îi dau caracterele particulare: abundenþa laptelui (A) ºi sedent arismul pr
ecar
elativ (B)
precar
ecar,, rrelativ
(B).
a da no
Primul factor, abundenþa lap
laptt elui, v
va
nott a dominantã
alimentaþiei
alimentaþiei. Laptele va dispensa de consumarea zilnicã a
lichidelor calde, a supelor acide,
acide care joacã un rol de cãpetenie în
hrana zilnicã a agricultorilor rãsãriteni. Tot cu ajutorul laptelui, pãstorii
rezolvã a doua problemã capitalã a economiei naturale care este
conservarea hranei pentru iarnã.
Laptele fermentat, alãturi de produsele de fermentaþie acidã a fructelor
ºi vinului, a satisfãcut totdeauna la populaþiile pastorale, nevoia fiziologicã
de „acru“.
În mod general, se poate spune cã laptele cu multiplele sale
întrebuinþãri ºi cu valoarea sa nutritivã excepþionalã simplificã
pr
oblema aliment
arã ºi fface
ace inutile sf
or
þãrile pentr
e
problema
alimentarã
sfor
orþãrile
pentru
alte
u alt
izv
oar
e de hr
anã
izvoar
oare
hranã
anã.
Prin faptul acesta ºi prin felul de trai special al pãstorilor tradus
prin nevoia de migraþiune - limitatã sau mai extinsã dupã întinderea ºi
calitatea pãºunilor - ca ºi prin nevoia de a locui în munþi o mare parte a
anului, face ca, în mod fatal, agricultura complementarã a pãstorilor sã
fie rudimentarã ºi sã nu evolueze decât foarte încet, tinzând sã conserve vechile procedee ºi vechile cereale (meiul).
Un astfel de gen de agriculturã cere o cerealã de varã cu un timp
de vegetaþie foarte scurt. Meiul e cereala tipicã pentru astfel de
condiþii
condiþii. Cultura acestei cereale era încadratã oarecum între cele douã
mari date ale pãstoritului transhumant: urcarea ºi coborârea din munþi.
Astfel, din aceste motive, pãstorul transhumant ºi agricultor este
constrâns la cultura cerealelor nepanificabile
nepanificabile.
Consecinþele acestei agriculturi rudimentare ca ºi a traiului sãu este
modul simplu de a prepara mâncãrurile de cereale
cereale. Alimentaþia
faza fierturilor ºi galetelor
lui va întârzia deci în „faza
galetelor“.
Teritoriul României de azi a fost de milenii o zonã de culturã
dominantã a meiului, care juca un rol de cãpetenie în
alimentaþia masei mari a populaþiei
populaþiei. Aceastã cerealã alimentarã,
singurã, este cu totul nepanificabilã. Din meiul mãcinat grosolan,
din uruialã
uruialã, aºa cum se face cu morile de mânã, sau pisat, se preparã
o fierturã: pâsatul, coleaºa
coleaºa, dintr-o fãinã mai finã, mãmãliga
mãmãliga,
din pasta nedospitã coaptã în spuzã sau în þest – „mãlaiul“,
„turta“
„turta“. E interesant de observat cã aºa cum se întâmplã deseori, acelaºi
cuvânt desemneazã atât cereala (într-o întinsã regiune a României) cât
ºi principala preparaþie. Mãlaiul, turta nedospitã (galette), pare
a fi fost deci cea mai rãspânditã formã de a pregãti cereala
noastrã. Mai rar se întrebuinþa o mixturã de cereale – grâu, orez.
Faptul cã meiul sau mãlaiul, aceastã cerealã complet nepanificabilã,
a existat ºi a persistat atâta timp ca plantã alimentarã de cãpetenie, a
contribuit într-o mare mãsurã la caracteristica bucãtãriei noastre
noastre,
dacã se poate spune aºa, care a rãmas atâta vreme la faza
f ier
eacã la panif
icaþie
ierturilor
galett elor
elor,, fãrã sã tr
treacã
panificaþie
icaþie.
turilor ºi gale
Bineînþeles, fierturi ºi turte nedospite le-au avut ºi le au toate
popoarele, dar ele nu formeazã decât în câteva regiuni, mâncarea de
fiecare zi.
În sfârºit, o ultimã caracteristicã a pãstorilor de oi ºi cornute este
vegetarismul (spre deosebire de pãstorii de cai – kirghizi, tãtari
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– car
niv
ori eex
xclusivi
ã populaþiile pas
ale
carniv
nivori
clusivi). Etnografii ne aratã cã
pasttor
orale
sunt ffoar
oar
niv
or
e ci, dim
po
trivã, mâncãt
oar
e de
oartt e puþin car
carniv
nivor
ore
dimpo
potrivã,
mâncãtoar
oare
lapte ºi mari consumatoare de cereale ºi vegetale în general.
Acest caracter, destul de paradoxal, la prima vedere, este în realitate
explicabil. Pãstorul, de oi mai ales,, nu este dispus sã-ºi împuþineze
turma care este propriul sãu capital, ci se mulþumeºte cu
dobânda, laptele, lâna
lâna. Pretutindeni pãstorii nu sacrificã decât
animalele rãnit
e, uneori bolna
rãnite,
bolnav
ve.
Acest caracter de vegetarism se regãseºte la românii de
as
tãzi (anii 1940) car
e consumã mai puþinã car
ne ca ttoat
e
astãzi
care
carne
oate
oat
naþiunile vecine ºi conlocuitoare.
conlocuitoare El are ºi o explicaþie fiziologicã.
Proteinele animale sunt furnizate de lapte ºi brânzã. De altfel
vegetarismul este, într-o oarecare mãsurã, un caracter comun
întregii pãturi þãrãneºti de pretutindeni ºi din toate timpurile
timpurile.
Consumarea zilnicã a cãrnii ca ºi a alcoolului este o „invenþie
a civilizaþiei urbane“.
Acest obicei a fost generalizat în Occident foarte de curând,
la mijlocul secolu
lui trecut (secolul XIX),, odatã cu
secolului
industrializarea
industrializarea. E schimbarea pe care Era capitalistã a adus-o
alimentaþiei. În Orientul Europei, alcoolul industrial a pãtruns de mult
în mediile rurale, dar alimentaþia carnatã de tip „burghez“ întârzie
sã se introducã la þarã.
O altã caracteristicã a alimentaþiei pãstoreºti este utilizarea pe o
scarã mare a plantelor de culegere
culegere, care ocupã un mare loc în hrana
de primãvarã ºi varã. ªi acest caracter se regãseºte în hrana
român. Se pare cã nici un popor din Europa nu a
þãranului român
pãstrat mai multe buruieni alimentare ca poporul nostru
nostru.
Supravieþuirea acestui obicei arhaic compenseazã, fãrã îndoialã, aceeaºi
a legumelor es
insuficienþã agricolã de care am vorbit. Cultur
Cultura
estte tipul
culturii intensive care cere o sedentaritate desãvârºitã, condiþii
de climã ºi sol care cu greu se pot gãsi în zonele muntoase pastorale. Se
pare cã, pânã relativ de curând, legumele cultivate de români erau
numai câteva: varzã, mazãre, bobul, lintea, usturoi, ceapã.
Mai toate celelalte verdeþuri erau furnizate de speciile inculte alimentare
care sunt excepþional de bine reprezentate în flora noastrã. De altfel
aceastã abundenþã de buruieni de hranã, a câmpului de pãºune,
este iarãºi un motiv pentru care pãstorii nu simt trebuinþã de a recurge
la complicata tehnicã a grãdinãritului. Laptele care simplificã, cum am
vãzut, problema alimentarã în general, în special prin aportul lui de
proteine, rezolvã în mare parte ºi problema hranei grase. Pãstorul
or simt
e pr
ea puþin ne
voia unei grãsimi
egett arian ºi lactiv
lactivor
simte
prea
nev
v ege
e. Verdeþurile, care nu se consumã cu lapte, sunt drese
suplimentar
are
supliment
ar
cu smântânã, cu brânzã (…). Extragerea untului ca ºi tehnica
desmântânirii laptelui sunt obiceiuri foarte recente, de care altãdatã nu
se simþea nevoia, ºi care nici astãzi n-au pãtruns þãranului nostru.
Tehnica „prãjirii“ aliment
elor
elativ rrecentã
ecentã ºi puþin
alimentelor
elor,, ºi ea rrelativ
utilizatã la strãmoºii noºtri (se fierbea, se frigea pe cãrbuni, la
„frigare“, la„proþap“) se poate rezolva cu grãsimile animale de
conservã. Laptele ºi derivatele lui sunt o grãsime întotdeauna la
îndemânã. Aºa s-a fãcut cã, în zona noastrã conservele grase, atât
cele vegetale (uleiuri) cât ºi cele animale, în special slãnina
de porc, sã fie mult mai puþin consumate ca în alte regiuni.
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Pânã spre secolul al XVIII-lea, hrana pãstorilor elveþieni
noºtri. Iatã un
amintea într-un mod izbitor de hrana ciobanilor noºtri
„meniu“ al pãstorilor elveþieni: Dimineaþa – mãmãligã de orz cu
lap
vãz. Sear
a:
laptt e. La prânz
prânz:: pâine uscatã, lap
laptt e cu fãinã de o
ovãz.
Seara:
fierturã de porumb cu lapte
lapte.
De altfel , pânã în secolul al XVIII-lea, fiertura de mei, de
e
ovãz ºi de por
umb, er
a, îm
pr
eunã cu lap
ana de ttoat
oat
porumb,
era,
împr
preunã
laptt ele, hr
hrana
oate
eþienilor
zilele a elv
elveþienilor
eþienilor.
Alãturi de factorii bio-geografici specifici, prezenþa viei (lipsa
bãuturilor fermentate), prezenþa fructelor (însemnãtatea mai micã a
supelor acide), cereale nepanificabile (lipsa pâinii), creºterea
oilor
oilor,, legate de munþii noºtri, punea la îndemâna strãmoºilor noºtri
îndepãrtaþi un aliment pe care vecinii de la Nord ºi Rãsãrit îl aveau întro mãsurã mai micã – laptele
laptele.
Deci, din punct de vedere al alimentaþiei, ca ºi din punct de vedere
onã de ho
geografic ºi biogeografic, þinutul locuit de români e o zzonã
hottar
ar,
în cuprinsul cãreia se întretaie deosebite influenþe. Influenþa continentalã
se traduce prin prezenþa fermentaþiilor acide. Lipsa bãuturilor din
cereale fermentate, în funcþie de prezenþa viþei de vie, ne leagã de zona
Mediteranei. În sfârºit predominanþa laptelui în alimentaþie – legatã de
prezenþa munþilor – ne apropie de populaþiile pastorale din Sudul ºi
vestul Europei. (33)
În acest moment, al prezentãrii istoriei culinare a geto-dacilor ºi
românilor din vechime, deja putem trage o concluzie ce devine tot mai
bine conturatã. Se pare cã Alimentaþia Naturalã, susþinutã cu tãrie de
noi, nu este rodul unei oarecare opinii sau al unei imaginaþii dornice
cu orice preþ de originalitate, ci „are în spate“ vechi ºi ancestrale obiceiuri
culinare ale popoarelor ce au „stãpânit“ aceste meleaguri, reprezentând,
ad
iþia aces
surprinzãtor, tr
trad
adiþia
acesttor locuri
locuri. Pentru cã aceastã „tradiþie
popularã“ din domeniul culinar a fost efectiv ruptã în ultimul secol
deja parcurs (XX) – prin pãtrunderea agresivã culinarã cu specific
sedentar Occidental (unde carnea ºi tratamentul termic intens erau ºi
încã sunt elementele principale) – poate cã acum, la început de mileniu
III, nevoia reîntoarcerii la tradiþia ancestralã popularã (îmbogãþitã cu
elementele moderne ale ºtiinþei) solicitã, pe lângã multe alte aspecte, ºi
reîntoarcerea la Naturã prin Alimentaþia Naturalã!
Multe alte concluzii, la fel de surprinzãtoare, pot rezulta din parcurgerea acestui studiu, dar le lãsãm pentru capitolul sintetic al concluziilor generale. De aceea, noi continuãm prezentarea studiului
istoriografic, observând evoluþia culinarã generalã a poporului de pe
aceste meleaguri în perioada Evului Mediu, exprimatã în aceeaºi lucrare
a reputatului dr
dr.. Ion Claudian:
Hrana de tip „pastoral“ suferã o regresiune în douã privinþe:
1 . Suprimar
ea lap
ebuinþar
ea ffier
ier
turii – mãmãligii –
Suprimarea
lapttelui ºi 2. Într
Întrebuinþar
ebuinþarea
ierturii
care înlocuieºte cerealele coapte – mãlaiul.
Cu pãrãsirea vieþii pastorale, este posibil ca românii sã fi înlocuit,
în parte, galetele, cu fiertura.
Creºterea albinelor pare a fi fost în Moldova excepþional de
înfloritoare. Bandini (1635) vorbeºte de stupii moldoveneºti, care scot
pânã la 7 roiuri pe an. Ceara Moldovei se exportã pânã în Veneþia..
Mierea ºi ceara sunt, la un moment dat, principalul articol de
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export ºi venitul de cãpetenie al þãrii
þãrii.
Panificaþia noastrã rãmâne chiar în clasa boiereascã, mult întârziatã
faþã de Apus. Un raportor austriac anonim gãseºte chiar în începutul
secolului al XVIII-lea, în Oltenia ocupatã de imperiali, pe þãrani
mâncând mãmãligã iar pe boieri mâncând azymã în loc de
pâine
pâine.
Þãranii sunt ospitalieri. Pe cutare cãlãtor îi primesc cu pâine,
ceapã, brânzã, lapte
lapte.
Dintre alimentele animale laptele ºi produsele sale erau
încã, în aceas
tã epocã, unul din principalele izv
oar
e
aceastã
izvoar
oare
alimentare
alimentare. Fiertura de mei mãcinat sau uruit, mãmãliga, pãsatul,
coleaºa, erau ca ºi „mãlaiul“ mâncarea complementarã de totdeauna a
laptelui ºi a brânzeturilor. Dar, desigur, mãmãliga de mei, care se
mãnâncã cu lapte sau cu unt, cum o descrie Dimitrie Cantemir, devine
o mâncare „boiereascã“ pe care românul nu poate sã ºi-o îngãduie zilnic.
Carnea de porc, mai rar de oaie sau de caprã, ºi mai rar de
vitã mare, era cee
a ce a fost totdeauna, o hranã ocazionalã,
ceea
excepþionalã, sau un aliment de conservã pentru iarnã
(slãninã, pastramã). Cele câteva verdeþuri cultivate (ceapã, usturoi,
varzã, bob, mazãre, linte, fasole) ºi atâtea buruieni culese, în parte
pãrãsite astãzi, revin pe primul plan, odatã cu împuþinarea laptelui ºi
cu stabilirea posturilor ortodoxe.
Astfel vegetarismul a fost totdeauna un caracter al
alimentaþiei rurale. Þãranul nu-ºi putea procura carne decât
sacrificându-ºi propriile vite, ºi asta nu se putea întâmpla
decât rareori.
Chiar când nu sunt constrânºi la aceastã alimentaþie,, þãranii noºtri
pãstreazã o anumitã consideraþie pentru verdeþurile de
primãvarã care au reputaþia de a fi sãnãtoase
sãnãtoase. Aceastã credinþã,
de altfel îndreptãþitã în mare parte, se încadreazã în regula generalã
dupã care vechile plante alimentare au tendinþa sã devinã
„leacuri“.
Bãuturile alcoolice distilate, din prune, þuica ºi rachiurile
de cereale, nu pãtrund în obiceiurile poporului român decât
eacul al XVII-lea ni se v
or
beºt
e
XVIII-lea. Pânã în v
veacul
vor
orbeºt
beºte
în secolul al XVIII-lea
numai de vin ºi de vinul de fr
uct
pecial de mer
e . Pe la
fruct
ucte,
mere
e, în sspecial
jumãtatea acestui secol, începe sã prindã tehnica distileriei, care era
foarte rãspânditã, încã din secolul al XVI-lea în Apus, în Ardeal, ca ºi la
vecinii noºtri Slavi de la Rãsãrit. Dar încã la sfârºitul secolului al XVIIachiul (holer
lea,, rrachiul
(holerca)
ca) era, în Moldova, o bãuturã orãºeneascã, pe
care „nu o iubesc decât soldaþii“ (D. Cantemir).
În mijlocul poporului nostru, cu obiceiuri alimentare speciale, fixate de o perioadã milenarã, în care pãstoritul a jucat un rol de cãpetenie,
împuþinarea vitelor trebuia sã aibã efecte ºi mai triste ca în alte pãrþi.
Þãranul fiind lipsit de principala sursã de proteine animale – laptele –
subnutriþia, mizeria alimentarã a apãrut repede. Condamnat la o hranã
vegetalã excesivã ºi aproape exclusiv maidicã fãrã proteine animale,
redus – cu un cuvânt – la mãmãligã, fãrã complementul ei
tradiþional ºi oarecum natural, laptele
laptele, pelagra a apãrut pe la
mijlocul veacului al XIX-lea, cam dupã o sutã de ani de la adaptarea
culturii porumbului.
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Condiþiile antropogeografice milenare au fixat poporul român, dupã
cum am vãzut, la o hranã caracteristicã unui anumit fel de viaþã. Predominanþa laptelui ºi o anumitã inferioritate agricolã – cereale
nepanificabile cu vegetaþie scurtã – merge mânã în mânã cu
pr
egãtir
ea rrudiment
udiment
arã a cer
cerealelor
ealelor. În decursul istoriei, structura
pregãtir
egãtirea
udimentarã
ealelor
economicã ºi socialã a poporului nostru, a îngãduit prelungirea acestui
tip alimentar care dispãruse mai curând sau mai târziu, la popoarele
cu acelaºi fel de viaþã din Occident.
În decursul Evului mediu, odatã cu aservirea socialã ºi economicã
a þãrãnimii, hrana clasei producãtoare a suferit, la noi ca ºi pretutindeni,
o regresiune. În secolul al XVIII-lea, introducerea porumbului a însemnat,
în acelaºi timp o ameliorare economicã ºi o regresiune a alimentaþiei
care ne-a îndepãrtat ºi mai mult de panificaþie. În ultimul secol,
pauperizarea pãturii þãrãneºti legate de schimbarea bruscã a structurii
economice a adus o regresiune ºi mai evidentã a alimentaþiei. La
caracterele arhaice de alimentaþie, s-au adãugat caractere de mizerie.
Prin pierderea mijloacelor strãvechi de alimentaþie, în care
laptele juca rolul principal, s-a accentuat vegetarianismul, cu
reducerea la minimum a proteinelor animale. În consecinþã,
fierturile de cereale, mai „sãþioase“, mãmãliga, lipsite de lapte,
preiau rolul dominant, uneor
uneorii exclusiv în hrana þãrãneascã.
Întinderea terenurilor agricole în paguba pãºunilor, se traduce în
alimentaþie prin creºterea mãmãligii în dauna laptelui
laptelui. Este un
regim al tipului social de „proletar agricol“ ºi care aminteºte de alimentaþia
„de foamete“ din Occident. (33)
Ca o concluzie a prezentului sãu (cel al anilor 1940), la finalul acestui
studiu, dr
dr.. Ion Claudian remarcã urmãtoarele repere fundamentale
ale liniei dominante culinare a românilor:
Aºa cum se prezintã astãzi alimentaþia þãranului român din câteva
haic
provincii ale þãrii, ea pare nu numai o hranã de tip ar
arhaic
haic, ci chiar
r egr
esiv
egresiv
esiv.
Douã sunt caracteristicile esenþiale ale hranei þãranului român, cel
puþin din anumite þinuturi:
1. O hranã monotonã, de tip predominant vegetal;
2. Lipsa obiceiului panificaþiei, având porumbul ca bazã de alimentaþie. (33 )
Aceste concluzii, sintetic exprimate de medicul român expert în
nutriþie, explicã foarte clar situaþia stãrii de sãnãtate a þãranilor români
din ultimele secole: pe de o parte, o uimitoare vitalitate generalã
la cei relativ sãnãtoºi, remarcatã de mulþi cãlãtori strãini, în
contradicþie cu statura fizicã mai puþin impunãtoare, specific
ez
enþa unor boli sspecif
pecif
ice
occident
alilor
prez
ezenþa
pecifice
occidentalilor
alilor,, iar
iar,, pe de altã par
partte, pr
unor carenþe nutritive în procentaj superior altor zone
zone.
Uimitoarea vitalitate, remarcatã ºi de strãini, este rezultatul alimentaþiei aproape total lipsitã de carne, practicatã natural de þãranul român
(un bun pãstrãtor al tradiþiei, inclusiv în acest aspect), a neutilizãrii
curente a prãjelilor ºi a altor preparate prea grase, dar ºi a folosirii
laptelui crud ºi a preparatelor vegetale puþin prelucrate termic – ceea
ce asigura, implicit, ºi un foarte scãzut nivel al intoxicãrii alimentare a
organismului. În schimb, amplificarea sãrãciei din ultimele secole a
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determinat scãderea dramaticã a numãrului de animale în gospodãrie ºi,
în consecinþã, utilizarea ulterioarã a porumbului ca bazã în alimentaþie.
Acestea, asociate cu folosirea tratamentelor termice tot mai intense (prãjeli,
coaceri etc.) la preparatele vegetale, ca imitaþie din cultura orãºeneascã
occidentalã, au dus la scãderea dramaticã a aportului de vitamine, enzime,
proteine animale naturale din lactate ºi ouã, precum ºi alte componente
vitale necesare bunei funcþionãri a organismului, explicând, astfel,
prezenþa bolilor carenþiale din ultimele secole.
Din toate aceste observaþii ale istoriei culinare, ce traverseazã perioade
de sute ºi mii de ani, se pot trage multe concluzii utile prezentului. Cea
mai interesantã dintre ele, însã, credem cã se referã la faptul de a aprecia,
cel mai mult, un model de alimentaþie care acum pare demult apus. Cãci,
atât alimentaþia profund denaturatã a prezentului, de tip orãºenesc
occidental (abundentã în proteine carnate, cu tratamente termice intene),
dar ºi cea ruralã româneascã a ultimelor secole (puternic dezechilibratã
nutritiv din cauza motivelor enunþate anterior), nu pot reperezenta un
model viabil ºi sãnãtos de alimentaþie, chiar „naturistã“ (cu preparate
alimentare provenind din naturã, fãrã a fi neapãrat ºi naturale, organice,
nedegradate termic). Putem aprecia cã ambele modele se situeazã pe
extremele cantitative (prea mult sau prea puþin).
Astfel cã, modelul viabil cãutat, pare a fi cel mai bine reprezentat
de stilul culinar al strãmoºilor geto-daci ºi ai românilor din vechime
(vlahii, apoi valahii – adicã pãstorii transhumanþi). Situat la mijlocul
cale de mijloc
celorlalte douã modele extreme (ca o adevãratã „cale
mijloc“),
acesta propune, ca ºi alimentaþia geto-dacilor, aceleaºi categorii de
preparate promovate ºi de nutriþia naturalã: produse animale (lactate,
ouã, miere) ºi vegetale nedegradate termic (legume, fructe, cereale etc.).
nimic nou sub soare
Cu adevãrat, „nimic
soare“…

2.4 CONCLUZII
În acest ultim subcapitol vom sintetiza concluziile rezultate din acest
periplu prin istoria culinarã – atât prin cea mondialã, cât ºi cea a spaþiului
românesc. Într-adevãr, aceastã dimensiune a Alimentaþiei Naturale,
tãrâm
vieþii fãrã de moarte
„tãrâm
tãrâm” al „vieþii
moarte”, primeºte, prin experienþa din
spaþiul românesc, o notã particularã ºi, în acelaºi timp, universalã, în
contextul alimentaþiei mondiale.
Imaginile rezultate din parcurgerea istoriei nutriþiei naturale în
context general, naþional ºi internaþional, fixate în acest capitol al lucrãrii
noastre, nu pot fi deloc absolutizate, cum am putea fi tentaþi, la prima
vedere. Acestea reprezintã „cliºee” de ansamblu, relative, „medii
statistice”, cum ar spune sociologii. În aceeaºi zonã geograficã ºi în
aceeaºi perioadã istoricã, obiceiurile aveau o mare diversitate, inclusiv
culinarã. Astfel cã putem vorbi cel mult de o dominantã, având de-a
face cu oameni, fiecare cu o personalitate distinctã, ºi nu cu celule sau
legume identice, anonime. Pe de altã parte, o mare variaþie ºi oscilaþie
a obiceiurilor, inclusiv culinare, o poate realiza aceeaºi persoanã într-un
anumit interval de timp (perioade de „naturism” alternate cu cele de
carnivorism etc.).
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De aceea noi vorbim de dominante ºi de medii, nefiind vorba de
imagini ºi parametri absoluþi, stilul de nutriþie al unei anumite populaþii
într-o anume perioadã istoricã fiind apreciat dupã numãrul majoritar
(peste 50% din persoane) al celor ce practicau acel tip de nutriþie. Pe de
altã parte, deºi cantitativ reprezentau o minoritate, clasa dominantã
din orice societate (clasa nobiliarã, dar mai ales cea sacerdotalã) putea
compensa numãrul mare al pãturii dominate, þãranii, prin Puterea
exercitatã, exprimatã ºi prin puterea financiarã (dar mai ales prin cea
sacerdotalã).
Am exprimat aceste aspecte esenþiale (ale „mediei statistice” ºi ale
„calitãþii care dominã cantitatea”) pentru a înþelege, mai ales, consistenþa
imaginii de „popor mâncãtor de lapte” atribuitã geto-dacilor de cãtre
diverºi istorici. Aceastã constatare, recunoscutã de istorici ai vremii,
evident cã nu se aplicã întregii mase de geto-daci ai perioade istorice
corespunzãtoare – aºa cum nici actuala situaþie de “carnivorism” nu se
aplicã întregii populaþii din prezentul spaþiului românesc. Dar, pentru
cã o bunã parte din populaþie practica acest sistem culinar natural,
promovat ºi recomandat cu înþelepciune de clasa conducãtoare ºi
sacerdotalã geto-dacã, în acest caz putem vorbi de o dominantã culinarã.
ªi aceasta, chiar dacã au existat, în continuare, segmente ale populaþiei,
unele chiar numeroase, care practicau culte primitive, ritualuri poate
sângeroase, în care „sacrificiul” (uciderea) animalului ºi îngurgitarea
cãrnii, inclusiv ritualic, erau elemente de bazã, reminiscenþe ale unui
primitivism preistoric.
Acest aspect este general valabil în orice culturã ºi în orice perioadã
istoricã. De aceea, ca o sintezã, vorbind de comparaþii între medii ºi
dominante culinare între diferite zone ºi areale, credem cã putem spune
cu încredere cã, în zona româneascã, Alimentaþia Naturalã ºi
Medicina Naturalã, a mijloacelor cât mai naturale, profund
umane, a fost dintotdeauna “la ea acasã”
acasã”.
În acest sens, este un bun subiect de meditaþie obiceiul geto-dacilor,
preluat din adâncimea insondabilã a istoriei ºi pãstrat în unele locuri
pânã astãzi, anume transhumanþa
transhumanþa. La prima vedere pare a fi un simplu
procedeu de cãutare a unor zone mai bune de pãºunat pentru oile
ciobanului. ªi totuºi, pendularea sezonierã de o parte ºi alta a munþilor
nu este o acþiune tocmai uºoarã ºi comodã, care uneori nu este
justificatã nici mãcar economic (mult mai simplã pare a fi o deplasare
intrazonalã, în acelaºi areal de existenþã al ciobanilor).
Aici pare a se releva un sens cel puþin surprinzãtor al acestui
procedeu ancestral, remarcat ºi din observaþiile asupra ultimilor ciobani
transhumanþi din prezentul spaþiului românesc. Astfel, dincolo de
aspectul fizic general al acestor ciobani, uimitoare s-au dovedit a fi
cunoºtinþele dobândite de aceºtia: cunoscãtori de limbi strãine (ºi nu
numai cele ale þãrilor prin care trec), vaste cunoºtinþe din zona politicã,
vãr
at
e
socialã, economicã ºi uimitor, culturalã, a þãrilor parcurse – ade
adevãr
vãrat
ate
enciclopedii ambulante
ambulante. Aceste observaþii nu sunt excepþii, ci regula
printre foarte puþinii ciobani transhumanþi care au mai supravieþuit,
din vocaþie, pânã azi (început de mileniu III, în 2003).
Aceste observaþii ne permit sã îndrãznim o nouã constatare legatã
de sensul real al transhumanþei, cel pentru care acest obicei se manifestã
de mii de ani, cu cea mai mare concentrare în teritoriul românesc.
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Astfel, transhumanþa, ca ancestral obicei, reprezintã, în
realitate, un proces de cunoaºtere/autocunoaºtere, de
descoperire a lumii în care omul se manifestã, dar ºi un instrument de regãsire a drumului cãtre sine, cãtre cunoaºterea
spiritualã.
Pentru cã “human” semnificã umanul, lumescul din fiecare, ºi
pentru cã rãdãcina acestui cuvânt (“trans”) ne indicã sensul transformãrii
(“prin”, “dincolo”), putem concluziona tranºant cã transhumanþa este
pr
ocesul de eliber
ar
e de uman, de elementul lumesc, tr
ecãt
or
procesul
eliberar
are
trecãt
ecãtor
or,,
pãmântesc (“huma“), pentru regãsirea calitãþii spirituale a
fiinþei
fiinþei.
“Pãstorul” îºi conduce “oile” pe cãrarea montanã, ascendentã ºi
ºerpuitã a Cunoaºterii. “Pãstorul” poate fi Maestrul, iar “oile” – discipolii,
dar imperativul prezentului de început de mileniu III ne solicitã sã ne
reamintim cã, de fapt, fiecare îºi pãstoreºte propria turmã de gânduri,
sentimente, atitudini ºi mai ales trãiri, pe drumul cel lung al “regãsirii
de sine” prin Autocunoaºtere…
Iatã o similitudine, pânã la identificare, cu principiul esenþial pe
care se bazeazã Alimentaþia Naturalã!…
În cadrul acestui proces, turma, oile, lactatele reprezintã
instrumente prin care pãstorul îºi poate duce la îndeplinire
menirea, nicidecum scopul acestui proces, aºa cum, din
pãcate, este perceput astãzi, în epoca degenerãrii ºi
denaturãrii inf
or
maþiei – pânã la niv
el aliment
ar
infor
ormaþiei
nivel
alimentar
ar..
În acest fel, se remarcã distincþia fundamentalã dintre acest mod de
viaþã al ciobanilor munteni ºi stilul de viaþã reprezentat de nomadism
al populaþiilor migratoare. La crescãtorii de cai din pustiile orientale
(nomazi), cunoaºterea de sine este înlocuitã cu “cunoaºterea”
prin ffor
or
þã, prin cucerir
e ºi agr
esiune
orþã,
cucerire
agresiune
esiune. ªi este oarecum normal:
hr
ana de bazã er
a car
nea, simbolul agr
esiunii, a ffor
or
þei br
ut
e,
hrana
era
carnea,
agresiunii,
orþei
brut
ute,
a crimei comise prin uciderea animalului („calitate” transmisã,
astfel, sistemului - organism ce preia aceastã informaþie).
În schimb, spaþiul românesc cunoaºte experienþa unei profunde
cãi spirituale, promovatã cel puþin de vârfurile conducãtoare ale
vremurilor de demult, vremuri încã prea puþin cunoscute istoriografic,
ce se întind încã înainte de perioada lui Herodot
Herodot, Deceneu ºi chiar
Zalmoxis
Zalmoxis. Astfel, se pare cã aceastã zonã geograficã a reprezentat
centrul unei profunde iniþieri în artele medicale ale vindecãrii
ºi ale cunoaºterii tainelor naturii
naturii. În acest sens citãm doar doi
autori dintre cei care susþin aceastã idee: Nicolae Iorga
Iorga, într-una din
scrierile sale, susþine cã, în tinereþea lui, Hypocrate a fost iniþiat în
tainele medicinei de cãtre un medic trac, cu numele Herodicus
din Selimbr
a (N. Iorga – “Istoria românilor”, vol. I, Bucureºti, 1936).
Selimbra
a
De asemenea, o asiduã cercetãtoare a istoriei geto-dacilor, Mioar
Mioara
Cãluºiþã-Alecu
Cãluºiþã-Alecu, în lucrarea “Zamolxis” declarã, legat de iniþierea lui
Zalmoxis în vechea Eladã, ca “sclav” al lui Pythagoras: “Argumentele
odo
lui Her
Herodo
odott , Suidas ºi Simon P
Pelloutier
elloutier demoleazã fãrã drept de
apel aceastã concepþie eronatã. Mai mult, apare clar ideea cã
Pythagoras este cel care s-a inspirat de la geþi, deoarece l-a
tr
vãþãt
or)
pe
Abaris
(A
v aris)
ca
maes
(Av
maestr
tru
(învãþãt
vãþãtor)
a vut
u
(în
Hiperboreeanul
Hiperboreeanul”. Dacã acceptãm aceastã ipotezã, care presupune cã
prezenþa lui Zalmoxis la ºcoala lui Pythagoras nu a fost ca sclav, ci, în
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realitatea iniþiaticã, un adevãrat Învãþãtor, ºi dacã ne reamintim ce
propovãduia aceastã ºcoalã iniþiaticã a lui Pythagoras (din punctul de
Vie atunci începem sã percem
vedere al Medicinei Naturale: Hrana Vie),
v er
gur
a dimensiunii iniþiatice a în
vãþãturilor
mai clar an
anv
ergur
gura
învãþãturilor
vãþãturilor,,
inclusiv medicale, ale clasei conducãtoare sacerdotale a getodacilor
dacilor.
Aceste aspecte, ce par simple speculaþii mai mult sau mai puþin
„mistice” la prima vedere, au nevoie de confirmãri clare în aceste sens.
Iar pentru aceasta, oferim, cãtre finalul „concluziilor” acestui capitol,
trei citate mai mult sau mai puþin lungi, care sã sublinieze, într-o abordare
la fel de ºtinþificã ca ºi lucrarea Dr. Claudian („Alimentaþia poporului
român”), calitatea de cãpetenie a strãmoºilor geto-daci: cumpãtarea,
inclusiv aliment
arã, izv
orâtã dintr
-o încr
eder
e nes
trãmut
atã
alimentarã,
izvorâtã
dintr-o
încreder
edere
nestrãmut
trãmutatã
în ffor
or
þele ener
giilor sspirituale
pirituale ale L
uminii ºi A
de
vãr
ului…
orþele
energiilor
Luminii
Ade
devãr
vãrului…
Mozaic din Dacia ºi pânã în Insula
Astfel, în lucrarea „Mozaic
Paºtelui
Paºtelui”, autorul N. Alexandru precizeazã:
Scrierile antice povestesc cã pe teritoriul Daciei abundau lãcaºurile
unor înþelepþi ºi asceþi renumiþi. Strabon spune cã acei solitari pioºi
care trãiau departe de „deºertãciunile lumii” erau cunoscuþi sub numele
de „Ktistai”. În vechea Dacie existau anumite caste de specialiºti ai
sacrului care duceau o viaþã foart austerã, fiind vegetarieni ºi celibatari
trãind într-o izolare absolutã (precum asceþii, pustnicii ºi cãlugãrii de
mai târziu). Mai multe texte antice spun cã datoritã acestui trai auster ºi
a unor practici iniþiatice secrete, asceþii daci atingeau vârste
incredibile, de sute de ani
ani.
Platon, Socrate ºi Herodot, în scrierile lor despre neamul dacilor,
spun cã iniþierea preoþilor era extrem de solicitantã. Iniþiaþii se
abþineau de la orice aliment din carne, mulþumindu-se doar
cu alimente de origine vegetalã.
Hiperboreeanul
La rândul sãu, Mircea Bujoreanu
Bujoreanu, în articolul „Hiperboreeanul
Abaris ºi preoþii daci
daci”, remarcã:
Mitologia greacã are un personaj mitologic, hiperboreeanul Abaris,
venit în Grecia din þinuturile de lângã Pontul Euxin (Marea Neagrã).
Ca ºi asceþii din India ºi Tibet, el ar fi trãit „fãrã hranã”, sau
cel puþin nu l-a vãzut nimeni mâncând…
Acest sacerdot al lui Apollo (care, dupã unele surse, ar fi trãit în
secolul VIII î. Ch.), exponent al spiritualitãþii nordice, semãna izbitor
cu preoþii daci,
daci cãrora le erau atribuite puteri asemãnãtoare, inclusiv
aceea de a trãi fãrã hranã (a se vedea, în acest sens, subcapitolul
6.6., referitor la fenomenul denumit „Inedia”). Grecii îi numeau
cei ce
„kapnobotai” pe preoþii lui Zalmoxis, ceea ce s-ar traduce prin „cei
mer
mergg pe nori
nori” („cei înãlþaþi”, având o calitate sufleteascã ºi spiritualã
de mare „înãlþime”).
Cultul lui Zalmoxis”
Zalmoxis a lui A. Nour (reprezentând
În lucrarea „Cultul
prima parte a tezei pentru examenul de doctorat in istorie a acestuia,
susþinut sub coordonarea prof. Scarlat Lambrino
Lambrino), apar informaþii
referitoare la nutriþia ºi modul de practicã a medicinei la geto-daci – la
fel de tranºante, precise ºi cu autoritate ºtiinþificã deplin confirmatã (ca
în „Alimentaþia poporului român” a dr. Claudian, citatã anterior) :
La geþi nu existau asemenea „nebunii religioase” (ca de exemplu,
„epifania lui Dionysos-Sabazius” la thraci, ca mare serbare orgiasticã).
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Nici o ºtire anticã nu ne comunica nimic în aceastã privinþã. S-ar pãrea
cã epifania lui Zalmoxis, sãrbãtoritã la patru ani odatã, era, dupã felul
cum se înfãþiºa însãºi viaþa geþilor, prilej de abs
abstinenþã,
tinenþã, de adâncã
reculegere, de purificare trupeascã
trupeascã, de meditaþie îndelungã.
Douã atribute mai însemnate se recunosc lui Zalmoxis în cultul
sãu: acela de vindecãtor ºi acela de oracular (profet). Între ºtirile
vechi asupra lui Zalmoxis, aceea transmisã de Platon, relativ la puterea
vindecãtoare a zeului, este deosebit de importantã. El vorbeºte de niºte
medici thraci, care se socoteau a fi „dintre ucenicii lui Zalmoxis” ºi
care aveau o anumitã metodã în vindecarea bolilor, deosebitã de a
medicilor greci. Principiul cãlãuzitor al acestei metode era cã ei
considerau cã toate bolile îºi au originea în suflet, astfel cã
întâi sufletul trebuie vindecat ºi apoi boala însãºi
însãºi. Metoda
impunea un regim (alimentar) special pentru întregul trup ºi abia dupã
aceea urma tratamentul bolii. Astfel, pentru teribilele dureri de cap de
care suferea Charmides, Socrate îi oferã, dupã reþeta medicului thrac,
doctoria preparatã din ierburi „descântate”.
Dupã ºtirile transmise de Dioscuride ºi Lucius Apuleius, geto-dacii
cunoºteau o sumã de ierburi pe care le foloseau la prepararea
medicamentelor. Între acestea se poate cita „fumigaþia cu sãmânþã de
cânepã”, pânã astãzi folositã de þãranii noºtri. Dioscuride, multã vreme
medic în armatele romane de la Dunãre, ne transmite în cãrþile sale
pãstrate fragmentar, o listã de ierburi întrebuinþate ca medicamente pe
vremea lui Neron. Din aceastã listã întregitã cu acea transmisã de
Apuleius, de pe vremea lui Antonius Pius ºi Marc Aurelius, o sumã
tul de im
por
buri par a aav
vea nume ge
destul
impor
portt antã de ier
ierburi
gett o-dace
o-dace.
des
Practica medicinei era o funcþie religioasã, lãsatã pe mâna preoþilor,
ca singurii inspiraþi de Zalmoxis în tratarea bolilor.
Credinþa în nemurire avea adânci reflexe în viaþa de toate zilele a
at
aiului cu masa fr
ugalã de lap
geto-dacilor. Aus
ustt erit
eritat
atea
traiului
frugalã
laptt e ºi
ea tr
legume, lipsitã de carne
carne, cu locuinþa simplã pânã la sãrãcia cea mai
expresivã, cu ocolirea tuturor poftelor trupeºti, izvora, fãrã îndoialã,
din marea credinþã a nemuririi sufletului. Toate acestea: masa bogatã,
traiul comod, bãutura, precum ºi femeia în sens poligam, erau pentru
îmbuibarea trupului, deci pentru menþinerea lui ca închisoare a
sufletului, ceea ce nu se potruivea cu dorinþa de fiece clipã a lui de a-ºi
lua zborul spre cele eterne. S-a zis cã geto-dacii erau poligami sau beþivi
ºi desfrânaþi, fiindcã s-au confundat totdeauna cu thracii din sud, fãrã
sã se vadã cã credinþa lor în nemurirea sufletului ºi în general religia
lor, nu puteau îngãdui aceasta, fãrã a se nega pe sine.
Geþii, cu predispoziþiile lor religioase de care am vorbit,
neconsumând animale,
animale nici grãsimea lor n-o întrebuinþau în opaiþe,
astfel cã erau siliþi sã consume untdelemnul grecesc.
Cât despre banchetul lui Lysimachos pe care îl invocã Pârvan ca
un prilej de beþie, trebuie sã þinem seama de ceea ce ni s-a comunicat
despre acest ospãþ (de la Diodor). Douã aspecte diferite avea aceastã
masã: unul, masa de lux, bogatã ºi îndestulatã, a macedonenilor, în cap
cu regele învins ºi captiv; altul, masa simplã, sãrãcãcioasã, fãrã
strãlucire ºi fãrã îmbuibare a geþilor, în cap cu Dromicaites. Nicãieri nu
se atestã prezenþa vinului în aceastã ºtire, ºi dacã se poate deduce pentru
ne, rredusã
edusã la pâine
masa macedonenilor, pentru o masã fãrã car
carne,
laptt e ºi brânzã, ca a geþilor
geþilor,, vinul
îngrãºatã cu tãrâþe, o supã, lap
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es
xclus
estte eex
clus. Dar avem ºtiri precise cã geþii, popor de pãs
pãsttori ºi
agricultori primitivi, se hrãneau cu lapte, cu miere ºi cu legume, iar vinul nu-l cunoºteau
cunoºteau.
Deasupra oricãror argumente stã însã religia lor, care nu îngãduia
vinul, nu numai sub forma orgiasticã, ca la thraci, dar nici mãcar sub
aceea a unui consum moderat. Concepþia nemuririi, aºa cum am vãzuto la geþi, n-ar fi putut izvorî dintr-o minte tulburatã de aburii ameþitori
ai vinului ºi nu s-ar fi împãcat decât cu viaþa austerã pânã la asprime,
86
es
tã ttoat
oat
e izv
oar
ele
86)
care exclude vinul ºi pe car
care
ates
estã
oate
izvoar
oarele
ele. (86
e ne-o at
Singurul ºi cel mai relevant scurt comentariu ce poate fi adus acestor
texte deosebit de clare, se referã la caracterul dominant în masa
populaþionalã, a credinþelor ºi modului de viaþã auster a geto-dacilor.
Departe de a reprezenta doar o ciudatã excepþie, permisã doar asceþilor
ºi preoþilor zalmoxieni, modul de nutriþie ºi de viaþã considerat auster
– care se identificã, practic, cu Alimentaþia Naturalã promovatã de noi
în aceastã lucrare – se adresa ºi era pus în practicã de majoritatea
oamenilor, a populaþiei geto-dace (nu întâmplãtor, nume asimilat în
vlahi
popor de pãstori
totalitate ulterior cu cel de „vlahi
vlahi”, adicã „popor
pãstori”
mâncãtori de lapte
transhumanþi, „mâncãtori
lapte” ºi nu de carne).
Iatã cum, asemenea date ºi „revelaþii” istorice sunt susþinute cu
tãrie de cãtre istorici autorizaþi ºi cercetãtori ai istoriei medicale
româneºti – nefiind doar simple speculaþii scriitoriceºti. Aceste
nonconformiste ºi uneori incomode puncte de vedere sunt solid susþinute
ºi prin descoperirea unor forme de incantaþii, descântece, dar ºi a unei
forme de “Jurãmânt Hipocratic” pe teritoriul dacic, datate ca având
originea anterioarã existenþei istorice a lui Hipocrate, ºi chiar a lui
Pythagoras (sec. VI î.d.Ch.).
Toate aceste surprinzãtoare realitãþi istorice, recunoscute de
Herodot, Platon ºi alþi mari istorici ai antichitãþii, confirmã ceea ce s-a
prezentat pe tot parcursul acestui capitol: spaþiul românesc este
depozitarul ºi locul de origine al propagãrii unei civilizaþii
av ansat
e, int
ens sspiritualizatã,
piritualizatã, rãs
pânditã pes
eaga zzonã
onã
ansate,
intens
rãspânditã
pestt e într
întreaga
europeanã ºi chiar mai departe, ºi ajunsã pânã în perioada
actualã în formele empirice ale “cunoaºterii populare”.
… În spaþiul geografic generos, oferit de aceastã profundã cunoaºtere
prin ºtiinþã ºi conºtiinþã, un loc clar precizat îi revine promovãrii ideii
de integrare ºi armonizare a omului cu mediul din care provine –
Natura (exterioarã, dar mai ales cea interioarã), printr-o multitudine
de metode ºi proceduri naturale, în care elementul axial poate fi
reprezentat de Alimentaþia Naturalã
Naturalã…
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Capitolul 3
CONCEPTELE FUNDAMENTALE
DIN PRACTICA
ALIMENTAÞIEI NATURALE
PENTR
U MEDICINA NATURALÃ
PENTRU
3.1 ASPE
CTE GENERALE
ASPECTE
DE INTRODUCERE
ÎN FUNDAMENTELE CONCEPTUALE
Ca orice sistem coerent ºi organizat, Alimentaþia Naturalã poate fi
structuratã conceptual pe o seamã de fundamente, considerate de noi
cã pot fi grupate în triada: Intoxicare – Dezintoxicare –
Reîncãrcare. Deºi fiecare dintre conceptele acestei triade va fi
aprofundat în subcapitolul urmãtor, pentru o mai bunã înþelegere a
esenþei acestora, mai ales din punct de vedere medical – totuºi, o primã
pãtrundere în substanþa acestora o vom realiza chiar din acest subcapitol,
pentru a putea percepe mai clar sensul fiecãruia în parte.
Pentru cã un alt „Tratat de Alimentaþie Naturalã“ care sã abordeze
conceptual ºtiinþific acest subiect nu cunoaºtem încã, vom face apel la
apia
sistemul natural cel mai apropiat de cel promovat de noi – die
diettoter
erapia
naturistã – abordatã ºtiinþific ºi profesional din punct de vedere medighe Jurj ºi dr
ur
el P
opescu în capitolul
cal de cãtre dr
dr.. Gheor
Gheorghe
dr.. A
Aur
urel
Popescu
corespunzãtor din cadrul deja citatului ºi binecunoscutului Manual
de „Medicinã N
aturis
tã“ de sub redacþia dr
avel Chirilã
Naturis
aturistã“
dr.. P
Pa
Chirilã:
Terapia naturistã, respectiv dietoterapia naturistã urmãresc:
1. Reechilibrarea nivelurilor perturbate de funcþionalitate (terapie)
ºi
2. Înlãturarea condiþiilor intrinseci care permit pãtrunderea bolilor
spre interior ºi afecterea din ce în ce mai profundã a acestora (prevenþie).
Dietoterapia este deci o terapie a organismului ca întreg
vului ca individualit
at
e.
ºi a bolna
bolnavului
individualitat
ate.
Deºi este eminamente o terapeuticã, ea propune ºi o concepþie
asupra organismului
organismului, asupra modalitãþilor de apariþie a bolii ºi a
mecanismelor prin care acesta înlãturã dezechilibrul provocat de boalã.
În ceea ce priveºte raportul cu medicina clasicã, dietoterapia
foloseºte diagnosticele clasice alopate ca mod de plecare. Nu neagã
metodele de investigaþie ºi diagnostic moderne, ci le completeazã cu

69

un diagnostic propriu,
propriu în care multe din simptomele „periferice“,
considerate neesenþiale, sunt luate în considerare, interpretate din
perspectiva organismului ca întreg ºi evaluate conform propriei
concepþii. (11 )
Aceste prime principii generale de introducere în dietoterapia
naturistã se aseamãnã pânã la identificare cu principiile Alimentaþiei
Naturale, care au drept principiu cãlãuzitor aceeaºi imagine de mai sus:
terapia ºi prevenþia naturalã este „ o terapie a organismului ca
într
eg ºi a bolna
vului ca individualit
at
e“.
întreg
bolnavului
individualitat
ate“.
În acord cu medicii autori ai Manualului de „Medicinã Naturistã“,
putem organiza conceptele fundamentale ale Alimentaþiei Naturale în
triada: intoxicare (denaturare / degenerare ), dezintoxicare
(naturalizare / regenerare ) ºi energizare (reîncãrcare /
generare)
generare):
Primul concept fundamental în dietoterapia naturistã este cel de
int
oxicar
e. Unii autori ca Suvorin, Kneipp, Kuhne, Waerland folosesc,
into
xicare
uneori, în locul acestui concept pe cel de „încãrcare“, ce desemneazã o
stare a organismului în care peturbarea endo- sau exogenã a unor niveluri
ºi structuri funcþionale determinã posibilitatea apariþiei bolilor.
Termenul este, aparent, destul de vag dar, în concepþia naturiºtilor,
desemneazã, de fapt, toate perturbãrile metabolice de fond apãrute
ca urmare a determinãrilor genetice, a stilului de viaþã ºi de alimentaþie,
a respectãrii sau nerespectãrii ciclurilor biologice endogene, circadiene,
anuale sau ca o consecinþã a tratãrii incomplete a unor boli.
Al doilea concept fundamental este cel de dezintoxicare
dezintoxicare,
descãrcare sau purificare. Bolile apar ca urmare a unei încãrcãri,
a unei „intoxicãri“ cu produse metabolice reziduale, care
patogene.
peturbã funcþionalitatea normalã ºi întreþin lanþurile patogene
Simptomele bolilor semnificã lupta organismului de a localiza toxinele
ºi de a le înlãtura, deci efortul lui de a se debarasa,, „descãrca“ de
toxine. Organismul bolnav funcþioneazã conform unui principiu de
sacrificiu: se sacrificã o parte pentru a salva întregul.
În aceastã ordine de idei, organelor eliminatorii li se atribuie o
mare importanþã în dietoterapie, dezintoxicarea fãcându-se prin acestea.
Organele eliminatorii sunt: pielea, rinichii, tubul digestiv (mai ales în
porþiunea terminalã), ficatul ºi vezica biliarã, plãmânii ºi mucoasele,
secreþiile nazale, lacrimale, salivare.
Al treilea concept fundamental în dietoterapie este cel de
reîncãrcare. ªi acesta este urmarea fireascã a celorlalte douã. Dupã
reîncãrcare
ce s-au stabilit intoxicãrile ºi s-a fãcut terapia de dezintoxicare,
eîncãr
cat ener
ge
tic ºi nutritiv
organismul trebuie rreîncãr
eîncãrcat
energe
getic
nutritiv, pe cale
respiratorie ºi printr-un anumit fel de viaþã ºi alimentar. Alimentele de
reîncãrcare trebuie, pe de o parte, sã continuie drenarea periodicã a
reziduurilor, iar pe de altã parte, sã ofere organismului cantitatea de
principii nutritive (proteine, lipide, glucide) ºi de metabolizare
(vitamine, enzime, oligoelemente, minerale), astfel ca acesta sã nu se
reintoxice. În acelaºi timp trebuie sã-i creeze o rezervã energeticã
suficient de mare pentru a putea face faþã factorilor de dezechilibrare
exo- sau endogenã, sã realizeze fortifierea organismului. (11)
Nivelul uzual de prezentare conceptualã a dietoterapiei naturiste
(Intoxicare
Reîncãrcare), aºa cum rezultã din
Intoxicare – Dezintoxicare – Reîncãrcare
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expunerea textului anterior, se referã la faptul cã, un organism – afectat
de boala „hrãnitã“ prin Intoxicarea cu substanþele toxice din
preparatele tradiþionale – este supus unui proces de Dezintoxicare
printr-un procedeu oarecare, o tehnicã naturistã, cu mai mult sau mai
puþinã eficacitate în acest scop. Dupã ce perioada de „curã“ consideratã
a fi optimã pentru realizarea procesului de dezintoxicare s-a încheiat,
organismul este supus unei alte cure de Reîncãrcare cu principiile
nutritive de bazã din alimente considerate consistente (lactate, ouã,
nuci etc.). Astfel cã, dacã problema s-a rezolvat, ºi nu apar alte motivaþii,
mult mai profunde, atunci, de obicei se revine la vechiul stil alimentar
– cel tradiþional.
O triadã mai apropiatã de esenþa conceptualã a Alimentaþiei Naturale considerãm cã poate fi reprezentatã de: Denaturare –
N atur
alizar
e – Ener
gizar
e . Pentru acest nivel, Denatur
ar
ea
aturalizar
alizare
Energizar
gizare
Denaturar
area
reprezintã un proces mult mai profund decât o simplã intoxicare fizicã
cu toxine alimentare. Prin îngurgitarea hranei tradiþionale, încãrcatã
de „cadavre“ animale ºi vegetale (carne ºi preparate vegetale denaturate
termic), organismul suferã un proces complex de degradare în timp,
producându-se decãderea de la nivelul optim de funcþionare pentru
care acesta a fost proiectat de cãtre Arhitectul Universal – Natura (se
îndepãrteazã de Naturã, deci, se denatureazã). Corectarea gestului
alimentar prin revenirea la Alimentaþia Naturalã, organicã, conformã
cu nevoile reale pentru care a fost proiectat corpul fizic, determinã
refacerea acestuia, prin procesul firesc ºi natural de Naturalizare
Naturalizare.
Acest proces are loc progresiv, treaptã cu treaptã, nesãrindu-se nici o
etapã sau semietapã, ajungându-se, aproape imperceptibil, la
manifestarea celei de-a treia etape, cea de Energizare
Energizare. Aceasta se poate
realiza cu alimente puternic energizante, bogate în principii nutritive
consistente, cu multe proteine complexe: lactate, ouã, miere, anumite
vegetale (toate în stare crudã, naturalã, nedegradate). Aceste ultime
douã etape se împletesc puternic, completându-se armonios una cu
cealaltã.
Triada conceptualã cea mai apropiatã de spiritul esenþei conceptuale
a Alimentaþiei Naturale pentru Medicina Naturalã este, poate, una mai
Generare Aici
profundã, metafizicã: Degenerare – Regenerare – Generare.
este implicatã o înþelegere mai subtilã ºi o cunoaºtere mult mai înaltã a
ceea ce reprezintã Universul numit OM, ca fiinþã holisticã, alcãtuitã, în
esenþã, din triada materie – energie – informaþie. Dacã acceptãm cã
dimensiunea umanã cea mai înaltã aparþine ºi este determinatã de Spirit,
cã acesta este Sursa ºi Generatorul Universal, atunci lucrurile apar mult
mai clare în simplitatea lor. Astfel, prin îndepãrtarea omului de Sursa ºi
Generatorul sãu primordial (aspect evidenþiat inclusiv prin intoxicarea
culinarã zilnicã, cu degradarea corpului fizic) se produce cãderea,
decãderea ºi în final Degenerarea – dar nu numai a corpului fizic, ci
ºi a structurilor mai subtile (dimensiunea energo-informaþionalã psihomentalã ºi spiritualã). Prin reconectarea la Sursã ºi Generator („ReÎntoarcerea Fiului Risipitor“), inclusiv prin regãsirea Alimentaþiei Naturale, are loc un proces complex de refacere a tuturor dimensiunilor
Universului uman, inclusiv fizic – o adevãratã Regenerare a þesuturilor
(atât fizice, cât ºi a celor energo-informaþionale). Atunci când
regenerarea s-a desãvãrºit, OM-ul deplin reconectat trãieºte
în acord total pe frecvenþa Generatorului Universal, devenind,
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el însuºi, un nou gener
generat
ator
or,, geniu, cr
creat
eator
propriului
destin
at
or
eat
or al pr
opriului des
tin
(interioare). Acesta este
ºi responsabil al propriei Libertãþi (interioare)
procesul de Generare
Generare, evidenþiat fizic prin acumularea de energie, de
data aceasta o energie interioarã (nu doar o energie a vieþii, ci Una cu
Viaþa
Viaþa), nelimitatã ºi necondiþionatã de aporturi alimentare exterioare
(a se vedea capitolul 6, al pauzei alimentare, în aceste sens)…
Pentru cã „fiecãruia îi este dat atât cât poate duce“, recomandãm
ferm ca oricare dintre cei care parcurg aceste rânduri, din curiozitate
sau interes, sã ia în considerare ºi sã aprofundeze acel nivel de explicare
a conceptelor fundamentale ale Alimentaþiei Naturale pe care îl considerã
a fi cel mai apropiat de Acceptarea sa. Toþi putem înþelege elementele
simple ale Universalitãþii, ca cele de mai sus, dar nu toþi suntem dispuºi
sã le acceptãm, pentru a ni le Asuma (a le Integra, prin Trãire).
În ce mãsurã toate acestea reprezintã doar speculaþii filosofice sau
Simple ºi Universale adevãruri aparþinând Adevãrului – numai fiecare
cu sine însuºi poate elucida. Pentru aceasta, de mare ajutor poate fi, nu
întâmplãtor, elementul cel mai stabil, palpabil, concret ºi constant pe
lungul drum al fiecãruia cãtre Sine însuºi: Alimentaþia Naturalã…

3.2 CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE
ALIMENTAÞIEI NATURALE
3.2.1 DENATURAREA
(INTOXICAREA/ DEGENERAREA)
Denaturarea
Denaturarea, ca prim concept fundamental al Alimentaþiei Naturale, este legatã de utilizarea celor trei categorii de produse culinare
pregãtite tradiþional ºi, deci, încãrcate cu toxicitate: carnea (denumitã,
mai simplu ºi real – cadavru animal – ºi toate preparatele ce au la bazã
at
ele denatur
at
e prin tr
at
ament tter
er
mic (având
epar
trat
atament
ermic
eparat
atele
denaturat
ate
carnea), pr
prepar
drept rezultat obþinerea cadavrelor vegetale, precum ºi „arderea“, adicã
distrugerea enzimaticã a produselor animale de genul lactate, ouã,
miere) ºi produsele de sintezã ºi prelucrare chimicã industrialã
(zahãr, ulei rafinat, dar ºi îngrãºãminte chimice de sintezã, aditivi de
orice fel: conservanþi, edulcoranþi, aromatizanþi alimentari sintetici etc.).
Din aceastã perspectivã, Manualul de „Medicinã Naturistã“
expune foarte clar nocivitatea utilizãrii acestor tipuri de preparate
culinare, generatoare ale intoxicãrii continue ºi cronice a organismului,
dar mai ales aprofundeazã imaginea conceptului de denaturare/
intoxicare prin acest aport culinar de preparate tradiþionale:
Primul concept fundamental în dietoterapia naturistã clasicã
este „intoxicarea“ sau încãrcarea. Discutarea lui din perspectiva
cunoºtinþelor actuale în biochimie, fiziologie ºi patologie ni se pare
utilã, deoarece termenul clasic poate crea confuzii în ciocnirea cu
concepþia modernã asupra etiopatogeniei bolilor. În dietoterapia
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naturistã clasicã a lui Kneipp, Kuhne, Suvorin, orice boalã este privitã
ca o consecinþã a încãrcãrii organismului cu toxine. Orice boalã,
indiferent de manifestarea ei simptomaticã, îºi are rãdãcina în relaþiile
de schimb material ºi energetic a organismului cu mediul înconjurãtor.
Acumularea de toxine se face prin:
– alimentaþie greºitã, supraîncãrcatã cu alimente
alimente, a cãror
metabolizare determinã apariþia unor produºi greu eliminabili,
care se acumuleazã pe parcurs. De unde suprasolicitarea
organelor de eliminare ºi descompunerea treptatã a acestora;
– lipsa unui drenaj eficient prin organele de eliminare
eliminare.
Constipaþia, lipsa unei igiene corecte a pielii cu transpiraþie insuficientã, mai ales în partea de jos a corpului, consumul redus de
lichide, alimentele care nu dreneazã vezicula biliarã sunt considerate ca factori nocivi;
ã principiile vitale
– lipsa unei alimentaþii care sã conþinã
indispensabile vieþii
vieþii. Aceste principii sunt conþinute într-o
alimentaþie naturistã echilibratã, în cantitate suficientã ca sã
asigure nevoile zilnice ale organismului. În funcþie de epoca în
care au apãrut aceste concepþii, principiile vitale au fost numite
enzime, vitamine etc., naturiºtii insistând întotdeauna asupra
importanþei a ceea ce numim astãzi biocatalizatori
biocatalizatori.
Alimentele pe care naturiºtii nu le recomandã sunt: carnea de
mamifere (porc, vitã, cal, vânat), grãsimile animale (unturã,
slãninã, peºte gras, seu), pâinea albã, fãinoasele, cerealele
decor
ticat
e, dulciurile concentr
e pe bazã de zahãr
odusele
decorticat
ticate,
concentrat
ate
zahãr,, pr
produsele
at
sintetice sau ultrarafinate, alcoolul, cafeaua.
Dupã cum se vede, ultimele produse se referã la alimente, care,
printr-un exces de prelucrare, sunt carenþate de întregul complex de
biocatalizatori, pe care îl conþin în stare naturalã. De asemenea, naturiºtii
nu recomandã consumul legumelor ºi fructelor sterilizate, chimizate,
suprapreparate, deoarece în cursul acestor procese (fapt binecunoscut)
se pierd o bunã parte din biocatalizatorii termolabili, vitaminele
hidrosolubile etc.
Studii recente aratã cã întregul metabolism intermediar este
u me
pentru
mettabolizar
abolizarea
substt anþelor le
lev
ogire
s pecializat pentr
ea subs
vogir
e . Acestea
sunt prelucrate cu maximum de randament posibil în pattern-urile
metabolice. În cursul prelucrãrilor termice, chimice, asociate tehnicilor
e îºi modificã izomeria, devenind
gastronomice, o parte din substanþe
dextrogire ºi greu utilizabile ca atare în metabolismul
int
mediar
inter
ermediar
mediar.
er
erzicer
ea cãr
nii
Se promoveazã, de asemenea int
interzicer
erzicerea
cãrnii
nii. Naturiºtii
considerã cã aceasta ar fi una din sursele de „intoxicaþii“. Prin cantitatea
crescutã de produºi amoniacali rezultaþi în urma metabolismului
proteinelor, dar ºi datoritã modificãrii echilibrului florei microbiene
din intestinul gros, se înmulþeºte flora de putrefacþie
putrefacþie, cu consecinþe
esceinã,
extrem de nefavorabile (produºi toxici indol, scat
scatol,
putresceinã,
ol, putr
cada
verinã etc., care se pot absorbi ).
cadav
În aparenþã, proteinele animale sunt alimente relativ comode
pentru asigurarea necesarului de aminoacizi esenþiali în proporþie
optimã. Naturiºtii insistã asupra acestui „în aparenþã“; la fel ºi în cazul
zahãrului, care „în aparenþã“ acoperã nevoile energetice la modul optim.
Studiile fãcute timp de doi ani pe copii între 1 ºi 2 ani, care nu au
primit proteine animale, ci doar o combinaþie de proteine vegetale din
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grâu, soia, nuci ºi alte cereale, au demonstrat cã necesarul proteic poate
fi asigurat chiar numai printr-o alimentaþie exclusiv vegetalã, copiii
lotului în cauzã dezvoltându-se excelent atât fizic, cât ºi psihomotor.
De altfel, anumite diete tradiþionale pe bazã de cereale ºi leguminoase (chinezã, japonezã) îºi asigurã necesarul proteic de mai multe
generaþii.
ªi în dietoterapia modernã asociatã medicinei alopate se subliniazã
xcesului aliment
nocivit
at
ea eex
nocivitat
atea
alimentar
ar, în special al celui de glucide supraar
rafinate, de grãsimi, de proteine, precum ºi al deficitului de fibre
alimentare. La noi în þarã consumul de zahãr a crescut de la 6,9
k g în 11950
950 la 28,3 kkgg în 11980
980
980.
Or, prin evoluþia sa biologicã, organismul uman nu este pregãtit
metabolic cu un echipament enzimatic care sã facã faþã calitativ ºi
cantitativ acestui consum sporit. Pe de altã parte, glucoza din dulciurile
concentrate se absoarbe foarte rapid, biciuind pancreasul endocrin,
obligat sã secrete insulinã în cantitate mare ºi favorizând sinteza crescutã
de grãsimi (trigliceride în special), grãsimi care se depun în þesutul
adipos, ducând la obezitate, diabet zaharat, aterosclerozã. Este dovedit
cã glucidele sunt mai lipoformatoare decât lipidele însele.
Studiile lui Iutkin au demonstrat experimental cã o creºtere în
proporþie inversã a consumului de zahãr faþã de cel de cereale, este
asociatã cu o incidenþã crescutã a aterosclerozei ºi experimental cu
modificãri ale lipidelor sangvine.
Studiile necroptice pe vegetarieni au arãtat o incidenþã ºi o extindere
mult mai redusã a aterosclerozei la aceºtia decât la populaþia cu o
dietã normalã.
Naturiºtii au subliniat totdeauna necesitatea folosirii uleiurilor
vegetale presate la rece,
rece iar din cele animale a lactatelor (unt,
smântânã, friºcã ) ºi a excluderii grãsimilor animale (unturã, slãninã,
carne grasã).
Existã studii epidemiologice care aratã cã excesul de proteine
ar putea fi în aceeaºi mãsurã încriminat în apariþia cardiopatiei
ischemice, ca ºi excesul de grãsimi sau de zahãr.
În concepþia naturiºtilor cele mai indicate surse de proteine
sunt lactatele, ouãle, cerealele, leguminoasele, vegetalele,
consumul acestora putând asigura aportul optim de acizi ºi
cantitãþile necesare de aminoacizi esenþiali
esenþiali.
Pe de altã parte, deºi carnea crudã conþine 25% proteine, prin fierbere, prãjire, cantitatea de proteine utilizabilã pentru organism scade
la jumãtate.
Nucile sau germenii de grâu, deºi conþin între 10 ºi 15% proteine,
consumate ca atare au pierderi proteice minime (dar fãrã nici un
fel de degradare a biocatalizatorilor conþinuþi!).
enunþar
ea la ttoat
oat
e pr
odusele
Toþi naturiºtii recomandã rrenunþar
enunþarea
oate
produsele
sintetice
sintetice, conservate, colorate sintetic, aromatizate artificial. În ultima
vreme se înmulþesc din ce în ce mai mult studiile asupra proprietãþilor
cancerigene ale diferitelor substanþe chimice utilizate în îmbunãtãþirea
calitãþilor olfactive, vizuale ºi gustative ale alimentelor, lista acestora
fiind deja impresionantã.
Schneider este de pãrere cã în alimentaþia modernã caracteristicile dominante sunt:
– înlocuirea hranei crude cu hranã preparatã termic;

74

– exces de proteine animale ºi de grãsimi animale;
– înlocuirea terciurilor de cereale ºi a pâinii integrale cu pâine
albã, fãinoase ºi cartofi;
– exces de sare de bucãtãrie;
– exces de preparate chimice pentru ornamentare ºi conservare;
– exces de dulciuri;
– sãrãcie de vitamine, fermenþi ºi substanþe din vegetale;
– sãrãcie de fibre alimentare (celulozã, hemicelulozã, pectine);
– sãrãcie de sãruri minerale ºi oligoelemente;
– sãrãcie de pigmenþi vegetali (clorofilã).

Consecinþele acestui fel de alimentaþie sunt:
– slãbirea danturii, dezvoltarea cariilor, creºterea incidenþei
paradontozei;
– insuficienta sau incorecta stimulare a tractului digestiv ºi a
glandelor anexe cu consecinþele lor patologice;
– supraîncãrcarea organelor de depurare metabolicã (ficat, rinichi,
tegument);
– creºterea incidenþei obezitãþii, a diabetului zaharat, a
aterosclerozei, a cardiopatiei ischemice;
– dezechilibre neuro-vegetative ºi neuro-hormonale;
– creºterea incidenþei cancerelor de toate felurilor prin lipsa
protectorilor anticancerigeni (un studiu chinez recent pe un
milion de subiecþi de peste 20 de ani, aratã o incidenþã mult
crescutã a cancerului bronho-pulmonar la cei care nu consumã
fructe decât ocazional, comparativ cu cei care consumã fructe
cel puþin 5 zile din sãptãmânã.. Acelaºi studiu aratã cã
întrebuinþarea polivitaminelor sintetice la modã între
ncerului
anii ‘60-‘80 în S.U.A. nu modificã incidenþa ca
cancerului
bronho-pulmonar la fumãtori
fumãtori);
– creºterea incidenþei malformaþiilor congenitale.
În afarã de aceasta se constatã creºterea consumului de medicamente, a cheltuielilor de spitalizare, a numãrului de zile de
concediu medical,
medical cu toate urmãrile lor economice ºi sociale. (11 )
Dacã toate aceste sumare argumente de bun simþ, expuse succint
în Manualul coordonat de Dr. Pavel Chirilã, nu sunt considerate suficient
de relevante în susþinerea argumentatã a ideii de intoxicare a corpului
fizic prin alimentaþia tradiþionalã – atunci recomandãm în mod deosebit
at pentr
u Alimenatat
pentru
parcurgerea cu atenþie a Capitolului 8 al acestui „Trat
taþia Naturalã a OM-ului“ („Principalele argumente ºtiinþifice
teoretice ce contestã alimentaþia tradiþionalã ºi atestã valoarea
practicii Alimentaþiei Naturale“)
Naturale“). Acesta, cu siguranþã, poate
satisface orice persoanã cu exigenþe ºtiinþifice ºi rigori academice, fiind
construit pe baza unor argumente ºtiinþifice medicale, oferite chiar de
tratatele ºi manualele medicale oficiale, unele folosite pentru studiul în
cadrul Facultãþilor de Medicinã.
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3.2.2 NATURALIZAREA
(DEZINTOXICAREA/ REGE
NERAREA)
REGENERAREA)
Dacã denaturarea corpului fizic se realizeazã ºi prin îngurgitarea
alimentelor denaturate (din cele expuse în subcapitolul anterior), atunci
este evident cã în cadrul procesului de Naturalizare un rol important
revine ºi alimentelor naturale, care nu au în strucura lor toxine rezultate
din tratamentele termice sau chimice industriale: produse animale naturale (lactate, ouã, miere etc.), vegetale crude (legume, fructe, cereale,
ciuperci etc.), produse minerale naturale (sare gemã, apã de izvor etc.).
Cum esenþa conceptului de naturalizare a fost prezentatã în introducere, la modul foarte simplu ºi natural – ca un proces ce decurge
firesc, prin reconectarea personalitãþii umane la esenþa spiritualã cãreia
îi aparþine – nu ne rãmâne decât sã aprofundãm, în continuare, latura
medicalã a acestui proces, elegant ºi accesibil prezentat de echipa
medicalã a Manualului de „Medicinã Naturistã“
Naturistã“, aflatã sub coordoavel Chirilã
narea dr
dr.. P
Pa
Chirilã:
Al doilea concept fundamental în dietoterapia naturistã,
descãrcarea, dezintoxicarea (cum o numesc Suvorin, Kneipp, Kuhne)
constã în ansamblul de mijloace ºi proceduri prin care organismul, în
iminã pr
oduºii de degr
adar
e me
mod spontan sau provocat îºi el
eliminã
produºii
degradar
adare
mettabolicã acumulaþi, îºi „descarcã“ încãrcãrile metabolice ºi
fiziologice supraliminale
supraliminale. Interesant în concepþia naturiºtilor clasici
este faptul cã aceºtia vãd boala însãºi ca pe un mijloc pe care
organismul îl foloseºte pentru a se dezintoxica.
În cazul bolilor cronice, perturbãrile consecutive
fiziologice ºi metabolice sunt profunde ºi deci mai greu de
înlãturat prin mijloacele naturale.
naturale Dar ºi în aceste cazuri organismul
îºi foloseºte boala ca pe o „supapã“. De exemplu un organism încãrcat
face o bronºitã cronicã cu episoade repetate febrile. Episoadele repetate
febrile, accentuarea „eliminãrilor“ prin sputã ºi expectoraþie sunt
mijloace prin care organismul îºi eliminã periodic o parte din
„încãrcare“. În momentul în care aceste eliminãri periodice nu mai fac
faþã încãrcãrii care are loc în continuare, boala va pãtrunde în
profunzime ºi va apãrea cordul pulmonar cronic, cu toate consecinþele
sistematice ale acestuia.
Din aceastã perspectivã, simptomul este semn de descãrcare ºi
reflectã intensitatea încãrcãrii, fiind de fapt reacþia organismului în lupta
acestuia cu peturbãrile date de o încãrcare anterioarã. Majoritatea bolilor
cronice sunt polisimptomatice, simptomele apãrând succesiv sau
concomitent. Indiferent însã de succesiunea simptomaticã naturiºtii
considerã cã este vorba de o aceeaºi încãrcare la niveluri diferite,
respectiv sisteme fiziologice diferite. Un exemplu ilustrativ este reumatismul articular acut. În acest caz chiar ºi în medicina clasicã este evident cã încãrcarea este unicã (bacteriemia cu streptococ beta-hemolitic)
ºi cã manifestarea simptomaticã nu este decât aspectul determinãrilor
articulare, cardiace, cutanate º.a.m.d. ale acestei încãrcãri. Privite în
aceastã luminã noþiunile de profunzime ºi superficialitate ale bolii capãtã
interes, pentru cã denotã gradul de perturbare determinat de încãrcare.
Cu cât încãrcarea este mai puternicã ºi organismul mai
debilit
at, cu atât mi
jloacele de eliminar
e la supr
af
aþã v
or ffii
debilitat,
mijloacele
eliminare
supraf
afaþã
vor
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mai depãºite ºi boala va afecta niveluri mai profunde. Este un
fapt deja binecunoscut cã în bolile acute sau uºoare organismul
r eacþioneazã ffiziologic,
iziologic, iar în bolile cr
onice sau gr
ave
cronice
gra
organismul reacþioneazã metabolic.
metabolic De aceea este normal ca
în „încãrcãrile“ uºoare bolile sã fie acute, organismul folosind
mijloace fiziologice de eliminare a încãrcãrii (febrã, diaree,
erupþie cutanatã, vãrsãturi, cataruri diverse, congestie ºi aºa mai
departe). Aceasta ar fi în concepþia naturiºtilor, explicaþia pentru care
copiii normali fac, în general, boli acute, violente, cu febrã mare ºi
care se rezolvã în perioade de timp bine delimitate.
În medicina alopatã dezechilibrele neuro-vegetative ºi neurohormonale sunt în general orientate spre specialitãþi ca psihiatria,
neurologia, endocrinologia º.a., neatribuindu-li-se o altã semnificaþie decât
cea de „teren“ particular. Naturiºtii considerã însã aceste peturbãri ca
veriga intermediarã de descãrcare între rãspunsul fiziologic ºi cel metabolic, respectiv între încãrcãrile uºoare ºi cele grave. În lumina unor
date de fiziologie modernã aceastã concepþie pare sã fie
justificabilã.
Înlãturarea chirurgicalã a colecistului priveazã organismul de
o cale prin care acesta îºi eliminã încãrcãrile (calculoza biliarã
este consideratã un mijloc de eliminare a unor produºi consecutivi
unei alimentaþii neadecvatã organismului în cauzã).
Privitã din acest unghi anamneza patologicã a bolnavului nu mai
este întâmplãtoare, ci capãtã o semnificaþie care depãºeºte de multe ori
actualul nivel de cunoºtinþe în ceea ce priveºte asocierile, dar mai ales
succesiunile morbide.
Sã nu se înþeleagã cã naturiºtii ar fi împotriva unei rezolvãri
chirurgicale în cazul în care este necesarã o operaþie. Un tratament
naturist de dezintoxicare aplicat dupã intervenþia chirurgicalã este salutar.
Naturiºtii sunt de pãrere cã o operaþie care nu este urmatã de o
curã de dezintoxicare constituie un tratament incomplet. Actul
chirurgical nu face altceva decît sã înlãture „supapa“ de ieºire a
încãrcãrilor. În consecinþã, organismul este obligat sã-ºi caute un alt
mijloc de descãrcare.
Succesiunile morbide, atît cele personale, cît ºi cele familiale, sunt
luate în considerare cu deosebit interes pentru cã indicã evolutivitatea
spre „înafarã“ sau spre „înãuntru“ a bolii. De exemplu, apariþia unei
erupþii cutanate, a unei eczeme într-o boalã cronicã concomitent cu
dispariþia unuia din simptomele acestuia, este vãzutã ca o evoluþie înspre
afarã. Bineînþeles, existã ºi excepþii, aprecierea fãcându-se de la caz la
caz. Dimpotrivã, dispariþia unui simptom de suprafaþã poate fi
îngrijorãtoare în cazul unei boli cronice, deoarece ar putea fi semnul
evoluþiei spre perturbãri ale metabolismului celular sau al multiplicãrii
(tumori).
În cursul tratamentului naturist se urmãreºte exteriorizarea bolii
bolii;
uneori chiar transformarea ei din nemanifestã în manifestã (pentru
cã este mai uºor de luptat cu ceea ce se manifestã), în aºa fel încât nu
numai sau nu în primul rând simptomele trebuie sã fie înlãturate, ci
cauza lor profundã.
Consecinþa fireascã a acestei concepþii asupra bolilor este
propunerea unei terapii care:
– sã accelereze, sã amplifice ºi sã completeze dezintoxicarea
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provocatã de boalã folosind mijloacele naturale de dezintoxicare
ale organismului;
– sã nu permitã pãtrunderea bolilor acute spre interior ºi sã
favorizeze ieºirea celor cronice la exterior;
– sã nu intoxice organismul .
Toate sistemele naturiste clasice insistã asupra mijloacelor de
dezintoxicare (descãrcare).
Existã mijloace de descãrcare generalã ºi mijloace de dezintoxicare specifice unor sisteme ºi aparate.
În cazul celor mai multe procedee de dezintoxicare, acestea se
confundã cu folosirea mijloacelor naturale de drenaj emonctorial (de
evacuare, scoatere) ale organismului. Ce face un bolnav al cãrui
organism încearcã sã-ºi dreneze produºii de degradare metabolicã? Face
febrã, transpirã, are diaree, varsã, slãbeºte, are crize renale ºi biliare
sau cataruri.
În curele de „descãrcare“ naturiºtii recomandã:
– repausul alimentar (unul din primele simptome de boalã este
inapetenþa, organismul arãtând cã doreºte sã-ºi punã în rezervã
energia consumatã în proesele digestiei);
– curele de transpiraþie. Este binecunoscut faptul cã febra înceteazã
dupã transpiraþie;
– purgaþiile, vãrsãturile, clismele sunt, de obicei, folosite în asociaþie
cu repausul alimentar, reproducând mecanismele de
dezintoxicare din marile boli infecþioase cu determinare digestivã
(dizenterie, holerã, febrã tifoidã), boli în care încãrcarea prin
agentul microbian este masivã, iar descãrcarea va fi
corespunzãtoare;
– drenatorii biliari ºi hepatici sub forma unor alimente (exemplu
cura de ridichi sau uleiul de mãsline);
– curele de diurezã periodice, fie prin folosirea unor ceaiuri
diuretice, fie a unor legume ºi fructe cu acþiune recunoscutã ca
diureticã (pepeni, caise, piersici).
Pauza alimentarã este unul din mijloacele terapeutice de
dezintoxicare cele mai apreciate de naturiºti. În istoria omenirii este un
mijloc terapeutic la fel de vechi ca istoria medicinei însãºi, pentru cã
oprirea alimentaþiei în cazul bolii este unul din mecanismele naturale
prin care organismul îºi autoregleazã distribuþia energeticã. Câteva
argumente clasice: când se îmbolnãvesc, animalele nu mãnâncã,
ca ºi copiii, iar majoritatea bolilor se însoþesc de inapetenþã;
când boala se vindecã, apetenþa revine.
Repausul alimentar, însoþit de mijloace de purificare digestivã, poate
fi parþial sau absolut. În repausul alimentar absolut nu se permite decât
ingerarea unor lichide cu acþiune depurativã. Este aºa-numitul „regim
de zero calorii“ pe care îl folosesc în prezent multe clinici de
endocrinologie ºi nutriþie.
nutriþie În repausul alimentar relativ se permite
consumul unor lichide energizante ºi/sau depurative în cantitãþi
variabile. Ca lichide, vor fi preferate:
– sucurile de legume în cantitãþi ºi combinaþii diferite ( BirchnerBenner, Dimov, Pawp);
– ceaiurile îndulcite cu miere (Suvorin).
Durata repausului alimentar prescris, ritmicitatea repausurilor,
succesiunea ºi etapizarea alternanþelor descãrcare - încãrcare sunt
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prescrise în raport cu gravitatea, durata ºi prognosticul bolii. (11)
Din cele expuse în lucrarea citatã mai sus, rezultã o conduitã
alimentarã ce se adreseazã îndeosebi aspectului terapeutic, ºi mult mai
puþin celui preventiv – care nu are nevoie de atâtea recomandãri ºi
atenþionãri, cu elemente restrictive (de tipul sucurilor obþinute la storcãtor
sau al pauzelor alimentare). Însã, pentru organismul afectat de boalã,
dezintoxicarea implicã o mult mai mare atenþie din punctul de vedere al
alegerii alimentelor terapeutice: produsele animale sunt mult mai puþin
indicate (mai ales lactatele ºi ouãle), fiind recomandate insistent, în acest
sens, produsele vegetale naturale (legume, fructe, cereale).
Aceste aspecte terapeutice vor fi aprofundate din punct de vedere
medical, ºtiinþific, în cadrul Capitolului 6 („Pauza alimentarã – ca medicament «forte» – în contextul Alimentaþiei Naturale“) ºi în Capitolul 9
(„Principalele argumente teoretice ºi practice medicale de explicare a
sensului terapeutic al Alimentaþiei Naturale – dezintoxicarea prin folosirea
fibrelor vegetale“) ale prezentului tratat. Aceste explicaþii, concordante
cu ultimele cercetãri ºtiinþifice medicale, reconfirmã profunda înþelepciune
anticã de promovare a alimentelor naturale vegetale – pentru realizarea
procesului de dezintoxicare, având la bazã principiul de acþiune al fibrelor
vegetale (glucide nedigerabile), ca veritabile „absorbante“ de toxine.
Este esenþial, însã, sã nu se uite cã procesul de Dezintoxicare a
organismului reprezintã, în fapt, o parte a unui proces complex de
Naturalizare a corpului fizic ºi a celorlalte biostructuri (biocâmpuri
energo-informaþionale psiho-mentale, cauzale, spirituale etc.), dar, mai
ales, de Regenerare a tuturor acestora, prin Reconectarea complexei
personalitãþi umane la Generatorul ºi Sursa sa primordialã…

3.2.3 ENERGIZAREA
(REÎNCÃRCAREA / GENERAREA)
Dupã intensul efort de dezintoxicare ºi naturalizare depus de
întregul organism, mai ales în situaþii critice de boalã gravã (cancere,
For
þei
SIDA, leucemii etc.), rezervele consumate în timpul acþiunii „F
orþei
vindecãtoare a Naturii
Naturii“ trebuie reîmprospãtate. Aceastã
reîncãrcare se realizeazã, de asemenea, cu acelaºi tip de preparate,
cele naturale. Numai cã, de data aceasta, se pot folosi ºi alimente
considerate „grele“, adicã din cele care conþin principii nutritive
bogate calitativ ºi cantitativ (proteine complexe, grãsimi de tipul
colesterolului – toate naturale), din cele care nu sunt recomandate
în timpul realizãrii procesului de dezintoxicare: lactatele, ouãle,
vegetalele „grele“ de tipul ciupercilor etc.
Prin utilizarea acestor alimente ezimatice, organice, se realizeazã
un aport consistent de principii active ºi nutritive deosebit de utile
organismului fizic, iar în acelaºi timp, biostructura energo-informaþionalã
a acestora oferã un plus de energie vitalã, la fel de utilã organismului.
Astfel, procesul de energizare capãtã sens ºi consistenþã, ajutând la
potenþarea ºi dezvoltarea forþelor vitale interioare ale fiecãruia dintre
cei ce folosesc acest sistem culinar natural, pentru a regãsi, cu multã
rãbdare, calitatea de Generator ºi Creator al propriei cãi de evoluþie,
fie ea materialã sau spiritualã.
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Acelaºi Manual de „Medicinã Naturistã“
Naturistã“, aflat sub coordonarea
dr
avel Chirilã
dr.. P
Pa
Chirilã, ne oferã o perspectivã medicalã a procesului de
reîncãrcare, specific dietoterapiei naturiste:
Reîncãrcarea, alt concept fundamental în tradiþia dietoterapiei
naturiste, desemneazã totalitatea mãsurilor prin care organismul îºi reface
potenþialele structurale ºi energetice. Una din cele mai impresionante
proprietãþi ale alimentelor folosite în starea lor naturalã este cã în marea
lor majoritate sunt în acelaºi timp ºi drenatoare (depurative, dezintoxicatoare) ºi energizante, în înþelesul cel mai complex al cuvântului. Dupã
sau concomitent cu folosirea unor procedee de dezintoxicare, naturiºtii
insistã asupra unor perioade de regim de reîncãrcare bogat în principii
alimentare ºi mai ales în biocatalizatori
biocatalizatori.
În timpul unor cure de dezintoxicare, organismul este supus la
niºte eforturi considerabile, în care toatã energia acestuia este canalizatã
înspre lupta cu boala.
Naturiºtii insistã asupra unei perioade de reîncãrcare în care sã se
foloseascã alimente în bunã parte neprelucrate termic.
În perioadele de reîncãrcare rolul de drenatori este preluat de
alimentele care favorizeazã regularitatea tranzitului intestinal, diureza
crescutã, transpiraþia. Sucurile de legume ºi fructe sunt alimente
enat
oar
xcelenþã, având urmãtoarele avantaje:
drenat
enatoar
oare
dr
e prin eex
– asigurã un necesar energetic substanþial (de exemplu 500 ml suc
de morcovi au aproximativ 700 de calorii);
– în raport cu alimentele întregi, principiile vitale sunt mai uºor
resorbabile, nefiind mascate de celulozã;
– efortul digestiv de asimilare este minim ºi pierderile de energie
prin digestie sunt minime, organismul nemaifiind obligat la efortul
consecutiv distensiei pereþilor tubului digestiv;
– ele sunt adevãrate concentrate de vitamine, fermenþi, minerale,
oligoelemente, acizi graºi, substanþe colorante active biologic
(antocianozide, clorofilã etc.);
– sunt bine suportate de bolnavi, fiind plãcute la gust;
– permit combinaþii de remedii în cantitãþi ºi varietãþi pe care nu le
permit alimentele întregi;
– sunt 1100%
neprelucr
elucrat
ate
00% nepr
elucr
at
e (ne referim aici la cele stoarse cu
centrifuga electricã casnicã).
În perioada de reîncãrcare, necesarul de proteine se asigurã din
ouã pr
oas
pe
at
e de calit
at
e (lap
t, kkef
ef
ir
proas
oaspe
pett e, lact
lactat
ate
calitat
ate
(laptt e prins, iaur
iaurt,
efir
ir,,
brânzã, caº), cereale ºi fructe oleaginoase (nuci, alune
alune).
car
ea pr
of
ilacticã
Trebuie fãcutã o distincþie între reîncãr
eîncãrcar
carea
prof
ofilacticã
ilacticã, în
care sunt folosite în general toate aceste alimente ºi reîncãrcarea
curativã
curativã, în care pe o anumitã perioadã de timp se aplicã regimuri cu
prescripþii stabile.
În aceste regimuri sunt prescrise regimuri alimentare care trebuie
respectate fie la toate mesele, fie la numai o parte din mese. Aºa sunt
reþetele de sucuri, care vor fi respectate în proporþiile date, sau reþetele
de combinaþii de cereale, de grâu încolþit, de legume.
Prescripþiile alimentare trebuie sã þinã seama atât de scopul
terapeutic urmãrit, cât ºi de sex, constituþie fizicã ºi psihologicã, tipul
de metabolism, tipul de activitate, anotimp, climat, situare geograficã.
Regimul trebuie sã fie adaptat nu numai bolnavului ºi bolii, ci ºi
mediului ambiental, toþi naturiºtii insistând asupra faptului cã cele mai
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bune alimente-remedii sunt cele din imediata apropiere care cresc în
condiþii de sol, climat, altitudine similare cu cele în care trãieºte omul
în cauzã. Deºi conþinutul de anumite substanþe a unor alimente exotice
este mai mare decît cel al unor alimente autohtone, se recomandã
folosirea curentã a acestora din urmã. (11)
Aºa cum aminteam ºi în partea introductivã a acestui subiect,
procesul de energizare/ reîncãrcare al organismului se desfãºoarã
simultan cu cel de naturalizare/ dezintoxicare. Aici este un aspect foarte
important pentru înþelegerea sensului Alimentaþiei Naturale, privit dintr-o
perspectivã mai subtilã. Astfel, Alimentaþia Naturalã asigurã aportul
principiilor nutritive necesare bunei desfãºurãri a proceselor
metabolice interne ale organismului (Reîncãrcarea), dar, esenþa acestui
proces constã în calitatea acesteia de a fi regenerativã ºi naturalizantã
pentru organism. Nutriþia naturalã este iniþial Alimentaþie
Naturalã
(naturalizeazã/regenereazã
corpul,
drenând
toxinele), iar apoi Hranã Naturalã („Prana“ care reîncarcã/
energizeazã).
Cel mai important de remarcat ºi permanent de reamintit este
urmãtorul aspect: esenþa procesului de Energizare este una fundament
al int
erioarã, ºi nu eext
xt
erioarã
damental
interioarã,
xterioarã
erioarã. Solide dovezi pentru suportul
acestei realitãþi sunt reprezentate de procedeul terapeutic al pauzei
alimentate totale, de fenomenul asociat cu trãirea religioasã denumit
„INEDIA“ (existã oameni care, în urma unui impact mistico-religios de
tip extatic, sau altã cauzã psihologicã, nu se mai hrãnesc, uneori nici
cu apã, pe perioade de luni ºi ani, poate zeci de ani!), sau acest proces
asumat conºtient ºi firesc, integrat în viaþa cotidianã („A Trãi cu
Luminã“) – aspecte aprofundate în Capitolul 6 al lucrãrii noastre.
Dovezi sunt foarte multe pentru cei care acceptã sã se deschidã în
faþa Cunoaºterii Universale. Din când în când, apar exemple spectaculoase, ca cele expuse mai sus, pentru a ne reaminti acelaºi lucru:
„Tot ceea ce avem nevoie ne este oferit de Univers“, doar cã este nevoie
niv
er
sul Int
erior“
de o scurtã ºi esenþialã completare: „U
„Univ
niver
ersul
Interior“
erior“. „Forþa vindecãtoare a Naturii“, des pomenitã de Hipocrate (inclusiv sub denumirea
de „phisis“) reprezintã doar o micã parte din acestã „Putere a
Universului Interior“ a fiecãruia dintre noi, cea care construieºte corpul
stã Putere a Vieþii este
fizic încã din pântecele mamei. Dacã acea
aceastã
lãsatã „sã-ºi facã datoria“, nemaifiind blocatã la diferite niveluri
(mental – gânduri ºi concepte deformate; psihic – emoþii ºi
dorinþe patologice, generatoare de stress; fizic – toxicitate
prin alimentaþie denaturatã tradiþionalã), în acest (fericit)
caz, fiinþa omeneascã „uitã“ sã se mai îmbolnãveascã/
denatureze/degenereze.
Însã, pentru a aprofunda acest vast ºi inepuizabil subiect este nevoie
de o altã abordare, situatã pe o altã treaptã de deschidere ºi receptare a
fiecãruia din cei (dez)interesaþi. Dar „toate la vremea lor“…
*
**
Ceea ce este important de spus la finalul acestui subiect se referã la
faptul cã Alimentaþia Naturalã poate reprezenta un prim pas – palpabil,
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concret, real – de regãsire a acestei Forþe interioare, de Reconectare la
Sursa primordialã ºi, implicit, de Refacere la propriu a bio-structurilor
fizice ºi energo-informaþionale ale Universului numit OM!
De aceea, în acest capitol ºi, de fapt, în întreaga aceastã Lucrare,
nu se vorbeºte de vre-un „regim alimentar naturist “. Cãci acest mod de
nutriþie, natural, nu este un „regim“, o detenþie, o penitenþã, desfãºuratã
într-un anumit interval de timp (zile, sãptãmâni sau ani), ci o mare
bucurie, inclusiv gustativã, o împlinire armonioasã a unui „modus
vivendi“ („stil de viaþã“), pe viaþã, pentru Viaþã…
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Capitolul 4
MEDICAMENTUL
ªI ALIMENTAÞIA NATURALÃ
ÎN CONTEXTUL
MEDICINEI NATURALE
4.1 MEDICAMENTUL
ÎN VIZIUNEA SISTEMULUI TERAPEUTIC
AL MEDICINEI NATURALE
Dupã cãteva repere de familiarizare cu conceptele fundamentale
ale Alimentaþiei Naturale ºi Medicinei Naturale (din Capitolul anterior),
acest mult mai complex ºi vast Capitol al „Medicamentului“ pãtrunde
în profunzimea dimensiunii Naturalului, pentru a-i ajuta pe cei deschiºi
ºi dornici de cunoaºtere sã aprofundeze o imagine realmente esenþialã:
ce este ºi ce reprezintã „Medicamentul“, acest adevãrat „Zeu“ al
prezentului (2003), cãruia i se „închinã“ o întreagã societate umanã,
ajunsã la fel de dependentã de ideea de „medicament“, ca ºi cea de
„televizor“, automobil“ etc. Aceasta nu se referã la cei grav atinºi de
boli, care au nevoie urgentã de „medicament“, ci la majoritatea celor
care nu mai pot concepe viaþa modernã fãrã „dulãpiorul cu
medicamente“, pentru care utilizarea acestora a devenit o „modã“, ca
ultima maºinã de lux, în timp ce, mulþi alþii, percep medicamentele ca
pe „alimente de uz curent“ – fãrã sã fie alimente, ci pastile, droguri,
luate cu pumnul sau pumnii – ºi din a cãror lipsã ajung în stradã, la
proteste naþionale (cum s-a vãzut inclusiv în primãvara lui 2003)…
Dincolo de imaginea formalã desprinsã din definiþia acestuia („prin
medicament se înþelege o substanþã activã sau asociaþii de substanþe
active obþinute prin prelucrarea unei materii prime naturale sau de
sintezã purificatã, cu o concentraþie mai mare decât cele naturale
prelucrate primar, cu acþiune farmacodinamicã verificatã, care se
adreseazã organului afectat prin intermediul chemoreceptorilor – dr
dr..
farm. Ovidiu Bojor
Bojor), ne intereseazã sã putem extrage imaginea cea
mai simplã ºi realã din conceptul de „medicament“. Poate cã pânã la
sfârºitul Capitolului vom putea extrage imaginea esenþialã a acestui concept, pentru a putea fi abordat în viziune personalã la nivelul
„concluziilor“ acestui Capitol.
Pentru a evita tonuri prea subiective ºi eventuale suspiciuni de
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interpretare prea personalã a acestui concept – a ceea ce reprezintã, cu
adevãrat, medicamentul pentru OM, nu numai pentru medicinã în general
ºi cea alopatã în special – ne-am propus sã lãsãm „vocile“ medicale
autorizate sã se exprime cât mai mult, interpretarea personalã realizând-o
la sfãrºitul fiecãrui subcapitol, cât mai redusã cu putinþã. Cãci, în acest
caz, credibilitatea se va baza nu doar pe opinia unui simplu medic
preocupat de Alimentaþia Naturalã ºi Medicina pentru Viaþã, dar în primul
rând pe afirmaþiile unor medici profesioniºti cu experienþã ºi recunoscuþi
de cãtre „Sistemul medical“, ca voci autorizate ºi competente!…
Dintre aceste competente „voci“ medicale, pentru început am ales
pe cea consideratã de noi a fi una dintre cele mai reprezentative în
susþinerea ideii de „noul medicament“ („medicamentul – aliment“ natuy G
ral), dr
dr.. Henr
Henry
G.. Bieler
Bieler. Acest medic american a studiat medicina
er
sit
at
ea din Cincinnati
la Univ
niver
ersit
sitat
atea
Cincinnati, unde a devenit un discipol al dr
dr..
Matin Fischer
Fischer, celebru fiziolog ºi filozof. A practicat arta medicinei
timp de mai bine de 50 de ani, îngrijind, pe lângã mineri, agricultori,
pensionari, ºi vedete de cinema ºi personalitãþi politice americane ºi
nu numai, asistând ºi la naºterea a mii de copii sãnãtoºi. Ca urmare a
vastei ºi competentei sale experienþe profesionale, acesta oferã celor
ele aflaþi în suferinþã, în 1965, deosebita lucrare intitulatã: „Aliment
„Alimentele
puterea vindecãrii“
vindecãrii“.
În prima parte a acestui tratat de alimentaþie, dr. Bieler atinge esenþa
problematicii medicamentului, abordând-o din perspectivã cât mai
deschisã ºi holisticã:
Natura vindecã, medicul
Punctul de vedere al lui Hipocrate era: „Natura
ei“. ªi când Pãrintele Medicinei Clinice a
nu este decât asistentul ei“
abandonat medicamentele puternice ºi otrãvitoare în favoarea credinþei
profunde, simple ºi sãnãtoase în puterea creativã a Naturii, el a inaugurat
vârsta de aur a medicinei greceºti.
Atunci când sunt bolnavi, cei mai mulþi oameni trebuie sã-ºi ocupe
timpul înghiþind pilule sau cineva sã se ocupe de ei, fie chiar ºi printr-o
intervenþie chirurgicalã. Dacã li se spune sã se odihneascã, sã se abþinã
de la unele alimente, sã permitã corpului sã sã se vindece singur, ei
rãmîn sceptici ºi temãtori. Se vor duce sã consulte un medic care face
ceva. Aºa încât medicina modernã a îndepãrtat metoda simplã ºi puþin
spectaculoasã a lui Hipocrate de tratare a bolii prin regim: hranã
adecvatã, aer curat, repaus. Foarte puþini sunt acei care mai urmeazã
încã aceste sfaturi înþelepte, pronunþate acum 24 de secole, atunci când
acest mare profesor i-a învãþat pe discipolii sãi, în Insula Cos, cã boala
erinþã) ci ºi Ponos (tr
udã)
nu este numai P athos (suf
(suferinþã)
(trudã)
udã), adicã
necesitatea urgentã pentru un corp de a face un efort pentru a-ºi
Vix
redobândi starea sa normalã de sãnãtate. Asta se numeºte „V
Puterea vindecãtoare a Naturii “ , care
Medicatrix Naturae “ – „Puterea
opereazã din interior. Dacã erau necesare mãsuri serioase, Hipocrate
prevãzuse o a doua linie de apãrare: leacurile. Cea de-a treia, la nevoie,
era chirurgia. În zilele noastre, mai ales datoritã insistenþei
ocedur
a ºi chir
ur
gul a
bolna
vilor
v er
sat pr
bolnavilor
vilor,, medicii au in
inv
ersat
procedur
ocedura
chirur
urgul
devenit vedeta scenei medicale (mã grãbesc sã adaug cã nu sunt
împotriva chirurgiei atunci când este absolut necesarã).
Din punctul de vedere al dieteticii, Hipocrate a fost un precursor
vizionar. Prima mãsurã pe care o preconiza pentru menþinerea sãnãtãþii
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Regimen
era un „Regimen
Regimen“, sau „mod
mod de viaþã regularizat“.
regularizat ªtia cã Natura
este cea care vindecã ºi cã rolul medicului este sã asiste
natur
a; ºtia cã organismul bolnav are nevoie de repaus nu numai fizic,
natura
dar mai ales chimic. Repausul chimic nu poate fi obþinut decât abþinândute de la hranã, pentru a permite organismului sã se debaraseze de
toxinele acumulate.
Thomas Sydenham, supranumit „Hipocrate al Angliei“, a exprimat
conceptul de boalã într-o singurã frazã: „Boala, declara el, nu este altceva
decât efortul depus de corp pentru a scãpa de materiile morbide“.
Sydenham a trãit în secolul al VII-lea. Dar aceste cuvinte sunt tot atât de
adevãrate astãzi, pe cât au fost ºi atunci. Chimistul olandez Herman
Boerhave, mergând pe urmele lui Sydenham, declara la rândul lui:
„Boala este vindecatã cu ajutorul Naturii, prin neutralizarea ºi eliminarea
materiilor morbide“.
La începutul secolului XX, dieteticii îi era acordat foarte puþin spaþiu
în planurile de învãþãmânt ºi se pare cã lucrurile nu s-au schimbat –
prea mult – nici în ziua de azi. ªi aceasta, contrar învãþãmintelor lui
Lãsaþi leacurile
Hipocrate care spunea, adresându-se discipolilor sãi: „Lãsaþi
în bor
canele lor dacã put
eþi vindeca bolna
vul cu ajut
or
ul
borcanele
puteþi
bolnavul
ajutor
orul
hranei
hranei“.
Este deci de înþeles cã, dacã aveþi îndrãzneala sã menþionaþi dietetica
ca pe un tratament posibil al bolii, (încã) veþi fi ascultat cu un scepticism deloc disimulat.
(Lucrurile, însã, se mai schimã, iar intrarea în al treilea mileniu a
determinat „un val tsunami“ de interes nedisimulat pentru alternativa
dieteticã naturalã în faþa bolii.)
Unii au definit omul ca pe „un ansamblu ambulant de þevãrii“. ªi,
în aceste þevi, de-a lungul veacurilor, el a turnat decocturi de scorpion
pisat, de ureche de liliac, de pinteni de pãsãri de curte ºi de seminþe de
iarba nebunilor, precum ºi mii de alte mixuri cãrora li se atribuiau
hipnozã a
virtuþi curative. Ni se poate pãrea cã trãim într-o epocã de „hipnozã
medicamentului
medicamentului“, dar Publius Syrus fãcea, cu o jumãtate de secol
Existã leacuri care
înainte de Christos, aceastã observaþie înþeleaptã: „Existã
sunt mai rrele
ele decât rãul însuºi
însuºi“. Variaþii pe marginea acestei
observaþii cinice au putut fi fãcute, de cãtre bolnavi ºi de cãtre medici,
multã vreme dupã aceea – ºi poate chiar ºi înainte.
Doctorii iau oare medicamentele pe care le prescriu? Nu prea, ºi
totuºi sinonimul lui „doctor“ este „medic“. Sir William Osler, o somitate
medicalã a timpului sãu, s-a îmbolnãvit într-o bunã zi pe când se afla la
Cannes (la sfârºitul secolului XIX). Un medic din partea locului I-a
prescris un medicament având la bazã un compus al mercurului, lãudat
pe atunci ca leac pentru numeroase boli. Sir W. Osler l-a aruncat la
gunoi spunând: „Dorinþa de a lua medicamente constituie poate
diferenþa cea mai mare dintre om ºi animal. Tânãrul medic
îºi începe cariera cu 20 de medicamente pentru fiecare boalã,
iar bãtrânul medic ºi-o sfârºeºte cu un medicament pentru 20
de boli
boli“.
Mãrturisesc cã ºi eu, imediat dupã ce mi-am luat diploma ºi chiar ºi
câþiva ani dupã aceea, mi-am îndopat pacienþii cu pilule, poþiuni ºi
sã arunc
panacee, pânã în ziua în care am hotãrât, precum Macbeth, „sã
medicamentele la câini
câini“ – ºi am putut constata cum câinii le
adulmecau ºi apoi le întorceau spatele cu dispreþ.

85

Medicii se aratã din ce în ce mai grãbiþi sã scrie reþete pentru
pacienþii care le-o cer, uitând istoria doctorului care, înmânând reþeta
epede, cât aceas
tã mixturã es
clientului sãu, îi spune: „F
aceastã
estte
Faceþi-o rrepede,
consideratã încã un leac
leac“.
În anul 1855, Societatea Medicalã din Massachussets a dat urmãtorul
anunþ: „Un premiu de 100 de dolari este oferit pentru cea mai bunã
propunere privind prevenirea ºi vindecarea bolilor fãrã a întrebuinþa
medicamentele, propunere care ar putea sã constituie un progres în
favoarea umanitãþii ºi a ºtiinþei medicale“.
Deºi rãspunsul la propunerea de mai sus soseºte prea târziu pentru
a mai fi recompensat, sã sperãm totuºi ca el sã nu fie prea tardiv pentru
a face încã mult bine. (55)
La fel de simplu ºi foarte pe scurt este sintetizatã imaginea medicamentului, din perspectivã „naturistã“, de cãtre colectivul de medici
avel Chirilã
coordonaþi de dr
dr.. P
Pa
Chirilã, ale cãror concluzii apar în cea mai
competentã lucrare în domeniu din România, intens citatã în Capitolul 3
Medicinã naturistã
– Manualul de „Medicinã
naturistã“:
Mascarea simptomelor cu ajutorul medicaþiei nu rezolvã
boala, ci doar o ascunde, cauza ei profundã nefiind înlãturatã.
Cauza profundã, „intoxicarea“, cãreia i s-a blocat o cale de
descãrcare prin medicaþia utilizatã, va folosi o altã cale pentru
a se descãrca ( apariþia unui alt simptom) sau se va descãrca
în profunzime la nivel metabolic celular sau la cel al
perturbãrilor de multiplicare (tumori maligne ºi benigne
benigne). Astfel,
deºi blocarea unei colici biliare este consideratã necesarã atât de naturiºti
cât ºi în medicina alopatã, ea nu rezolvã cauza care a fãcut posibilã apariþia
crizei biliare (respectiv diskinezia biliarã). Atâta vreme cât aceastã cauzã
nu este înlãturatã, ea va putea da naºtere oricând unei alte crize sau va
putea evolua asimptomatic spre o boalã mai gravã (de exemplu un calcul
biliar cu blocaj consecutiv de cãi biliare, colestazã ºi tot ansamblul de
modificãri). (11)
Din aceste imagini, prefigurate deja din Capitolul 3, se poate extrage
aceeaºi idee esenþialã, vag conturatã aici, dar foarte bine precizatã pe
parcursul ºi mai ales la sfârºitul acestui capitol: medicamentul cel mai
eficient, ca element terapeutic real, care sã respecte principiul hipocratic
„Primum non nocere“, este tocmai cel recomandat de însuºi „Pãrintele
Medicamentul – Aliment
Aliment“ Natumedicinei moderne“, Hipocrate: „Medicamentul
r a ll.
Pentru a înþelege de la bun început mecanismul gândirii noastre – a
opþiunii de a susþine cu toatã încrederea simplul ºi adevãratul îndemn
Alimentul sã vã fie medicament ºi medicament sã
hipocratic („Alimentul
vã fie alimentul
alimentul“), alãturi de altele la fel de reale ale aceluiaºi precursor al Medicinei pentru Viaþã („Suntem ceea ce mâncãm, iar bolile
trebuiesc tratate înainte de toate prin alimentaþie “; „ Lãsaþi
leacurile în bor
vul cu
borcanele
puteþi
bolnavul
canele lor dacã put
eþi vindeca bolna
ajutorul hranei“ etc.) – este necesar a aprofunda cât mai bine câteva
din principalele sisteme terapeutice cunoscute.
De fapt, demersul nostru face apel la înþelegerea stilului de practicã
a terapiei pentru stimularea vindecãrii, sau altfel spus, a modului în
care este peceput ºi utilizat medicamentul specific sistemului terapeutic
respectiv. Cãci, în ultimã instanþã, dincolo de teorii de conceptualizare
ºi sistematizare a principalelor sisteme terapeutice, elementul
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definitoriu care le-a generat, „cãrãmida“ care le susþine ºi
care face distincþia între acestea, este acelaºi, discutat ºi disputat în
dicamentul
acest Capitol: Me
Medicamentul
dicamentul.
În paralel cu medicina clasicã, alopatã, în ultimi ani (ºi chiar din
ultimele decenii ale secolului XX), se vorbeºte din ce în ce mai mult de
terapiile alternative de tratament prin acupuncturã, homeopatie,
ayurveda, macrobioticã, reflexoterapie etc., terapii grupate sub denumirea genericã de terapii naturiste
naturiste, printre care ºi dietoterapia
naturistã. Pentru a aprofunda ideea de medicament prin prisma câtorva
sisteme terapeutice principale, vom studia comparativ trei dintre acestea:
cel alopat
alopat, al medicinei clasice actuale, cel homeopat
homeopat, cu o tot mai
mare prizã în sistemul medical ºi, bine-înþeles, sistemul dietoterapeutic,
nutriþional, reprezentat de Alimentaþia Naturalã
Naturalã.
Pentru a înþelege deosebirea esenþialã dintre strictul sistem terapeutic
alopat, pe de o parte, ºi cel preventiv ºi terapeutic nutriþional prin
Alimentaþia Naturalã, pe de altã parte, este necesarã definirea termenilor
– precum cerea Voltaire, pentru limpezirea oricãrei neînþelegeri. Astfel,
consultând Dicþionarul Explicativ al Limbii Române (DEX)
constatãm cã termenului de alopatie i se atribuie urmãtoarea definiþie:
„tratament medical constând în administrarea unor medicamente în
doze care, la omul sãnãtos, ar declanºa efecte contrare simptomelor
caracteristice bolii care trebuie tratatã“. Putem constata cum, din definiþie
ºi, parþial, chiar din denumirea conceptului, se poate deduce sensul
acestuia: alo-patie, adicã „altã boalã („allos“ = „alta“ ºi „pathos“ =
„boalã“),, contrarã simptomelor bolii iniþiale“ (ºi nu doar „înaltã
boalã“
boalã“, adicã o patologie de mare intensitate care necesitã aport
medicamentos alopat peste limitele fiziologice ale organismului).
Altfel spus, pentru a anihila un simptom al unei boli - ºi nu boala în
ansamblu – în organismul afectat se introduce un medicament (o
substanþã chimicã de sintezã) care va duce la declanºarea unor
mecanisme de compensare ºi neutralizare a simptomului, dar care,
introdus la omul normal, s-ar manifesta printr-un simptom contrar celui
manifestat la omul bolnav (un medicament de scãdere a tensiunii
administrat uzual unui hipertensiv, în cazul utilizãrii accidentale de
cãtre un om sãnãtos, va genera simptome hipotensoare).
mecanice când, pentru
Acest fenomen este foarte cunoscut fizicii mecanice,
reechilibrarea talerelor unei balanþe, dezechilibratã prin îngreunarea
unuia din braþe (simptomul numit boalã), se aºeazã o greutate
echivalentã pe celãlalt braþ (medicamentul ce neutralizeazã simptomul).
ematicã
La fel, la mat
matematicã
ematicã, pentru a avea un rezultat de plus (relativa
vindecare), minusul (simptomul) va trebui asociat (înmulþit) tot cu un
minus (medicamentul declanºator al simptomului de tip contrar). La
fel ca homeopatia, esenþa procesului pentru cele douã sisteme terapeutice
cui pe cui se scoate
pare a fi identicã: „cui
scoate“ - doar mijloacele diferã.
În concluzie, se observã cum, prin definiþie, acest principiu –
contraria
contraria, aplicat de cãtre (super)specializatul sistem terapeutic alopat,
se adreseazã strict simptomelor ºi nu bolii în ansamblu, efectelor
ºi nu cauzei reale, interne
interne. Aceastã concluzie este confirmatã de
multitudinea efectelor secundare ale medicamentelor folosite în
sistemul alopat, efecte produse prin amplificarea dezechilibrelor
organice intra- ºi intercelulare, generate de acþiunea unilateralã a
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substanþelor chimice medicamentoase. Prin utilizarea aproape exclusivã
pentru „vindecare“ a medicamentului de sintezã chimicã industrialã,
sistemul alopat nu þine cont de rezolvarea adevãratelor cauze primare,
generatoare ale bolii – dezechilibrele metabolice datorate
intoxicãrii organismului cu toxine alimentare
alimentare, dar ºi de alte
cauze mai profunde, aparþinând dimensiunii psihice ºi mentale (toxicitate
psiho-mentalã)…
Deºi se vorbeºte de Homeopatie ca sistem complementar naturist
la terapia alopatã, prin utilizarea unui principiu opus, cel al
similitudinii – totuºi, aceasta nu pare a fi prea depãrtatã de realitatea
alopatã (cu acelaºi fundament, enunþat mai sus: „cui pe cui se scoate“).
Acest principiu se referã la „un medicament administrat în diluþie mare
(zisã infinitezimalã)“ care „face sã disparã simptomatologia
asemãnãtoare celei determinate de administrarea lui în concentraþie
mare“ (11). Astfel, pe baza afirmaþiilor autorilor competentului manual
de „Medicinã naturistã“, considerãm cã se poate vorbi de un veritabil
fenomen de adaptare (imunizare energo-informaþionalã)
energo-informaþionalã): „ dacã
un bolnav are totalitatea simptomelor lui foarte asemãnãtoare sau
similare cu patogeneza unui medicament
medicament, înseamnã cã pe principiul
legii similitudinii, aceste simptome dispar dacã bolnavului i se
administreazã acel medicament în diluþie infinitezimalã“. (11)
Se observã aici o acþiune principialã asemãnãtoare întrucâtva celei
din vaccinarea alopatã
alopatã. Astfel, „semnãtura energoinformaþionalã“ a substanþei toxice medicamentoase, diluatã
infinitezimal (pânã când mai apar doar „urme” moleculare din substanþa
iniþialã) ºi apoi introdusã în organism, va mobiliza resursele interioare
ale acestuia, la nivel de câmp bioelectromagnetic ºi bioinformaþional.
Sensul acestei acþiuni este de a se gãsi remediul, din interior, la
simptomele manifestate de organismul afectat (aceleaºi, ca ºi cele
declanºate într-un organism normal de cãtre medicamentul supus diluþiei
infinitezimale) – la fel cum vaccinarea stimuleazã ºi mobilizeazã
imunitatea organismului.
De asemenea, se remarcã ºi corespondenþa dintre aceastã metodã
terapeuticã naturistã ºi cea de obþinere a rezistenþei la toxicitatea
unui drog – cu nuanþele corespunzãtoare. Cãci, în cazul homeopatiei,
toxicul este introdus dupã apariþia simptomelor caracteristice acestuia,
pe când în al doilea caz, cel al adaptãrii la toxicitatea drogului (precum
împãraþii romani imunizaþi la intoxicarea cu cucutã sau ºamanii indieni,
la veninul de ºarpe), toxicul este introdus tocmai pentru a preveni
manifestarea simptomelor caracteristice acestuia, prin adaptarea
organismului la doza crescutã progresiv.
Legat de acest aspect, ne permitem o mare parantezã: acelaºi lucru
se petrece cu fiecare din cei care utilizeazã alimentaþia
tradiþionalã, din prima zi de la naºtere – organismul este
intoxicat zilnic, puþin câte puþin, încetul cu încetul, adaptânduse la agresiunea toxicitãþii culinare tot mai pregnante pe mãsura
înaintãrii în vârstã. Astfel cã nu se mai sesizeazã efectul toxic
al alimentelor denaturate prin preparare tradiþionalã
tradiþionalã, decât odatã
bãtrâneþea
cu apropierea de „vârsta bolii generalizate“ (bãtrâneþea
bãtrâneþea), sau dupã o
pauzã alimentarã
alimentarã, când se introduce direct hranã denaturatã (se produc
reacþii organice violente, mergând pânã la deces!).
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Din aceste considerente se observã cã sistemul homeopat prezintã,
practic, aceeaºi abordare ca ºi cel alopat (chiar dacã la o altã dimensiune,
cea a corpului bio-energo-informaþional): tratarea simptomelor ºi
nu a bolii în ansamblul ei organic, a efectelor ºi nu a cauzei.
Deºi, cum spuneam, homeopatia – la fel ca ºi celelalte sisteme „naturiste“,
care provin din naturã (nefiind obligatoriu naturale), de genul
acupuncturã, ayurveda, macrobioticã, fitoterapie etc. – abordeazã un
palier superior al dimensiunii universului uman (cel energoinformaþional, unele chiar cel psiho-emoþional), totuºi, atitudinea
pacientului este similarã celei din terapia alopatã: de aºteptare pasivã
ca, dupã ingur
git
ar
ea unui „leac“ (homeopat, aayur
yur v edic,
ingurgit
gitar
area
ceaiuri, diverse preparate speciale, mai vechi sau mai moderne, precum ºi alimente speciale, „miraculoase“), totul sã revinã
la normal, uitând de adevãratele cauze reale ale bolii ºi
permiþând, în continuare, intoxicarea culinarã zilnicã
zilnicã…
Toate aceste inconveniente sunt îndepãrtate prin utilizarea sis
sisttemului nutriþional natural, unde terapia þinteºte cauza, chiar dacã se
referã doar la cea strict fizicã (problema – intoxicarea – este „greutatea“
de pe talerul balanþei, din exemplul cu tratamentul alopat).
Pãstrând comparaþia cu balanþa ºi suprapunând aceastã imagine
plasticã peste imaginea anatomicã a corpului omenesc (omul este balanþa
ºi braþele sale sunt talerele balanþei), remarcãm urmãtorul aspect: dacã
greutatea (boala) îi „apasã“ unul din braþe, înclinându-l într-o parte sau
alta, prin aºezarea unei greutãþi identice pe celãlalt braþ (medicamentuldrog alopat), atunci balanþa (corpul omenesc) se reechilibreazã. Însã,
un singur amãnunt mai trebuie reamintit: acum, corpul suportã douã
greutãþi, egal distribuite, dar care preseazã ºi taseazã coloana vertebralã
a corpului uman (sau axa balanþei) – exact ca în cazul unei persoane ce
carã douã geamantane voluminoase ºi foarte grele, de aceeaºi greutate,
ce pare perfect echilibratã ºi, poate, chiar stând dreaptã (dar profund
afectatã de tensiunea resimþitã în braþe ºi pe coloana vertebralã!
vertebralã!).
În schimb, Alimentaþia Naturalã, prin simplul, dar eficientul proces
de dezintoxicare, acþioneazã direct, firesc ºi natural: elibereazã braþul
de po
var
a apãsãt
oar
e (simptomul fizic) fãrã a ataºa altul, suplimentar,
pov
ara
apãsãtoar
oare
pe braþul opus (medicamentul generator al simptomului contrar).
Procesul decurge firesc, natural, explicat prin implicarea directã,
puternic dezintoxicantã, a fibrelor vegetale celulozice (polizaharide
nedigerabile), care desfac „circuitul hepato-entero-hepatic“ de intoxicare
a organismului – eliminându-se, astfel, prin scaun, toxinele absorbite
din bilã ºi nu numai (detaliile procesului vor fi redate în Capitolul
corespunzãtor, al 9-lea, din Partea Teoreticã a prezentului Tratat).
Iatã, în scurta imagine introductivã, enunþatã esenþa conceptului
de medicament
medicament, din perspectiva propriei noastre viziuni. Astfel, în
ultimã instanþã, Medicamentul nu este o substanþã (mai mult
sau mai puþin eficientã) ci chiar o Calitate, o Atitudine – a
unui „sumum“ de substanþe ºi structuri naturale, înglobate în
cele mai perfecte produse (plantele ºi produsele animale din
Naturã). Aceºtia sunt adevãraþi parametri care susþin procesul
natural de dezintoxicare – generat ºi determinat primordial
de cãtre încã necunoscuta „Putere vindecãtoare a Naturii“!
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4.2 MEDICAMENTUL ALOPAT –
PRODUS DE SINTEZÃ CHIMICÃ
INDUSTRIALÃ
Dupã o imagine a medicamentului creionatã dintr-o perspectivã
cât mai holisticã, de la finalul subiectului precedent, revenim la aspecte
mai concrete, palpabile ºi mãsurabile, legate de medicamentul alopat.
Pentru majoritatea oamenilor, chiar ºi specialiºti în domenii conexe
medicinei, modul de realizare a medicamentului este un proces mai
puþin cunoscut sau înþeles. De aceea considerãm a fi foarte utilã o sumarã
trecere în revistã a principalelor etape de „plãmãdire“ a medicamentului
alopat, pentru a înþelege mai bine calitãþile acestuia – de ce devine un
produs de sintezã chimicã, la ieºirea de pe porþile fabricii, ºi în ce mãsurã
este afectatã calitatea principiilor active ale extractelor naturale din
care se obþin substanþele active medicamentoase.
Lumea medicament
elor
Pentru aceasta apelãm la lucrarea „L
medicamentelor
elor“, a
cadie P
er
cek
regretatului dr
dr.. Ar
Arcadie
Per
ercek
cek, medic cu mare experienþã
profesionalã, care a avut o mare înclinare cãtre domeniul Naturii,
doveditã prin marele volum de articole pe teme „naturiste“ publicate în
reviste ºtiinþifice de culturalizare a domeniului.
În aceastã lucrare, care va mai fi citatã pe parcursul capitolului, dr.
Percek precizeazã, la un moment dat, cele patru modalitãþi principale
de preparare ale substanþelor active, precum ºi efectele unora dintre
aceste tipuri de acþiuni asupra principiilor active devenite substanþe
medicamentoase:
Dacã ar fi sã enumerãm principalele modalitãþi de preparare ale
substaþelor active, aceasta ar fi: extracþia; sinteza; semisinteza ºi biosinteza.
Câteva cuvinte în continuare despre fiecare din aceste modalitãþi.
Extr
acþia reprezintã concentrarea într-un volum redus a principiilor
Extracþia
active conþinute de un anume element din regnul vegetal, animal sau
mineral.. Sinteza reprezintã procedeul care, pe calea metodelor clasice
ale chimiei organice, construieºte noi molecule chimice, noi substanþe,
folosindu-se în acest sens de variate elemente chimice. Semisinteza
Semisinteza,
combinând extracþia cu sinteza, realizeazã o fertilã colaborare a omului
cu natura, în timp ce biosinteza
biosinteza, reprezintã metoda în care extragerea
principiului activ este legatã de proliferarea unor microorganisme care
deþin propriile lor principii active, le acumuleazã ºi le excreteazã în
mediul lichid de culturã.
Prepararea unui extract necesitã douã etape:
– divizarea sau fãrâmiþarea elementului conþinãtor într-un solvent,
care în majoritatea cazurilor este reprezentat de alcool;
– concentrarea soluþiei extractive în scopul obþinerii principiului
activ în volume mici ºi, pe cât posibil, în stare fermã ºi sub formã uscatã.
actul tto
ot al dintr-o anume
În principiu se vorbeºte despre extr
xtractul
plantã, de exemplu, ca ºi – în situaþii bine determinate – numai despre
extr
actul principiului activ.
activ Exemplul cel mai obiºnuit care se poate
xtractul
da pe aceastã linie þine de extractul total de opiu
opiu. Acest extract
conþine desigur în diferite cantitãþi nu un singur alcaloid, ci toþi alcaloizii
prezenþi în sucul care se scurge dupã incizarea capsulelor de Papaver
Somniferum. Acþiunea acestui extract va fi complexã ºi dominatã de
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proprietãþile analgezice ºi hipnogene. Aceastã acþiune nu se aseamãna
decât parþial cu cea exercitatã de morfinã, de fapt constituentul principal al extractului menþionat. Aceasta pentru cã Thebaina, care existã în
acest extract ºi care este un excitant cerebral, va anihila în parte acþiunea
morfinei. În acest timp, alþi alcaloizi – nicotina ºi papaverina – vor atenua
ºi ei în parte, acþiunea depresivã exercitatã de morfinã asupra miºcãrii
respiratorii. În acelaºi timp, codeina va potenþa acþiunea sedativã
exercitatã de morfinã asupra tusei. Acþiunea extractului total de
opiu ne apare, din acest punct de vedere, mai echilibratã
sau, mai bine zis, „mai tamponatã“, dupã cum se exprima un
cer
ce
tãt
or
e.
cerce
cetãt
tãtor
or,, decât acþiunea mor
morff inei pur
pure
Separarea diverºilor constituenþi dintr-un extract total reprezintã o
operaþie foarte complexã ºi dificilã. Sunt folosite în acest scop
cristalizãrile, sublimãrile, distilãrile fracþionate, distrugerile
enzimatice selective etc.
O metodã pentru prepararea extractelor de originã biologicã este
liofilizarea, metodã care constã din congelarea prealabilã ºi în ritm
liofilizarea
accelerat a materiei prime ºi apoi prin uscarea în vid. Într-o asemenea
situaþie, apa sub formã de gheaþã se eliminã prin sublimare, trecând
din starea solidã în cea gazoasã, scurt-circuitând, aºadar starea lichidã.
tituienþii plasmatici
Pe aceastã cale se preparã în mod curent cons
constituienþii
de tipul ffibr
ibr
ibrogenului,
globulinelor,, apoi
ogenului, al albuminelor ºi globulinelor
extractele apoterapice etc
etc.
Mai multe vitamine sunt fabricate pe calea semisintezei
semisintezei.
Aºa de exemplu, vitamina D se produce, printre altele, ºi din ergosterol,
extras la rândul sãu din drojdie de bere, iar vitamina C, din care numai
Franþa produce în jur de 500 de tone anual, din glucozã. (99)
Pentru conturarea unei imagini cât mai precise, legatã de ceea ce
er
cek
înseamnã medicamentul sintetic, dr
dr.. A
A.. P
Per
ercek
cek, împreunã cu echipa
dr
avel Chirilã
Chirilã, ne prezintã în continuare drumul parcurs de cãtre
dr.. P
Pa
medicamentul alopat pentru omologare – cu care ocazie putem conºtienefectele
tiza mai clar semnificaþia efectelor toxice potenþiale („efectele
secundare adverse
adverse“), care pot însoþi oricare dintre medicamentele
alopate:
Prima etapã din naºterea unui nou medicament este legatã de aºa
screening
numitul „screening
screening“ care constã din trierea efectelor interesante ale
unei substanþe, prin diverse testãri. Dupã aceea urmeazã determinarea
gradului de toxicitate al substanþei cercetate
cercetate. Urmeazã apoi experimentarea pe animale ºi cercetarea efectelor teratogene
teratogene. Dacã
ºi experimentarea clinicã – pe de o parte cea mai importantã – se
dovedeºte promiþãtoare, noul produs primeºte investitura de „candidat
la medicament“ fiind supus ca atare unor comisii pentru aprobãri finale.
Sistematizate, aceste etape se prezintã astfel:
– etapa de screening;
– etapa testãrilor toxicologice ºi teratogene sau cea a experimentãrii
pe animale;
– etapa experimentãrii pe om sau etapa experimentãrii clinice;
– etapa autorizaþiei de punere în vânzare a noului medicament.
De subliniat este cã, chiar atunci când un medicament a trecut cu
succes proba experimentãrilor clinice, el nu poate fi considerat pe
deplin cunoscut.
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Cercetarea ºi experimentarea de medicamente noi nu mai sunt lãsate
la diccreþia hazardului, ci sunt încredinþate unei echipe
echipe. Astfel,
descoperirea ºi punerea la punct a unui medicament de acelaºi gen ca
penicilina, respectic cloramfenicolul, au necesitat o echipã formatã din
152 de savanþi ºi tehnicieni, care au desfãºurat în acest scop 400.000 ore
de muncã. Remediul menþionat a fost experimentat ºi testat în faza
preparatoare pe 17.000 de subiecþi, iar firma producãtoare a investit 10
milioane de dolari în acest proiect. Stâlpii de rezistenþã ai unei asemenea
echipe sunt: chimistul, analistul, toxicologul, farmacologul,
biochimistul, patologu
patologull ºi clinicianul.
Toxicologul experimenteazã pe animale substanþa descoperitã,
stabilindu-i dozele de tolerabilitate, dozele în care substanþa poate fi
periculoasã sau mortalã. Fireºte, toate cãile de administrare (peroralã,
hipodermicã, subcutanatã, intravenoasã etc.) sunt testate.
Patologul examineazã cu atenþie þesuturile tuturor organelor
afectate de medicamente semnalând modificãrile produse. De verdictul
sãu depinde marele salt al trecerii de la experimentarea pe animal, la
experimentarea pe om. Veto-ul sãu poate fi hotãrâtor.
Clinicianul conduce experimentarea finalã, aceea efectuatã pe
oameni. Experimentãrile clinice se fac cu mare prudenþã, începâdu-se
cu dozele cele mai mici; gradat do
za se mãreºte. Este studiatã
doza
cu mare atenþie asimilarea substanþei medicamentoase de cãtre
organism, descompunerea ºi eliminarea sa, efectele clinice etc. Acest
proces dureazã luni de zile
zile.
Drumul de la principiu activ la medicamentul propriu-zis este, dupã
cum vedem, foarte lung. Un principiu activ nu este nici pe departe un
medicament. Aceasta pentru cã principiul activ poate fi periculos
– periculozitate care este domesticitã doar în îndelungatul ºi complicatul
proces prezentat mai sus, necesar pentru ca acesta sã fie investit cu
titlul de medicament. Sã exemplificãm. Dupã cum ºtim, nitroglicerina
aceastã valoroasã substanþã antispasticã de care ne folosim pentru
tratamentul crizelor spasmodice ale anginei de piept, este un exploziv
de prim ordin. Datoritã efectelor nocive ale acestui exploziv, numeroºi
mineri sau lucrãtori în tunele ºi-au pierdut viaþa. Ei bine, chimiºtii ºi
farmacologii au reuºit ca, plecând de la nitroglicerinã, sã descopere un
nou medicament trinitrina – de cea mai mare importanþã în tratamentul
anginei de piept. Numai cã un asemenea comprimat cu efecte
antispasmodice atât de salutare nu conþine decât 0,0005 g de nitroglicerinã, respectiv o jumãtate din a mia parte dintr-un gram. (99)
Lucrând cu doze ponderale
ponderale, medicina alopatã este obligatã sã
lucreze mai întâi pe animal; dar spre deosebire de homeopatie ºi
acupuncturã, care gãsesc chiar ºi diferenþe mici dintre indivizi,
experimentul alopat se mulþumeºte cu „asemãnãri“ farmacologice între
iepure ºi om, între cobai ºi om, între ºoarece ºi maimuþã etc. Georgeta
Rândaºu citeazã douã exemple: rezerpina se eliminã la om în 2
ore, la animal în 48 de ore, iar fenilbutazona se metabolizeazã
la om a ºasea parte în 24 de ore, pe când la animal se eliminã,
în totalitate, în câteva ore.
Aceastã lipsã de profunzime în experment poate explica viaþa scurtã
a medicamentelor de sintezã „coronarodilatatoare“, „hepatotrope“,
„liniºtitoare“ etc. care se nasc ºi mor în glorie; la moartea lor se naºte o
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altã formulã, un alt preparat ºi marile trusturi de medicamente
prosperã. (11 )
prosperã
Din studiul proceselor tehnologice utilizate pentru producerea
medicamentului de sintezã chimicã de tip alopat, se remarcã cum, chiar
ºi în cazul extracþiei (proces sugerat a se executa cât mai simplu), sunt
implicate procese denaturante de degradare termicã ºi chimicã a
reactanþilor. Aceste procese fizice ºi chimice au ca rezultat modificarea
geometriei spaþiale moleculare: configuraþia stereochimicã (chiralitatea)
de tip levogir, conformã moleculelor lumii vii (din extractele naturale
vegetale), devine, prin procesare, una dominant dextrogirã,
caracteristicã conformaþiei spaþiale a moleculelor materiei nevii (acest
aspect, fundamental pentru înþelegerea distincþiei esenþiale între hrana
naturalã ºi cea denaturatã, va fi mult aprofundat în Capitolul 10 al „Pãrþii
Teoretice” din Tratat).
drama thaliO tragicã confirmare a acestei ipoteze o oferã „drama
domidei
Planeta posibilitãþilor imposibile
domidei“. Astfel, în lucrarea „Planeta
imposibile“,
L. P
awels ºi J. Ber
gier precizeazã:
Pa
Bergier
În anii 1960, în Europa de vest a avut loc tragedie de care s-a fãcut
alidomidul“ – un preparat medicamentos tranchilizant. El
vinovat „t
„talidomidul“
a dobândit rapid popularitatea, dar tot atât de rapid au ieºit la ivealã
însuºirile sale funeste – femeile care au întrebuinþat acest medicament
au nãscu copii cu puternice mutaþii patologice. Cauza nu a fost
clarificatã decât atunci când s-a constatat cã preparatul a fost
produs în formã de racemic, adicã conþinea în cantitãþi egale
37
izomerii optici
37)
optici. (37
Aceastã ipotezã a fost, de asemenea confirmatã, da data aceasta
strãlucit, de cãtre cercetãtorii William S. Knowles, K. Barry ºi
Ryoji N
oyori
No
ori, ale cãror lucrãri, privind hidrogenarea catalizatã ºi
reacþiile de oxidare, au fost recompensate cu Premiul Nobel pentru
chimie al anului 200
20011. În revista de prezentare a noilor laureaþi Nobel
Magazin
(„Magazin
Magazin“), se preciza:
În fapt, cercetãrile acestora au fost considerate ca reprezentând
un pas spre o nouã farmacologie
„un
farmacologie“, prin „corectarea“ chiralitãþii
medicamentelor de sintezã chimicã. Dupã zeci de ani de utilizare
intensivã a medicamentelor alopate, a cãror structurã chiralã
era ºi este încã dextrogirã (a se vedea celebra tragedie a anilor ’60,
declanºatã de thalidomidã), cercetãrile de ultimã orã, încununate cu
Premiul Nobel, permit sinteza industrialã cu o siguranþã mult sporitã a
produselor farmaceutice ºi a altor substanþe bioactive.
Este de remarcat, totuºi, cã aceste cãutãri de perfecþionare a metodei
de sintezã industrialã, care ne bucurã, nu pot înlocui perfecþiunea Laboratorului numit Naturã, în care substanþele naturale, levogire, sunt per
perffect
compatibile cu biochimia chiralã a organismelor vii – deci ºi a
omului. O asemenea confirmare o oferã, de data aceasta, cercetãtorul
dr
Celan care vorbeºte într-un articol de revistã despre una
dr.. Eugen Celan,
din noile descoperiri legate de aspirinã, respectiv caracterul
anticancerigen al acesteia. Acesta susþine cã recente cercetãri au arãtat
cã salicilatul de sodiu are un efect de apoptozã (celulele primesc comanda
geneticã de autodistrugere) asupra celulelor canceroase din culturi de
ectul cer
o“ nu a putut ffii demons
tr
at,
laborator. Totuºi, ef
efectul
certt „in viv
vivo“
demonstr
trat,
ceea ce confirmã, încã o datã, diferenþele fundamentale între
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condiþiile „in viv
o“ (în mediul intern al organismului) ºi „in vitr
o“
vivo“
vitro“
(în condiþii de laborator).
Acesta pare a fi marele ºi esenþialul handicap al medicamentului
alopat, faþã de „Medicamentul – Aliment“ Natural: denaturarea, degradarea acestuia, prin sinteza chimicã industrialã (în abordarea
stereochimicã),, dar mai ales ruperea sa de Naturã, prin izolarea
substanþei „active“ din complexul natural
natural. În acest fel, structura
chiralã se transformã conform moleculelor materiei nevii (dextrogir),
în timp ce izolarea substanþei active de restul componentelor din
extractul vegetal natural exacerbeazã reacþia generatã de
dextrogirizarea (de fapt, racemizarea) molecularã. Aceste procese
determinã puternicele efecte secundare adverse, resimþite de fiecare
pacient care a utilizat în mai mare mãsurã medicamentele alopate.
În acelaºi timp, trebuie þinut cont ºi de dimensiunea informaþionalã: o
substanþã care aduce cu ea „imaginea“ separãrii ºi a denaturãrii,
introdusã în corp va „oferi“ acelaºi tip de informaþie – cea a
separãrii ºi a degradãrii
degradãrii. Dacã aceastã ipotezã pare foarte fantezistã,
este bine a se vedea, totuºi, corelaþia între creºterea marcantã în ultimul
timp a consumului de medicamente (evidenþiatã pregnant în subcapitolul
urmãtor), pe de o parte, ºi procesul lent dar sigur de degradare a societãþii
în ansamblu, ºi de alienare (izolare, înstrãinare, separare) a „celulelor“
sale – adicã a indivizilor ce compun structura socialã.
Este evident cã nu aceasta este cauza principalã a problemelor
expuse mai sus, dar ºi aceastã „picãturã” îºi aduce contribuþia sa, marcând, încã o datã, partea de responsabilitate a sistemului medical actual în ges
tionar
ea ºi eev
voluþia or
ganismului social uman…
gestionar
tionarea
organismului

4.3 „MUNDUS MEDICAMENTI“ –
O LUME A MEDICAMENTELOR ALOPATE?
În urmã cu 40 de ani (faþã de anul 1999), sloganul radiodifuzat ca
Nici un cãmin fãrã As
pirin!
reclamã era: „Nici
Aspirin!
pirin!“ (774 )
Am început acest subcapitol cu citatul de mai sus, tocmai pentru a
mareea medicamentoasã
observa cã „mareea
medicamentoasã“ a prezentului a fost prefiguratã
încã de acum cel puþin 40 de ani, când mass-media, având advertisingul
(publicitatea) ca vârf de lance, a reuºit sã inducã în subconºtientul
colectiv imaginea „medicamentului de uz casnic“, asemenea indispensabilei maºini de spãlat!
Argumente pentru afirmaþia de mai sus, cea referitoare la „mareea
medicamentoasã“ (expresia preferatã a dr. Percek), sunt oferite tot din
lucrãrile de bazã ale medicilor citaþi pânã acum – specialiºti alopaþi,
dar având înclinaþii cãtre dimensiunea Naturalului (nu a
supranaturalului!), a medicinei preventive, în general.
Astfel, referindu-se la efectele utilizãrii pe scarã tot mai largã a
avel ºi Maria Chirilã
medicamentelor de sintezã chimicã, dr
dr.. P
Pa
Chirilã, în
Medicinã Naturistã
Manualul de „Medicinã
Naturistã“ creioneazã câteva imagini deosebit
mundus medicamenti
lumea medica
men
de sugestive, prin care „mundus
medicamenti“ („lumea
medicamen
men-telor
elor“) a dr. Arcadie Percek nu mai pare a fi doar o simplã speculaþie, ci
o realitate, din pãcate, tot mai palpabilã:
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Medicaþia de sintezã are unele succese rapide în bolile acute, ºi
pornind de la aceastã certitudine, în ultimul secol s-a dezvoltat o
industrie puternicã cu trusturi mari, care vând cantitãþi impresionante
de mendicamente. Generaþiile acestui veac au fost supuse profilaxiilor
medicamentoase de tot felul, vaccinãrilor, uneori chiar intervenþiilor
chirurgicale „profilactice“, tratamentelor cronice, poluãrii alimentare,
a aerului, a apei etc. Drept urmare, numãrul reacþiilor de respingere
sub forma alergiilor, idiosincraziilor ºi a altor tipuri de reacþii adverse
este în continuã creºtere în toatã lumea.
În acest secol s-au produs ºi se produc cantitãþi enorme de medicamente alopate, poluare agresivã ºi relativ bruscã pentru fiinþa umanã.
Redãm câteva cifre citate de Percek, Rîndaºu ºi Melville: în Franþa apar
pe piaþã aproximativ 3 miliarde de tablete pe an; în SUA mai mult de
100 de fabrici produc în jur de 3.700 kg amfetamine pe an, adicã 37
miliarde de doze. În 1952, în Franþa s-au produs 482 grame de largactil,
în 1957 2,5 tone. În 1975 în SUA cheltuielile totale pentru medicamente
au fost de 955 milioane dolari. În 1970 în Anglia s-au prescris 214 milioane
reþete cu hipnotice (58%) ºi analgezice (15%). În Franþa consumul de
antibiotice constituie o treime din consumul total de medicamente (care
însumeazã 3,5% din cheltuielile naþionale). În SUA, între 1948-1966 s-au
lansat pe piaþã 7.563 de variante noi de medicamente.
S-ar zice cã dupã aceastã artilerie grea aruncatã în lupta cu boala,
secolul XX ar trebui sã fie trãit numai de oameni sãnãtoºi.
În „Le Concour
Concourss Médical“ nr
nr.. 32 din 1199 78 a apãrut un
interesant studiu care priveºte medicamentul în perspectiva timpului.
Se aratã cã în 1970 peste 50% din medicamente erau constituite dintr-un
principiu activ cu 45 de ani în urmã, 19% dintr-un principiu activ
descoperit între anii 1950 ºi 1960 ºi 6% între 1960 ºi 1970. Cu alte cuvinte,
numãrul principiilor active cu care opereazã farmacia de sintezã este
în scãdere în zilele noastre, chiar dacã variantele comerciale se
înmulþesc. (11)
cadie P
er
cek
La rândul sãu, dr
dr.. Ar
Arcadie
Per
ercek
cek, în aceeaºi complexã lucrare
Mundus medicamenti
numitã la fel ca sintagma sa preferatã: „Mundus
medicamenti“
Lumea medicamentelor
(„Lumea
medicamentelor“), realizeazã o scurtã sintezã a „acuzelor“
aduse în general medicamentului alopat, urmatã de o altã lungã listã
privitoare la efectele asupra omului simplu a acestei veritabile industrii
a medicamentului.
Astfel, autorul relevã, încã o datã, valul tot mai crescut al
bombardamentului medicamentos
„bombardamentului
medicamentos“ la care este supus organismul
social uman, fiecare persoanã în parte – prin depãºirea insesizabilã a
graniþei roºii dintre uz ºi abuz medicamentos:
Acuzaþiile care se aduc în general medicamentului þin de cinci
factori principali:
– În primul rând: medicamentele sunt, în majoritatea lor,
ineficiente.
– În al doilea rând: tot în majoritatea lor, ele sunt periculoase.
– În al treilea rând: ele se aflã într-o permanentã metamorfozã,
fapt ce - în afarã de laturile pozitive ale acestui fenomen - genereazã
derutã ºi neîncredere.
– În al patrulea rând: incitã la supraconsum.
– În al cincilea rând: ele sunt foarte costisitoare, fapt ce creeazã
suspiciuni privind interesele comerciale care stau în spatele lor.
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În legãturã cu prima acuzaþie, reputatul profesor Mathe de la
Centrul de studii oncologice de la Villejuif (Franþa) a declarat într-o
e sunt
emisiune de televiziune din mai 1969, cã 90% din medicament
medicamente
fie ineficace, fie inactive
inactive. O declaraþie asemãnãtoare face ºi doctorul
Berand într-un numãr din ianuarie 1970 al ziarului „Le Monde“ prin
care precizeazã cã 50% din consumul medicamentos este
reprezentat de vitamine, fortifiante, revigorante, ca ºi din
er
se medicament
e des
tinat
tiv
epar
at
e a
div
digestiv
tiv,, „pr
„prepar
eparat
ate
diver
erse
medicamente
destinat
tinate
e tubului diges
cãror acþiune este în mod exclusiv sau principal de ordin
psihologic “.
Relatãrile pe care le-am fãcut în legãturã cu intoxicaþiile medicamentoase (a se vedea subcapitolele urmãtoare, în special cel legat de „boala
iatrogenã“) sunt suficiente sper, pentru a argumenta cea de-a doua
acuzaþie.
a
În legãturã cu cea de-a treia, vom preciza cã se considerã, la or
ora
actualã, cã existã pe mapamond în jur de câteva sute de mii de
medicamente
medicamente. Numai în domeniile cancerului, de exemplu, circulã pe
epar
at
e,
piaþa mondialã la aceastã orã (1996), în jur de 35.000 de pr
prepar
eparat
ate
fiecare din ele pretinzând – dupã cum ne asigurã materialul publicitar de
rigoare – a influenþa în bine dacã nu chiar a vindeca acest temut flagel al
timpurilor noastre.
Acest fabulos consum de medicamente, dupã cum am mai precizat,
este departe de a se opri. Dimpotrivã, el se aflã într-o continuã
ani cum ne
ascensiune, dublându-se la aproape fiecare zece ani,
asigurã studii cu caracter prospectiv, efectuate pe aceastã linie.
Publicaþia „World Pharmaceutical Introduction“ ne asigurã, de
exemplu, cã numãrul preparatelor apãrute în lume numai în cursul
anului 1990 s-a ridicat deja la cifra de 3.255
3.255.
Un studiu efectuat în cadrul O.M.S. conchide cã din numãrul enorm
de substanþe active utilizate în industria farmaceuticã – numãr care
penduleazã între 2.000–3.000 ºi care servesc la prepararea
e . Cu aceste 200
medicamentelor, numai 200 sunt absolut necesar
necesare
de substanþe pot fi preparate medicamente care satisfac nevoile
majoritãþii populaþiei.
ele au o viaþã medie de cir
ca 1155
S-a constatat cã medicament
medicamentele
circa
ani – perioadã de timp în care se nasc, trãiesc ºi mor.
În legãturã cu mareea chimicã medicamentoasã
medicamentoasã, iatã ce ni se
Santé
relateazã într-o publicaþie O.M.S. din 1979 (este vorba de revista „Santé
du Monde
Monde“). De vreo 10 ani încoace, sunt lansate anual între 200 ºi
1.000 de substanþe chimice în lume, fie cã este vorba de aditivi alimentari,
fie de pesticide sau de alte produse folosite în industrie ºi agriculturã.
Poluarea chimicã a aerului, a apei ºi a lanþurilor alimentare sporeºte an
de an, ameninþând sãnãtatea oamenilor.
În Australia
Australia, de exemplu, consumul medicamentos a crescut cu
40,4% numai pe parcursul a 5 ani. În mod cu totul firesc ºi logic,
odatã cu acest consum cresc ºi fondurile ce îi sunt alocate. Din acest
amiliei necesit
at de medicament
e a ajuns sã
motiv, buge
bugetul
necesitat
medicamente
tul ffamiliei
rivalizeze, în anumite þãri, cu bugetul prevãzut pentru petrecerea
rivalizeze
tim
pului liber
u
timpului
liber, al loisir-ului deci, ºi chiar cu cel prevãzut pentr
pentru
chirie sau pentru alimentaþie
alimentaþie.
În contul unui suflu novator – s-a ajuns ca în S.U.A. 7.563 de noi
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preparate sã fie lansate pe piaþã numai între 1948–1966. Aceste noi
preparate pot fi repartizate mai departe în 1.785 de noi forme galenice
ale produºilor deja lansaþi ºi în 5.778 de noi produºi. Aceºti 5.778 de
noi produºi pot fi descompuºi în urmãtoarele categorii:
– 676 noi substanþe terapeutice;
– 3.757 asocieri de substanþe cunoscute;
– 1.345 produse lansate de o anume fabricã ºi care, de fapt, sunt absolut
identice cu cele ale altor fabrici, deosebindu-se între ele doar prin
nume.
Cei care au analizat cu minuþiozitate situaþia semnalatã mai sus,
respectiv acea explozie medicament
medicamentoasã
oasã din S.U.A. între anii 1948at sstupef
tupef
iaþi cã doar 5% dintr
e cele 77.563
.563 de
1966, au cons
constt at
atat
tupefiaþi
dintre
medicament
e lansat
e în aces
er
val rrepr
epr
ez
ent
au ino
medicamente
lansate
acestt lung int
inter
erv
eprez
ezent
entau
inov
vaþii
medicamentoase majore
majore. Situaþii similare se întâlnesc în majoritatea
þãrilor mari producãtoare de medicamente.
Referindu-ne în continuare la cifra de afaceri a industriei medicamentelor (tot în Franþa), vom preciza cã aceastã cifrã s-a dublat numai pe
parcursul a ºase ani, fapt extrem de elocvent pentru, pe de o parte,
avântul industriei medicamentoase, ºi pe de alta, solicitarea de medicamente din ce în ce mai mare.
Nu trebuie însã sã scãpãm din vedere faptul cã interpretarea creºterii
speranþei medii de viaþã la naºtere trebuie fãcutã cu mult discernãmânt.
Este adevãrat cã un numãr din ce în ce mai mare de indivizi depãºesc
în zilele noastre obstacole pe care le pune, de obicei în cale prima
copilãrie, atingând vârsta adultã. Dacã cercetãm însã în ce mãsurã a
crescut speranþa medie de viaþã a adulþilor ºi în special a bãtrânilor,
constatãm cã aceastã creºtere este nesemnificativã. Mai precis: speranþa
medie de viaþã a unei persoane de 60 de ani nu a crescut
decât cu 2 ani de la anul 11900
900 încoace
încoace. Dacã împingem lucrurile
ºi mai departe, constatãm cã acest câºtig se identificã în majoritatea
cazurilor cu o simplã prelungire mecanicã a vieþii, cu o
„supr
a vieþuir
e“ obþinutã deci cu pr
eþul unor îndelungi ºi
„supra
vieþuire“
preþul
cos
tisit
oar
e medicament
e. Va trebui, fãrã obiecþiuni, sã ne raliem
costisit
tisitoar
oare
medicamente.
ené Dubois
’homme
pãrerii biologului R
René
Dubois, formulatã în lucrarea sa „L
„L’homme
et l’adaption au milieu“, în virtutea cãreia contemporanii noºtri nu
au o speranþã de viaþã la naºtere mai bunã decât cea a strãmoºilor
noºtri. De asemenea, va trebui sã înþelegem neliniºtea exprimatã de un
ministru al sãnãtãþii publice, dintr-un stat occidental, care a declarat cã,
„totul se petrece ca ºi cum mãrirea considerabilã a consumului
medical (ºi implicit ºi a cheltuielilor medicamentoase) nu ar
ameliora notabil sãnãtatea publicã“
publicã“.
Din nefericire, mortalitatea prin infarctul miocardic se menþine
staþionarã (în ultimii 10 ani situându-se în jurul a circa 100.000 de bolnavi
pe an), ºi tot staþionarã este ºi cea prin accidente cerebrale vasculare
(în jur de 65.000 de bolnavi pe an), cu toate progresele înregistrate în
domeniul terapeuticii în general. Cancerul se aflã într-o uºoarã
ascensiune în ceea ce priveºte mortalitatea, din moment ce numãrul
victimelor înregistrate în acest domeniu este de 86.779 în 1960 ºi de
95.365 numai 4 ani mai târziu. ªi, în sfârºit, simplificând ºi mai mult
e cele 55116.4
78 de decese înr
tr
at
e
lucrurile, vom preciza cã dintr
dintre
6.478
înregis
egistr
trat
ate
egis
în FFrr anþa în anul 1196
96
4, numai 26
4.429 sunt dat
or
at
e senilitãþii
964,
264.429
dator
orat
ate
senilitãþii,
fapt care demostreazã cum nu se poate mai convingãtor situaþia încã
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precarã în care se aflã diagnosticul, dar mai ales terapeutica.
989 al revis
ouv
el Obser
În numãrul din 22-28 iunie 11989
visttei „Le N
Nouv
ouvel
Obser-vateur“ este publicat un interviu luat marelui specialist în accidente
medicamentoase, Jean Pierre Benchamou, profesor de
hepatologie la spitalul Beaujon din Franþa
Franþa, interviu în care
susnumitul declarã negru pe alb urmãtoarele: „Orice nou medicament este suspect. Nu existã medicament eficace care sã fie
fãrã pericol. Din acest motiv viaþa medicamentelor este în
general foarte scurtã.“ (99 )
O abordare la fel de pragmaticã ºi nefardatã a „lumii medicaDynamic living
mentelor” o realizeazã, în lucrarea „Dynamic
living“ (titlul cãrþii editate
Table
til de viaþã“),
viaþã doi medici americani,
în limba românã: „T
ablette de sstil
recunoscuþi specialiºti ai sãnãtãþii publice: dr
dr.. Hans Diehl – doctor în
ºtiinþe medicale, cu masterat în sãnãtate publicã, cercetãtor specializat
în epidemiologia cardiovascularã la Universitatea Loma Linda, California ºi sponsorizat de Institutul Naþional de Sãnãtate din SUA, ºi dr
dr..
Aileen Lundington – medic cu experienþã de peste 30 de ani, inclusã
în personalul Centrului „Newstart“ din cadrul Institutului Weimar din
SUA. În lucrarea amintitã, aceºtia se referã, printre alte aspecte, ºi la
problematica medicamentelor alopate:
Nu demult, un cunoscut profesor universitar de farmacologie
declara cã „tratarea bolilor omeneºti cu majoritatea medicamentelor
zilelor noastre poate fi asemãnatã cu încercarea de a stinge un incendiu
izbucnit într-un coº de gunoi dintr-un apartament al unui zgârie nori,
inundând cu apã clãdirea de sus pânã jos. Sau, altfel spus, este ca ºi
cum ai folosi un baros pentru a strivi un pãianjen
pãianjen.“
Chiar ºi cele mai bune ºi eficiente medicamente produc o mulþime
de efecte secundare neplãcute ºi uneori chiar periculoase. Multe dintre
medicament
ele ffolosit
olosit
e pe scarã lar
gã as
tãzi, se do
v edesc
medicamentele
olosite
largã
astãzi,
dov
adesea a fi mai degrabã un pericol pentru sãnãtate decât un
ajut
or
ajutor
or.
Mulþi oameni iau aspirinã pentru cel mai mic semn de febrã, rãcealã
e 2244 de or
e, în SU
A se consumã 45
sau durere de cap. În ffiecar
iecare
ore,
SUA
iecar
de tone din acest medicament! (informaþie oferitã la începutul anilor
’90)
Anual, 100.000 de persoane suferã de pe urma efectelor toxice severe ale aspirinei sau ale altor produse înrudite. ªi, cau ºi cum aceasta
nu ar fi de ajuns, se ºtie astãzi cã aspirina favorizeazã apariþia ulcerelor
gastrice ºi cã este legatã de apariþia sindromului Reye, o boalã adeseori
mortalã, care apare la copii.
În cazul medicamentelor folosite pentru tratarea hipertensiunii
arteriale, pe lângã scãderea acesteia, ele produc ºi o mulþime de efecte
secundare nedorite, ca: slãbiciune, obosealã, somnolenþã, dureri de
cap, depresie mentalã, ameþealã, balonare, transpiraþii, indigestie,
instabilitate emoþionalã, îngreunarea vorbirii, creºterea nivelurilor
colesterolului ºi impotenþã. Persoanele care au nevoie de aceste medicamente sunt adeseori nevoite sã încerce mai multe tipuri diferite pânã
gãsesc unul pe care-l pot suporta…
Mulþi oameni au o încredre copilãreascã în medicamente
medicamente,
pe care le folosesc ca sã-i calmeze, ca sã poatã dormi, ca sã-ºi pãstreze
greutatea idealã ºi ca sã se protejeze faþã de orice suferinþã imaginabilã.
soane car
e iau cât
e 110-20
0-20 sau
Medicii au deseori ocazia sã vadã per
persoane
care
câte
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chiar mai multe pastile în fiecare zi
zi. Nu sunt puþini cei cãrora
trebuie sã li se opreascã administrarea de medicamente pentru
a se însãnãtoºi! (30
30
30)
Pe lângã lucrãrile ºi tratatele de specialitate citate anterior, multe alte
informaþii în sensul celor de mai sus ne parvin ºi prin alte surse, fiind
oferite de diverse publicaþii cotidiane sau periodice, care ºi-au câºtigat o
aurã de rigoare ºtiinþificã.
Astfel, în sãptãmânalul de ºtiinþã ºi tehnicã „Magazin” din 29 iunie
1995, se precizeazã: „Sinteza unei molecule anti-tumorale (cercetarea
ºi realizarea sa efectivã) reclamã între 200 ºi 600 de milioane de dolari,
iar o ºedinþã de chimioterapie se ridicã, în foarte multe þãri, la 1.600 –
2.000 de dolari (nivelul anului 1995)“.
În aceeaºi revistã, „Magazin“, dar în numãrul din 10 decembrie
1998, apare un articol mai dezvoltat, privitor la aceeaºi problematicã a
medicamentelor alopate ºi a efectelor nocive date de abuzul multora
dintre acestea. Astfel, în articol se spune, printre altele:
Curtaþi de laboratoarele farmaceutice încã de la intrarea lor în învãþãmântul medical, practicienii se lasã în seama produselor care constituie
primul lor mijloc de tratament. Exemplul clasic îl constituie reþetele
pentru antibiotice în tratarea gripei, deºi acestea nu au nici un efect în
Oamenii adorã reþetele. Astfel, înghiþim piafecþiunile virale. „Oamenii
lule, fãrã sã ne gândim la consecinþe
ymond
consecinþe“, declarã Ra
Raymond
Wor
sle
y , dir
ect
or
ul Depar
ar
macologie de la
orsle
sley
direct
ector
orul
Departt amentului de FFar
armacologie
Universitatea din Georgetown
Georgetown.
Nu este vorba, evident, de a se elimina procedeul prescrierii medicaotuºi, ar ffii posibil sã se rreducã
educã sensibil
mentelor prin reþete.. T
To
riscurile printr-o luptã serioasã împotriva efectelor
indezirabile, la fel ca pentru sporirea siguranþei în circulaþia
998, „F
ood and Dr
ug A
dminis
tr
ation“ (FD
A) nu
tration“
(FDA)
„Food
Drug
Adminis
dministr
r utierã. În 11998,
primea decât 9 milioane de dolari pentru a urmãri produsele
f ar
maceutice dupã puner
ea lor în vânzar
e. Or
ocmai atunci
armaceutice
punerea
vânzare.
Or,, ttocmai
se manifestã efectele secundare neprevãzute.
Industria farmaceuticã,, deºi realizeazã o cifrã de afaceri de 81
miliarde de dolari numai datoritã produselor ce se vând pe reþetã,,
abia acum începe sã se întrebe de ce se metabolizeazã medicamentele în mod diferit, în funcþie de de vârstã, sex ºi chiar
de apar
tnicã. La rândul lor
apartt enenþa eetnicã.
lor,, medicii ºi pacienþii ar
trebui sã nu uite cã uneori remediul poate fi mai rãu decât boala..
De asemenea, revista „Discover“, nr.1 din aprilie 2003, în articolul
intitulat „Justiþia refuzã testarea medicamentelor pentru copii“,
precizeazã:
De fiecare datã când un medic prescrie unui copil un tratament pentru
adulþi face un experiment necontrolat, afirmã Richard Gorman
Gorman, preºeAmerican Academy of
dintele comitetului pentru medicamente al „American
Pediatrics
enicolului
ediatrics“. El citeazã cazul clor
cloramf
amfenicolului
enicolului, un antibiotic puternic
amf
apãrut pe piaþã în 1960 ca tratament împotriva meningitei la nou-nãscuþi.
Deºi utilizarea sa pentru adulþi a fost aprobatã în urma unor teste riguroase,
medicamentul nu fusese testat pe copii, deci nu se ºtia cã nu
poat
e ffii supor
icatul nou-nãscuþilor
suporttat de fficatul
nou-nãscuþilor. Testarea clinicã în cazul
poate
copiilor ar fi depistat problema, afirmã Gorman; aºa însã, mulþi copii au
murit, iar cauza exactã a morþii lor a fost descoperitã abia dupã cinci ani.
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Tot revista „Discover“, nr.1 din Aprilie 2003, preia – din revista
„Scientific American“, ediþia în limba românã, nr. 4 din 2003 – articolul
intitulat „Medicaþie greºitã“:
Lansarea unui medicament pe piaþã este ca un joc de noroc
noroc.
Aºa susþine Peter Lurie de la „Public Citizen“, un grup de interese înfiinþat
de Ralph Nader, cu sediul la Washington D.C. Una dintre primele bãtãlii
ale grupului s-a axat pe un medicament pentru sindromul colonului iritabil
(IBS). Cu trei ani în urmã, Food and Drug Administration (FDA) a aprobat
Lo
tr
one
x (alosetron hydrochloride), primul agent care trateazã aceastã
Lotr
trone
onex
afecþiune. Conform datelor publicate în „Lancet”, testele clinice la femei
au arãtat cã 41% dintre cele care au luat medicamentul au simþit o oarecare
uºurare, ca ºi alte 29% care au luat placebo.
Dupã ce medicamentul a fost lansat pe piaþã, în februarie 2000,
y de la U
niv
er
sit
at
ea din Mar
yFDA l-a desemnat pe Paul D. SSttolle
olley
Univ
niver
ersit
sitat
atea
Mary
land sã-i monitorizeze efectele secundare. Stolley a remarcat un model
e au ffos
os
îngrijorãtor. Zi dupã zi citea rapoarte despre pacienþi car
care
ostt
spitalizaþi
ªi asta
spitalizaþi, probabil din cauza medicamentului Lotronex. „ªi
pentru o afecþiune care nu duce niciodatã la internare, nu-þi
perforeazã niciodatã colonul ºi nu îþi ameninþã în nici un fel
viaþa
viaþa“, subliniazã Stolley.
GlaxoSmithKline, fabricantul medicamentului, a retras Lotronexul din rafturile farmaciilor în noiembrie 2000,, dupã 49 de cazuri de
colitã ischemicã ºi tr
þi (!)…
trei
morþi
ei mor
Un alt exemplu în acet sens este controversa în desfãºurare asupra
inhibitorilor Cox-2, oferiþi insistent ca o alternativã sigurã la antiinflamatoarele nesteroidiene, cum ar fi ibuprofen. Vânzãrile unuia dintre ei,
Celebrex, au atins în 2001 valori record de 3 miliarde de dolari. Dar
anul trecut, „Washington Post“ a dezvãluit faptul cã „Pharmacia“,
fabricantul medicamentului, a dat publicitãþii doar rezultatele (testelor
privind efectele secundare) pe ºase luni
luni. Datele urmãtoarelor ºase
luni au arãtat cã pacienþii trataþi cu Celebrex au suferit
complicaþii, cum ar fi cele stomacale, în aceeaºi mãsurã cu
aceia care luau medicamente mai vechi
vechi. „Pharmacia“ spune cã
datele pentru ultimele ºase luni erau prea neconcludente pentru a fi
incluse…
New England Journal of Medicine
Un studiu recent apãrut în „New
Medicine“
aratã cã au fost cercetate 108 centre de învãþãmânt medical din SUA ºi s-a
constatat cã doar 1% din contractele dintre industrie ºi instituþiile
de învãþãmânt cer ca fiecare cercetãtor dintr-un centru de
cercetãri sã aibã acces la toate datele
datele. ªi cã mai puþin de 1% din
contr
act
ant
eazã publicar
ea int
alã a rrezult
ezult
at
elor
contract
acte
garant
anteazã
publicarea
integr
egralã
ezultat
atelor
elor,,
e gar
egr
asigurându-se astfel ca rezultatele negative sã nu fie publicate
publicate.
Revista „ªtiinþa pentru toþi“, nr. 5 din mai 2003, în articolul
„Medicamente codate“, prezintã alte date statistice de sintezã, referitoare
la industria medicamentoasã ºi efectele tragice datorate erorilor
medicale::
Un studiu efectuat de Auburn University din Auburn (Alabama),,
relevã cã erorile de tratament apar într-un caz din cinci (…).
Institutul de Medicinã, un grup de cercetare afiliat la Academia
sat lumea medicalã în 11999,
999, difuzând
Naþionalã de ªtiinþe,, a bulv
bulver
ersat
er
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un studiu potrivit cãruia 98.000 de americani mor în fiecare an din
cauza unor erori medicale care puteau fi prevenite.. În ultimul
deceniu, numãrul tipurilor de medicamente s-a mãrit de cinci ori,
ajungând la 17.000!
Alte periodice, precum prestigioasa „Formula AS“ trage semnale
de alarmã (aproape în fiecare numãr, iar în decembrie 1997 prin articolul
„Salvãm Natura sau ne pregãtim de moarte“) în legãturã cu impactul
industriei chimico-farmaceutice asupra mediului ambiant, dar ºi asupra
mediului intern, al organismului uman:
În decursul istoriei sale, omul nu a fãcut altceva decât sã lupte prin
invenþii ºi descoperiri artificiale împotriva legilor naturii, temându-se
prea mult de moarte.
Industria chimicã ºi mai ales cea farmaceuticã au avut un dublu
efect negativ. În primul rând, chimicalele de orice fel au schimbat
biologia speciilor vii. Orice element chimic artificial care nu este regãsit
în naturã sau existã în proporþii anormal de ridicate în mediu, determinã
o reacþie biologicã de adaptare la noile circumstanþe. Astfel, poluarea
chimicã nu este nocivã numai în relaþie cu omul, ci mai ales prin
adaptarea forþatã la care obligã speciile. Modificãrile impuse deregleazã
întreaga ciberneticã a funcþionãrii ecosferei, conducând la aberaþii
biologice ucigaºe: un efect direct al acestora este apariþia noilor boli
contagioase sau forme de cancer.
Constatarea cã în triburile de sãlbatici fenomenele de frigiditate
sunt rar întâlnite, ca ºi cele ale sterilitãþii, vin în sprijinul ideii cã mediul
artifical creat de om este o cauzã importantã. În lumea mileniului trei,
intoxicaþia informaþionalã legatã de sex, cât ºi poluarea chimicã, în special prin medicamente: calmante, antibiotice ºi anticoncepþionale, vor
accentua continuu extinderea fenomenului sterilitãþii.
Pe mãsurã ce „epoca medicamentului“ (alopat) lua avânt din ce în
ce mai puternic, tot mai mulþi medici, nu numai „naturiºti“, ºi-au
exprimat punctul de vedere în favoarea unei mai echilibrate atitudini în
eului“ –medicament – printre care ºi dr
faþa „z
„zeului“
dr.. H. Bieler
Bieler, citat la
începutul acestui Capitol. Încã din 1965
965, anul lansãrii deosebitei sale
ea vindecãrii
Aliment
ele – put
er
cãrþi „Aliment
Alimentele
puter
erea
vindecãrii“, acest medic – a cãrui
competenþã ºi performanþã a fost confirmatã prin numãrul ºi standardul
social înalt al pacienþilor pe care i-a îngrijit – declara:
În momentul de faþã trãim într-o epocã nu numai atomicã, ci
ºi antibioticã
antibioticã. Din pãcate, pentru medicinã este o epocã în care cea mai
mare parte a colegilor mei consultã, pentru a îngriji un bolnav, un volum
la fel de gros ca anuarul telefonic al oraºului Paris. Aceastã carte conþine
denumirile a mii ºi mii de medicamente destinate sã aline durerile
oamenilor suferind de o mulþime de boli, medicamente dintre care medicul
hotãrãºte sã prescrie pacientului sãu o pilulã roz sau una albãstruie.
Asta nu înseamnã, dupã umila mea pãrere, sã practici medicina!
Prea multe dintre aceste medicamente miraculoase sunt
lansate pe piaþã însoþite de o mare campanie publicitarã;
publicitarã apoi
dovedindu-se a fi periculoase, ele sunt retrase în mod discret pentru a fi
înlocuite cu medicamente noi ºi mai puternice, despre care se afirmã cã
pot vindeca toate bolile omenirii. (55)
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Iatã cum, încã de acum 35–40 de ani, deja se punea acut problema
nivelului consumului de medicamente la nivelul fiecãrui individ ºi la
nivel de societate (am vãzut reclama cu „aspirinul“). Dacã aspectul
social al problemei încã nu era atât de evident, prezentul începutului
de mileniu III ne oferã imagini ce demonstreazã existenþa riscului
contaminãrii întregului organism social uman, prin
generalizarea unei atitudini ce pãrea a fi strict izolatã,
izolatã pânã de
curând…
Aceastã tendinþã de socializare ºi generalizare a
medicamentului alopat
alopat, de sintezã chimicã industrialã, ne este oferit,
poate în cel mai elocvent exemplu, prin articolul plastic denumit
„Americanii îºi «dopeazã» copiii“, dintr-un numãr din septembrie 2002
al cotidianului „Naþional“. Fãrã a urmãri în mod special, autorul
articolului preluat din presa americanã reuºeºte sã sublinieze, poate
cel mai bine, sensul imaginii din titlul subcapitolului nostru („Mundus
medicamenti“ – „lume a medicamentelor alopate“):
oximativ
Din cei 50 de milioane de copii ºi tineri din SUA, apr
apro
aþi, de ani de zile, cu medicament
e
10% (5 milioane), sunt tr
at
trat
ataþi,
medicamente
destinate fie sã le sporeascã atenþia ºi capacitatea de învãþare,
f ie sã-i calmez
e . Pentru majoritatea acestora, medicamentul este
calmeze
prescris pentru combaterea hiperactivitãþii sau deficitului de atenþie,
cele douã componente pe care americanii le grupeazã sub iniþialele
e de hiper
activit
at
e “).
AHDH („Def
Def
icit de at
enþie
Tulbur
ar
enþie“ – „T
ulburar
are
hiperactivit
activitat
ate
Deficit
atenþie
Câþiva experþi s-au larmat din cauzã cã acest sindrom este din ce în ce
mai rãspândit, iar copiii care apeleazã la tratament sunt tot mai
numeroºi. Medicaþia alterneazã stimulante, cum este Rytaline (Methylphenidate), antidepresive, ca Prozac (Fluoxetine) ºi chiar substanþe
utilizate în tratamentul schizofreniei, cum este Risperdal (Risperdone).
În SStt at
ele U
nit
e aav
vem ttendinþa
endinþa de a ne tr
at
a chimic copiii
„În
atele
Unit
nite
trat
ata
copiii,
care, în majoritatea lor, cunosc probleme de ordin economic. Eu nu
neg faptul cã, pentru un termen scurt, Ritaline amelioreazã lucrurile,
dar el nu poate înlocui eforturile pe care pãrinþii ºi profesorii
trebuie sã le facã pentru a aduce lucrurile pe fãgaºul normal
mal“, îºi manifestã îngrijorarea Lawrence Diller, pediatru specializat în
comportamentul copiilor, din San Francisco.
Existã voci care afirmã cã AHDH este o maladie neurobiologicã
handicapantã, care provoacã un dezechilibru biochimic de origine
geneticã în anumite zone ale creierului. Diagnosticul de tulburãri de
comportament nu este stabilit decât dupã ºase luni de simptome continue ºi extreme, la ºcoalã ºi acasã, subliniazã Stephen Hinshaw, psiholog
de la Universitatea Berkeley, California.
Lui Perry Green, un adolescent de 15 ani, i se administreazã Ritaline
La
sau Adderall, un stimulant mai puternic, de ºapte ani de zile. „La
dettes
estt a, dar acum înþelege cã ar
are
nev
început, îl de
e ne
voie de medicament
cament“, afirmã mama sa, o educatoare ce lucreazã în învãþãmântul
public din Chicago.
Tim
p de un an, într
e iunie 2000 ºi iunie 200
„Tim
Timp
între
20011, pes
pestte 20 de
milioane de reþete pentru eliberarea unor medicamente
stimulante ºi tranchilizante au fost onorate de farmaciile din
Statele Unite
Unite“, informeazã o societate de informare asupra sãnãtãþii,
IMS Health. „În ultimele luni, în încercarea de a dezvolta piaþa de
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medicamente, laboratoarele care produc aceste calmante au
început sã facã reclamã directã faþã de consumatori, în
contradicþie cu Convenþia Naþiunilor Unite asupra substanþelor
psiho
tr
ope, din 1199 7 1 “.
psihotr
trope,
Potrivit lui Gene Haislip
Haislip, fost agent DEA
DEA, organism federal
însãrcinat cu controlul stupefiantelor, „stimulantele utilizate pentru
tratarea AHDH sunt, printre medicamente, cele care dau cea mai mare
dependenþã. Cazul Statelor Unite, care consumã 80% din producþia
dependenþã
as
mondialã de Ritaline, este unic ºi sper sã rãmânã aºa. Va ffii o cat
catas
astr
trofã
tr
ofã
dacã ºi alte þãri ar urma acest exemplu
exemplu. “
Iatã cum începutul mileniului III aduce cu el imaginea celor
aproximativ 10% dintre copiii ºi tinerii americani, supuºi „mareei
defimedicamentoase“, sub justificarea „combaterii maladiei AHDH
AHDH“ („deficit de atenþie
tulburare de hiperactivitate
atenþie“ ºi „tulburare
hiperactivitate“), care, în fapt, nu
reprezintã altceva decât, în marea majoritate a cazurilor, „simptomele“
stãrii numitã „poftã de joc“, caracteristicã oricãrui copil dezvoltat firesc,
cu o dozã normalã de energie. Acestea reprezintã simptome, de data
aceasta veritabile, ale unui sindrom pe cale de a se instala în întregul
organism social: medico-dependenþa
medico-dependenþa, transformarea medicamentului
bun de uz curent, indispensabil în orice gospodãrie
alopat în „bun
gospodãrie“,
de la vârste cât mai fragede, dacã se poate din prima copilãrie…
Nimic nou
Trebuie sã remarcãm, totuºi, actualitatea principiului: „Nimic
sub Soar
e “. Cãci, în plin Ev Mediu, celebrul Molier
e , în „Bolna
Bolna
vul
Soare
Moliere
Bolnavul
închipuit
închipuit“, exprimã aceeaºi fundamentalã idee (prinsã în acest subcapitol), prin intermediul unuia din personajele principale ale piesei::
Sunt bolna
vi car
e mor nu din cauza bolii de car
e suf
erã, ci
„Sunt
bolnavi
care
care
suferã,
din cauza medicamentelor administrate împotriva acesteia
acesteia“.
Mai înainte de Evul Mediu, încã de acum câteva mii de ani, aceastã
problemã – a „mareei medicamentoase“, ce riscã sã sufoce nu numai
individul, ci chiar suflul vital al societãþii – se punea la modul
acut, uneori în sferele cele mai înalte de putere ºi de decizie!
Descoperim, astfel, chiar ºi o formã literarã de exprimare a acestei
popor
ului bolna
v de medicament
e “,
medicamente
situaþii extrem de actualã, a „popor
poporului
bolnav
Di dar preluatã ºi transmisã
aparþinând împãratului chinez Huang Di,
go
viºt
e , prin
goviºt
viºte
„contemporaneitãþii“ de cãtre dr
dr.. C
C.. Ionescu–Târ
Ionescu–Târgo
Medicinã naturistã
Manualul de „Medicinã
naturistã“:
Eu, care sunt stãpânul unui mare popor,
Având responsabilitatea multor familii
De la care ar trebui sã percep impozite,
Constat, cu regret, cã nu le pot percepe
ul meu es
v.
Pentr
entru
poporul
estt e bolna
bolnav
u cã popor
Doresc sã se înceteze administrarea de medicamente
Care îmbolnãvesc poporul încã ºi mai mult
mult... (11 )
Credem cã acest ultim citat, de la finalul subcapitolului, surprinde
nu numai artistic, dar mai ales cu realism „radiologic“, problema-cheie
a medicamentului alopat de sintezã chimicã: de la uz la abuzul
acestuia nu-i decât un pas
pas, foarte mic ºi tot mai uºor de fãcut, de tot
mai mulþi oameni, pe baza investirii unei încrederi, de multe ori atent
direcþionatã de trusturile medicamentoase!
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Acest fapt solicitã pe orice om atent ºi interesat de viitorul
organismului sãu (dar ºi al celui social în care vieþuieºte), la luarea
unei atitudini – care, ca orice proces, poate fi într-un sens, sau în celãlat…
În concepþia noastrã, o atitudine fireascã ºi naturalã, se referã la
evitarea pe cât posibil a medicamentului alopat, cu folosirea – la nevoie,
dar mai ales preventiv, ca mod de viaþã – a „medicamentului-aliment“
at
e, dar în primul rând de
omo
v at ºi de Hipocr
natural, cel pr
promo
omov
Hipocrat
ate,
însãºi arhitectura ºi funcþionarea corpului nostru fizic
fizic. În caz
contrar, existã un risc real ca, peste poate doar câþiva ani, în ritmul
actual de „socializare“ a medicamentului alopat, semnul întrebãrii din
titlul subcapitolului sã fie înlocuit, ca o funestã confirmare, cu un uriaº
semn de exclamare!
Dacã opinia ºi atitudinea solicitatã în privinþa acestui subiect – pentru
„omul de pe stradã“ – este, totuºi, facultativã, aceasta devine o obligaþie
moralã ºi eticã, conformã cu „Jurãmântul
Jurãmântul lui Hipocrate
Hipocrate“, pentru
medicul responsabil ºi interesat cu adevãrat de sãnãtatea
semenilor sãi – dar ºi de sãnãtatea mediului social ºi spaþial în care
vieþuieºte ºi îºi desfãºoarã activitatea (inclusiv cea profesionalã) mai
mult sau mai puþin profitabilã, dar în primul rând una profund umanã,
pentru OM!…
*
**
Totuºi, nu putem încheia acest subcapitol fãrã a preciza foarte clar,
pentru cei dispuºi sã ducã aceastã concluzie pânã la extreme:
medicamentul alopat (dar ºi intervenþia chirurgicalã) are rolul
sãu bine definit ºi salvator de vieþi în numeroase afecþiuni, în
s pecial în cazurile gr
a v e, acut
e ºi supr
aacut
e, int
o xicaþii,
gra
acute
supraacut
aacute,
into
diferite accidente etc. – deci, în cazul medicinei de urgenþã
urgenþã..
Deci nu se neagã medicamentul alopat în sine, ci abuzul
utilizãrii sale, mai ales în situaþii cronice, depãºind faza acutã,
în care adevãratul „medicament – aliment“ natural, îºi poate
intra în rol, ca, prin acþiune temeinicã ºi îndelungatã, sã
înceapã lungul proces de dezintoxicare (naturalizare) al
organismului.
Exemplul clasic al a acestei situaþii este cel al pacientului aflat în
stare de ºoc (nu conteazã ce tip), practic în imposibilitatea de
comunicare cu ceilalþi, puternic dezechilibrat metabolic. În acest caz,
primul pas de a-l reechilibra este, evident, medicamentul-ºoc alopat,
nicidecum „meniul natural“. Acesta îi va fi recomandat, dar numai dupã
ce-ºi va reveni, prin utilizarea blamatului medicament alopat (cu
adevãrat, medicina alopatã foloseºte cel mai adesea principiul „cui pe
cui se scoate“!).
Me
oric v
or
bind, pentr
u pacientul af
lat în sstt ar
e gr
avã,
Mett af
aforic
vor
orbind,
pentru
aflat
are
gra
medicamentul alopat este „cârligul“ undiþei ce-l pescuieºte din
gr
oapa bolii ºi a mor
þii, pentr
u a-l ridica ºi a-l depune la „Masa
groapa
morþii,
pentru
Vieþii“, cea a „alimentelor-medicament“ naturale…
Cu menþiunea cã ºi acestor droguri ale fazei acute ºi supraacute a
bolii, li se pot gãsi, prin experimentare, echivalentul natural (prin
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plantele medicinale, alte extracte naturale superactive), putem conchide,
mundus medicamenti
la final de subcapitol al „mundus
medicamenti“, cã medicamentul
alopat, cu acþiune rapidã ºi ultrarapidã (element deficitar
medicamentului- aliment), nu trebuie sã fie nicidecum ignorat,
ci folosit cu încredere, în lipsa altern
ativei naturale – în caz
alternativei
de urgenþã.

4.4 BOALA IATROGENÃ –
APOGEUL „EFECTELOR SECUNDARE
ADVERSE“ ALE MEDICAMENTELOR DE
SINTEZÃ CHIMICÃ INDUSTRIALÃ DIN
MEDICINA ALOPATÃ
4.4.1 BOALA IATROGENÃ CA
„BOALÃ TERAPEUTICÃ PROVOCATÃ DE MEDIC“
SAU „BOALÃ MEDICAMENTOASÃ“
Problematica medicalã abundã în date privind boala medicamentoasã. Manifestãri ºtiinþifice de tot felul ºi þinute la toate nivelurile
abordeazã de pe poziþii interdisciplinare aceastã problematicã. O
Zilelor
asemenea manifestare de proporþii a avut loc cu prilejul „Zilelor
medicale din P
oitier
Poitier
oitierss “ (Franþa), unde s-a abordat o singurã temã:
boala terapeuticã
terapeuticã. Cu acest prilej s-a afirmat cã boala terapeuticã
reprezintã în majoritatea cazurilor o boalã iatrogenã, adicã
pr
ovocatã de medic (în limba greacã, iatr
os = medic, iar genao = a
iatros
pro
face, a produce, a da naºtere). Tot cu acest prilej s-a afirmat cã bolile
medicament
oase rrepr
epr
ezintã 115%
5% din tto
o t alit
at
ea bolilor
medicamentoase
eprezintã
alitat
atea
bolilor,, ceea
ce, trebuie sã recunoaºtem deschis, reprezintã foarte mult.
Într-un alt pasaj al aceleiaºi lucrãri se precizeazã, de asemenea:
e 1100 ºi 30% din bolna
vii sspit
pit
alizaþi – dupã cum ni
câtã vreme într
între
bolnavii
pitalizaþi
se precizeazã în ample ºi documentate statistici de specialitate – prezintã
efecte secundare de naturã medicamentoasã ºi câtã vreme aºanumita boalã medicamentoasã se aflã într-o continuã ascensiune,
înseamnã cã ne aflãm în faþa unei serioase poluãri a mediului
int
er
n, car
e tinde continuu a se agr
av a . (99 )
inter
ern,
care
agra
Am început acest subcapitol direct cu un citat din lucrarea dr
dr..
Ar
cadie P
er
cek
Lumea medicament
elor
Arcadie
Per
ercek
cek, „L
medicamentelor
elor“, pentru a evidenþia de
la bun început semnificaþia „bolii iatrogene“, ca „boalã provocatã de
medic“, în cea mai mare parte a cazurilor prin medicamentele
alopate (în afara manevrelor chirurgicale, a explorãrilor paraclinice
etc.). De fapt, acesta este ºi sensul acestui subcapitol, al „bolii iatrogene“,
de a confirma prin observaþii ºi studii ale lumii medicale ºtiinþifice,
ceea ce oamenii constatã tot mai des pe propriul lor organism: efectele
secundare adverse ale medicamentelor alopate de sintezã
chimicã
chimicã, tot mai puternice ºi greu suportabile, devin ele însele
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cauzã de îmbolnãvire
îmbolnãvire, de declanºare a noi simptome, pânã la
manifestarea diverselor boli (nu numai dermatologice), iar uneori, chiar
pânã la exitus (deces)!
Acest aspect poate pãrea foarte ciudat la prima vedere, ca medicaþia
recomandatã de medic – cu dorinþa ºi, de cele mai multe ori, cu credinþa
sincerã ºi realã de a vindeca sau mãcar de a ameliora boala – sã
reprezinte de fapt ocazia unei ºi mai mari intoxicãri a organismului!
Astfel, prin concentrarea intervenþiei cu substanþe alopate doar asupra
organului considerat a fi afectat, de cele mai multe ori sunt generate
reacþii secundare, de amplificare a degradãrii metabolismului acestuia.
Totuºi, poate cã medicul trece cu prea mare uºurinþã peste acea
Agendã Medicalã
efectelor
rubricã, tot mai încãrcatã, din orice „Agendã
Medicalã“, a „efectelor
secundare adverse
adverse“ ale fiecãrui medicament. Din pãcate nu existã
medicament, la ora actualã, fãrã aceastã rubricã. Mai mult: aceste rubrici,
contraindicaþiilor
alãturi de cele ale „contraindicaþiilor
contraindicaþiilor“, deseori ocupã cel mai mult
spaþiu, în timp ce „indicaþiile terapeutice“ reprezintã doar o micã parte
din totalul spaþiului alocat respectivului medicament-drog.
Aceastã situaþie, a „efectelor secundare adeverse“ ale medicamentelor de sintezã chimicã, o gãsim cât se poate de explicabilã, la aceasta
medicament
contribuind însãºi etimologia noþiunii de „medicament
medicament“. Preocupaþi
cu memorarea unui numãr tot mai mare de termeni comerciali ºi de
substanþe active medicamentoase, adeseori medicii uitã de sensul real
al acestui concept. Pentru aceasta, este de ajuns sã ne reamintim
denumirea vechilor farmacii: „drogherii“ (termen utilizat, uneori, încã
ºi astãzi), precum ºi noþiunea de „toxic medicamentos“
medicamentos“.
Aceste aspecte nu fac decât sã întãreascã ideea cunoscutã, dar, pur
ºi simplu neglijatã: medicamentul actual, folosit în sistemul
alopat, este un drog, un toxic cu acþiune „contrarie“ asupra
simptomului pentru care se administreazã (precum ºi asupra
germenilor patogeni, a structurilor degenerate din organism
etc.). În acelaºi timp, ºi poate cã în primul rând, „drogul“
administrat ca medicament vindecãtor este un toxic, agresiv
ºi nociv pentru structurile vii, organice (celulele), precum ºi
pentru funcþiile fiziologice ale organismului agresat de acest
drog-medicament
drog-medicament!
Aceste observaþii – ce ar putea aparþine, pentru domeniul medical,
doar dimensiunii filologice – sunt puternic confirmate de multitudinea
efectelor adverse cunoscute ºi recunoscute de medici ca aparþinând
practic tuturor medicamentelor alopate, obþinute prin sintezã chimicã
industrialã, în urma unor procese fizico-chimice. Tot bunul simþ, care
ne îndeamnã sã dãm credit imaginilor de mai sus, ne ajutã sã înþelegem
cum o substanþã biochimicã, devenitã anorganicã prin chimizare
industrialã, ºi introdusã în dozã mare într-un sistem organic extrem de
fin ºi complex (organismul uman), va produce în mod normal (dar nu
natural) efecte secundare, reacþii adverse – într-un timp mai scurt sau
mai îndelungat.
Pentru cei atraºi organic de Medicina Naturalã, acest subcapitol poate
pãrea inutil. Însã, chiar ºi acestora, considerãm cã le poate fi util un
asemenea studiu, de evidenþiere a potenþialelor „reacþiile adverse“ ale
medicamentului alopat, pentru a putea explica, în mod cât mai coerent,
necesitatea alternativei terapeutice a vieþii, pentru Viaþã, întruchipat de
„medicamentul-aliment“ natural.
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Cât priveºte medicul alopat – format, ºi apoi evoluând numai în
aceastã dimensiune a „lumii medicamentelor alopate“ – este foarte
posibil ca prima reacþie sã fie de opoziþie faþã de cele afirmate anterior.
Evident, este dreptul fiecãruia de a decide ce anume considerã cã
este „bine“ ºi ce nu, dar, mai ales, care sunt reperele pe care sã le ia în
considerare. Astfel cã, atunci când reperele sunt însãºi consecinþele
secinþa gener
alã vizibilã a utilizãrii
generalã
faptelor, iar con
consecinþa
medicamentele alopate, este reprezentatã de o recrudescenþã
a efectelor secundare adverse
adverse, atunci, poate cã este cazul ca medicul
responsabil, cel puþin sã fie pus pe gânduri, sã mediteze la acest subiect,
deloc abordat la modul tranºant în facultate (ca ºi dietetica, etica etc.)!
Nu se solicitã acceptare necondiþionatã în faþa unei noi
dogme sau teorii, ci doar puþinã atenþie ºi deschidere a minþii
în faþa unor imagini mai puþin sau deloc folosite în procesul
de educaþie continuã a medicului de formaþie alopatã…
Astfel, revine permanent laitmotivul acestui subcapitol, deja citat
ºi care va mai fi citat, cât mai des, pentru ca medicul responsabil (acPrimum
tual sau viitor) sã înceapã sã-l conºtientizeze cu adevãrat: „Primum
non nocere
În primul rând sã nu fie nociv
nocere“! Adicã: „În
nociv“, sau altfel
spus, dacã nu se poate genera „binele“, cel puþin sã nu se facã
rãu!
Numãrul lucrãrilor – ce îndrãznesc sã abordeze „lumea medicamentelor“ dintr-o perspectivã „alternativã“, mai neconvenþionalã – este mult
mai mare decât se crede. Autorii acestor lucrãri nu dau verdicte ºi
interdicþii, ci atenþioneazã, dar mai ales avertizeazã în privinþa nu doar
a abuzului de medicamente, ci ºi a utilizãrii neraþionale a acestora, în
sensul celor expuse mai sus.
Astfel, vorbind de efectele utilizãrii pe scarã tot mai mare a
avel ºi Maria Chirilã (cei
medicamentelor de sintezã chimicã, dr
dr.. P
Pa
doi soþi medici, cunoscuþi ca unii dintre cei mai competenþi susþinãtori
ai Medicinei Naturale), în Manualul de „Medicinã Naturistã“
Naturistã“, citat
consistent în capitolele ºi subcapitolele anterioare, contureazã câteva
imagini deosebit de sugestive, care ar trebui cunoscute de orice medic
sau practician al medicinei alopate sau de altã naturã, pentru
promovarea în practicã a principiului terapeutic hipocratic:
Mai întâi, nu putem concepe cã omul bolnav mai poate fi supus în
afarã de riscul bolii ºi riscului „calculat ºtiinþific“
ºtiinþific“al efectelor adverse.
Iatrogenozele
Din „Iatrogenozele
Iatrogenozele“, lucrarea semnatã de Georgeta Rândaºu
Rândaºu,
citãm câteva date interesante:
a scrie în 1964 cã „la fiecare 30 de secunde se naºte un
– Nishimur
Nishimura
copil malformat în orice parte a lumii, datoritã substanþelor
medicamentoase teratogene“.
– Thalidomida a lãsat în urma ei 10.000 de victime
victime.
– O statisticã OMS aratã cã 80% din reacþiile alergice la penicilinã
sunt ºocuri anafilactice.
– Stalinonul, un vermifug francez, a dat peste 100 de decese (de reþinut
cã parazitozele determinã numai rareori decesul) ºi 217 intoxicaþii
grave.
4.000 de cazuri de
– Pânã în 1968 au fost comunicate peste 114.000
nefropatie interstiþialã dupã consum de fenac
etinã.
fenacetinã.
Mundus medicamenti
Într-o lucrare deosebit de interesantã, „Mundus
medicamenti“,
A. P
cek supune unei judecãþi ºtiinþifice riguroase toate leacurile
Per
ercek
er
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alopate. În Franþa, aproape 100.000 de cazuri sunt înregistrate anual
cu semne de intoxicaþie medicamentoasã.
ogenic thor
acic com
plications
În prefaþa cãrþii „Iatr
Iatrogenic
thoracic
complications
plications“, Mor
Mortton
Iatr
A. Ma
yer
May
erss aratã cã 1,5 milioane de oameni (adicã 3-5% din cei internaþi
în spital) au o reacþie medicamentoasã drept cauzã primarã de apel la
medic.
Dintre bolnavii internaþi pentru diferite afecþiuni, 18-30% au o reacþie
medicamentoasã.
Durata ºederii în spital este dublatã datoritã reacþiilor
medicamentoase declanºate pe parcursul spitalizãrii.
La bolnavii cu boli acute, rata morþii legatã de medicamente este
de 10%.
Infecþiile intraspitaliceºti sunt întâlnite la 1 din 20 de bolnavi internaþi.
Se apreciazã cã într-un spital universitar din SUA unul din 5 cazuri
suferã un episod iatrogenic: 40% din aceºtia au forme medii sau severe
de iatrogenitate.
O statisticã fãcutã în serviciile de terapie intensivã aratã cã 12% din
cazurile internate sunt datorate unei iatrogenoze
iatrogenoze.
O altã statisticã, a deceselor din spital, aratã cã la 110%
0% din cazuri
existã o procedurã diagnosticã sau terapeuticã care a contribuit,
precipitat sau a fost cauzã primarã de exitus (deces).
Arabella Melville ºi Colin Johnson sunt autorii unei lucrãri,
Cura spre moarte. Efectele prescripþiilor medicamentoase
„Cura
medicamentoase“,
apãrutã în 1983 în Anglia.
Fãrã sã conteste binefacerile medicamentelor despre care au scris
multe mii de pagini, autorii dezvãluie statistici impresionante despre
rãul pe care îl pot face medicamentele. Ei ne obligã la o viziune pe
verticalã pentru a judeca un medicament cu efectele lui bune ºi rele
dupã câþiva ani de folosire; trebuie fãcutã întotdeauna coreleþia cu
evoluþia spontanã a bolii.
Aflãm din acestã lucrare cã în legãturã cu Cimetidina, în 6 ani de
folosinþã (pânã în 1981) au fost primite la Comitetul britanic pentru
farmacovigilenþã 2.459 de rapoarte asupra reacþiilor adverse; în plus
s-a constatat cã nu ajutã decât în perioada dureroasã.
S t atis
ticile pr
e tind cã în SU
A ºi Anglia sucombã mai mult
e
atisticile
pre
SUA
multe
persoane în urma ingerãrii medicamentelor decât în urma
accidentelor de circulaþie
circulaþie.
Speiz
er ºi colab. dovedesc într-un studiu cã, din 1960 pânã în
Speizer
1966, mortalitatea copiilor prin astm bronºic în Anglia ºi Wales (Þara
Galilor) a crescut de 7 ori; autorii fac o strânsã corelaþie cu introducerea
ºi extinderea rapidã a sprayurilor simpatomimetice.
Peters comunicã 1.000 de cazuri în 1959 de ºoc anafilactic mortal la
penicilinã, Welch 712 cazuri în 1959 ºi Schwarz 151 cazuri în 1969.
La începutul erei antibioticelor toate infecþiile stafilococice
ez
ent 90% din inf
rãspundeau favorabil la penicilinã; în pr
prez
ezent
infecþii
ecþii sunt
date de germeni rezistenþi la penicilinã
penicilinã.
R. Hoigne ºi colab. constatã cã alergiile medicamentoase apar
din ce în ce mai mult la membrii aceleiaºi familii, trãgând semnalul
asupra riscului de transmitere geneticã a „predispoziþiei spre revoltã“ a
organismului ºi imposibilitãþii acestuia de a beneficia de tratament.
Sunt din ce în ce mai frecvente idiosincraziile
idiosincraziile, care trãdeazã
deficite enzimatice ºi bolile autoimune (sindroame like-lupus, hemolize,
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hemoglobinopatii etc.) ca urmare a unui consum crescut de
medicamente.
Dupã un entuziasm „diagnostic“ asupra hipertensiunii de origine
neurovascularã a urmat un entuziasm „terapeutic“, care indica
bolnavilor nefrectomia. Dar, pe o statisticã mondialã, Smith (1970) aratã
cã numai 19% din bolnavii nefrectomizaþi pentru stenoza arterei renale
au beneficiat de scãderea semnificativã a cifrelor tensionale.
A. Melville menþioneazã o curbã pe ultimile 5 decenii a ratei
deceselor prin pneumonie acutã la vârstnici, pe care apare o scãdere
în urma apariþiei sulfamidelor ºi încã o scãdere la apariþia antibioticelor;
urmeazã apoi o creºtere progresivã pânã în zilele noastre, când
rata este cu mult mai mare decât în urmã cu 50 de ani .
Fenomenul este interpretat în sensul apariþiei de mutante microbiene
rezistente la antibiotice, faþã de care nici organismele vârstnice, tratate,
nu se mai pot apãra (este una din feþele abuzului de antibiotice). (11)
cadie P
er
cek continuã „developarea“ imagiLa rândul sãu, dr
dr.. Ar
Arcadie
Per
ercek
nilor privind efectele secundare adverse ale medicamentelor alopate,
ce a început sã capete consistenþã prin citatele de mai sus. Amintind,
printre altele, cã durata medie de viaþã a unui medicament este de 15
ani, autorul „Lumii medicamentelor“ continuã creionarea imaginii unei
adevãrate „Mundus medicamenti“ („Lume a medicamentelor”), care
pare a sufoca spaþiul vital al oricãrei alte iniþiative terapeutice alternative, naturale, ce „îndrãzneºte“ a respecta întocmai principiul hipocratic
Regulii de aur
Primum non nocere
al „Regulii
aur“ („Primum
nocere“):
Statisticile ne pun în contact cu cifre cât se poate de alarmante.
Astfel, numai în anul 1961 au fost semnalate în SUA nu mai puþin de 882
decese survenite ca urmare a unor intoxicaþii medicamentoase, 339
dintre acestea revenind barbituricelor ºi 182 aspirinei ºi derivaþilor
salicilici, în general. În afarã, însã, de aceste 882 decese accidentale ce
au revenit în anul 1961 intoxicaþiilor medicamentoase, anual mai sunt
de tratat tot în SUA între 820.000–850.000 intoxicaþii cauzate de alte
medicamente. Reþineþi însã faptul cã cifra intoxicaþiilor medicamentoase
a depãºit în 1991 ºi tot în aceeaºi þarã, deci numai la 30 de ani diferenþã,
pragul fatidic de 1.500.000.
Toate aceste detalii le-am extras dintr-un studiu statistic publicat de
e ºi R.F
cercetãtorii americani R.A
R.A.. Moor
Moore
R.F.. Smith efectuat pe marginea
A , într-un numãr
victimilor aºa numitei boli medicament
medicamentoase
SUA
oase în SU
nal of
din 1991 al reputatei reviste JAMA
AMA,, ceea ce înseamnã The Jour
Journal
the American Medical Association
Association.
De asemenea, tot în Franþa se înregistreazã anual un numãr de
50.000 – 1100.000
00.000 bolna
vi int
o xicaþi cu div
er
se medicament
e
bolnavi
into
diver
erse
medicamente
care necesitã spitalizare, numãr care în 1983, deci cu 20 de ani mai
târziu, oscila în jurul cifrei de 200.000.
Interesant de semnalat este faptul cã unele medicamente se dovedesc
nocive chiar dupã ani ºi ani de folosire. De fapt, orice substanþã chimicã
introdusã în organism poate deveni nocivã prin folosirea îndelungatã
sau prin supradoze. Un exemplu, extras dintr-o publicaþie francezã a
anului 1979, este prezentat de cliochinol
cliochinol, medicamentele care-l aveau
în conþinut fiind recomandate împotriva diareei
diareei. A fost lansat în urmã
cu 55 de ani de firma „Ciba-Geigy“, cu execelente rezultate în dizenteria
amibianã, realizând recordul lumii în export. ªi totuºi, s-a observat cã
dupã 5 ani de folosire, substanþa antreneazã o boalã nouã, denumitã de
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japonezi „neur
„neuropatie
neuro-op
o-opticã
opatie neur
o-op
ticã subacutã“, care provoacã
orbirea ºi paralizia picioarelor. (99)
Medicamente minunate
Într-o lucrare mai puþin citatã pânã acum, „Medicamente
pe car
e nu le cunoaºt
eþi încã
e vel ºi echipa sa
care
cunoaºteþi
încã“, dr
dr.. Chase R
Re
niv
er
sit
y Medical R
esear
ch“ din SU
A , continuã
medicalã de la „U
„Univ
niver
ersit
sity
Resear
esearch“
SUA
acelaºi fir roºu al imaginilor deja conturate mai sus, de data aceasta ºi
printr-o implicare ceva mai consistentã a nutriþiei. Astfel, aceºtia observã
interferenþele între administrarea medicamentelor alopate, pe de o parte,
ºi digestia, absorbþia ºi utilizarea nutrienþilor, precum ºi a principiilor
nutritive active în tubul digestiv, pe de altã parte:
Biblia vitaminelor
Cartea doctorului Earl Mindell, „Biblia
vitaminelor“, înºiruie 64
de medicamente cu sau fãrã reþetã care vã priveazã corpul de substanþe
nutritive vitale. Spre exemplu: aspirina eliminã vitaminele C ºi B ºi
acidul folic; cortizonul ºi prednisonul îndepãrteazã zincul; laxativele ºi
medicamentele contra aciditãþii gastrice distrug vitaminele A, D, E ºi K;
diureticele distrug potasiul.
Multe medicamente blocheazã asimilarea de substanþe nutritive
vitale, conform unui studiu finanþat de Departamentul pentru
Agriculturã la Centrul de Cercetãri privind Alimentaþia
Vârstnicilor („Human Nutrition Research Center On Aging“) de la
Univ
esit
at
ea T
uf
ts
nivesit
esitat
atea
Tuf
ufts
ts. Cu cât luaþi mai multe medicamente ºi un timp
mai îndelungat, cu atât creºte riscul unor efecte secundare în domeniul
nutriþiei. Deficitul unei substanþe nutritive poate sã provoace o altã boalã
care vã forþeazã sã mergeþi din nou la medic.
Foar
e de pr
oblemele
oartt e puþini medici au cunoºtinþe legat
legate
problemele
nutriþiei
nutriþiei, aºa cã vor încerca sã gãseascã un alt medicament din trusa
lor pentru problema dumneavoastrã. Aceasta este ca ºi cum s-ar turna
benzinã pe un foc scãpat de sub control!
GAO – Cur
În conformitate cu „General Accounting Office“ (G
Curttea
A ), s-a constatat cã mai mult de jumãtate dintre
SUA
de Conturi a SU
medicamentele prescrise pe reþetã aprobate de FDA între 1976 ºi 1985
au provocat efecte secundare serioase. Acestea au fost fie scoase de pe
piaþã, fie dotate cu etichete noi conþinând avertismente. Conform
raportului GAO, multe dintre efectele secundare au dus la spitalizare,
probleme de sãnãtate permanente ºi chiar moarte.
Grupului de Cercetare pentru Sãnãtate
Un raport al „Grupului
Publicã
Publicã“ (din SUA) declara cã 22% dintre pacienþii în vârstã, cãrora li
s-a prescris trei sau mai multe medicamente la externarea din spital, au
fost supuºi unor erori de prescriere potenþial grave sau care le-au
ameninþat viaþa.
La o cifrã estimatã de 186.000 persoane care mor în fiecare an din
cauze iatrogene (diagnostic sau tratament greºit), se crede cã o mare
parte din aceste decese au fost provocate de medicamente.
În conformitate cu studiile publicate ºi cu „Grupul
Grupul de Cercetare
pentr
u Sãnãt
at
e Publicã
pentru
Sãnãtat
ate
Publicã“ („Public Citizen Research Group“), 119
din cel 364 medicamente prescrise cel mai frecvent oamenilor
în vârstã n-ar trebui sã fie folosite
folosite, pentru cã existã alternative
mai sigure ºi eficiente. În fiecare an, aproape 659.000 adulþi trebuie sã
fie internaþi în spital din cauza efectelor secundare ale medicamentelor.
Alte aproape 9 milioane suferã acasã de pe urma reacþiilor
adverse la medicamente
medicamente.
Imaginaþi-vã cã luaþi un medicament care cauzeazã teribila boalã a
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lui Parkinson. Peste 61.000 oameni au trecut prin aceasta anul trecut
(1199
9944)! Pe piaþã existã 29 de medicamente care pot produce Parkinson.
Mai sunt altele 65 care pot produce demenþa. PCRG spune cã sunt
86 de medicamente care produc depresie, 105 care produc halucinaþii,
46 care provoacã serioase probleme de echilibru, 22 care pot provoca
accidente auto, 119 care produc probleme sexuale; 88 duce la
73
73)
constipaþie, iar 18 pot produce insomnii. (73
Nu doar lucrãri de specialitate mai mult sau mai puþin alternative,
prezintã „boala iatrogenã“ ºi efectele acesteia (datoratã primordial
efectelor adverse medicamentoase), dar ºi articole din mass-media oferã
aceleaºi idei ºi observaþii pertinente.
acolele ffar
ar
maarmaÎntr-un cotidian central al anului 1997, articolul „Mir
„Miracolele
cologiei ºi reversul medaliei“ al lui Liviu Timbus prezintã aceeaºi
situaþie a drogurilor alopate, care, datoritã progreselor tehnologice,
pot acþiona ºi pe componenta comportamentalã sau chiar asupra
conformaþiei fizice umane, cu consecinþele („feed-back“-ul
organismului) de rigoare:
Industria de medicamente pregãteºte droguri ce pot schimba
comportamentul ºi chiar aspectul fizic al individului.
În anii’80, celebra Isomeritã, prescrisã pentru combaterea poftei
de mâncare, a provocat un numãr mare de decese pânã la retragerea ei
din farmacii. Sub semnul atenþiei stau ºi efectele nocive ale Viagrei.
Acest drog este în stare sã agraveze considerabil o afecþiune cardiacã,
dar poate avea ºi consecinþe sociale periculoase: potenþarea libidoului
la maniacii sexuali ºi accelerarea rãspândirii infecþiei cu HIV. Planurile
farmacologilor vizeazã ºi realizarea unor medicamente cãrora li se
atribuie capacitatea de a modifica firea, caracterul ºi chiar aspectul
fizic. Astfel, cu o simplã pilulã, timidul se poate transforma într-un tip
îndrãzneþ, degajat.
În loc de concluzie, se poate spune doar cã natura poate reacþiona
ºi brutal atunci când i se nesocoteºte regulile.
Altã publicaþie, de data aceasta sãptãmânalul de ºtiinþã ºi tehnicã
Magazin
„Magazin
Magazin“, în articolul „Ne putem feri de medicamente mortale?“
din 10 decembrie 1998, precizeazã, printre altele:
ew s & W
or
ld R
Ne
Wor
orld
Repor
eportt“ demonstreazã cã medicamentele
„US N
epor
prescrise prin reþete omoarã mai mult decât accidentele rutiere,
pneumoniile sau diabetul. Este concluzia unei anchete întreprinse de
JAMA
„Journal
Association“ (JAMA
JAMA), potrivit cãreia
Journal of the American Association
efectele secundare indezirabile ar constitui cea de-a patra
cauzã a mor
A , îndatã dupã bolile cardiovasculare,
mortt alitãþii din SU
SUA
cancer ºi accesele apoplectice.
Efectele secundare indezirabile intrã în douã mari categorii: „excesul
de eficacitate“ – când, spre exemplu, un medicament hipotensiv face sã
scadã prea mult tensiunea – ºi „reacþiile neprevãzute“ prin
necunoaºterea mecanismelor de acþiune ale produsului (spre exemplu,
afecþiuni hepatice provocate de paracetamol). În plus, ceea ce face cifrele
JAMA ºi mai ºocante, efectele indezirabile sunt rar semnalate
semnalate.
Astfel, un deces va fi înregistrat drept urmare a unei insuficienþe renale,
ºi nu ca efect secundar datorat administrãrii unui medicament.
Toate medicamentele au concomitent proprietatea de a vindeca ºi
de a îmbolnãvi. Medicii care le prescriu ºtiu foarte bine acest lucru.
Dar cercetãtorii înºiºi au fost surprinºi de amploarea
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fenomenului
enomenului: efectele secundare indezirabile ar fi provocat în SUA
între 76.000 ºi 137.000 de decese pe an, fãrã a se pune la socotealã circa
2,2 milioane de cazuri nemortale, dar care au antrenat afecþiuni grave.
Dr
uce P
omer
anz
Dr.. Br
Bruce
Pomer
omeranz
anz, cercetãtor la Universitatea din Toronto ºi
coautor al unui articol în care s-au analizat 39 de studii realizate asupra
Am fost
unei perioade de peste 30 de ani, a recunoscut: „Am
înspãimântaþi. Originea prescripþiei nu este în cauzã. De fapt,
nu es
or
ba de calit
at
ea îngri
jirilor“
vor
orba
calitat
atea
îngrijirilor“
jirilor“.
estt e v
Din zone mai îndepãrtate ale extremului Orient, cotidianul chinez
„Dimineaþa din Beijing“ susþine cã utilizarea medicamentelor inadecvate,
perimate sau contrafãcute este cauza decesului a circa 200.000 de
persoane anual în China
ictimele tuturor
China, mai mult decât v
victimele
bolilor inf
ecþioase la un loc
loc. Potrivit aceluiaºi cotidian, „Asociaþia
infecþioase
de Protecþie a Consumatorilor” din China a tras semnalul de alarmã,
precizând cã dintre cele 50 de milioane de chinezi spitalizaþi
anual, 2,5 milioane sunt int
er
nat
e din cauza medicament
elor
inter
ernat
nate
medicamentelor
elor.
Datele par cu atât mai veridice, cunoscutã fiind greutatea în a obþine
informaþii medicale „negative” din zona chinezã – cel mai recent
exemplu fiind epidemia de pneumonie atipicã, izbucnitã în sud-estul
Chinei, în iarna lui 2003.
Pe de altã parte, medici care lucreazã în secþiile de urgenþã din
excesivul consum
spitale din România afirmau, în martie 2003, cã „excesivul
de medicamente este rãspunzãtor de o treime din spitalizãri
ºi de jumãtate din decesele ce apar dupã 60 de ani . Efectul
medicamentelor asupra organismului este modificat în funcþie de vârstã,
ºi are drept consecinþã creºterea concentraþiei substanþelor administrate în sânge, ceea ce poate conduce la apariþia unor stãri toxice. Pentru
a evita apariþia unor reacþii adverse, medicii recomandã persoanelor
în vârstã sã evite sã ia medicamente fãrã prescripþie medicalã.“
Ultimul citat al primei pãrþi din acest subcapitol ni-l oferã regretatul
dr
Ladea medic cu deosebite preocupãri ºi realizãri în
dr.. med. Ioan Ladea,
medicina alternativã a Chinei antice. În una din ultimele lui cãrþi, deosebit
Holocaus
tul pr
ovocat de medicina alopatã“,
alopatã acesta
de incitantã, „Holocaus
Holocaustul
pro
chiar demonstreazã la modul evident ºi clar, pentru orice medic sau
altã persoanã preocupatã de alopatie, nocivitatea marii majoritãþi a
medicamentelor de acest tip, prin puternicele ºi teribilele efecte adverse provocate. De aceea, chiar dacã nu putem spune, precum drastica
atitudine a autorului, cã avem de-a face cu un teribil „holocaust“
medicamentos, totuºi, orice medic de bunã-credinþã cel puþin va rãmâne
pe gânduri, poate chiar meditativ, în urma parcurgerii datelor oferite
de cãtre acesta.
Informaþiile din aceastã carte sunt preluate în cea mai mare parte
din caietele lunare sau bilunare de uz intern tipãrite de
Minis
ul
Sãnãtãþii
din
R
omânia
pânã
în
11988
988
Ministt er
erul
România
Far
maco
vigilenþa
(„F
armaco
macovigilenþa
vigilenþa“), dar ºi din alte lucrãri medicale de strictã
specialitate în domeniu, naþionale dar mai ales internaþionale, ale unor
autori incontestabili din punct de vedere al credibilitãþii.
Pentru toate aceste considerente, cartea regretatului medic de
medicinã alternativã chinezã stã la baza materialului documentar din a
doua parte a subcapitolului, de prezentare propriu-zisã a efectelor
secundare adverse ale medicamentelor alopate pe categorii de boli.
Pânã atunci, în încheierea acestei pãrþi a subcapitolului, prezentãm
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Far
macodin aceeaºi lucrare – care citeazã în cea mai mare parte din „F
armacovigilenþa“ – diverse fragmente ce contureazã o imagine cât mai sinteticã,
vigilenþa
probleme generate de medic“
medic sau
exprimatã cifric, a aceloraºi „probleme
boli medicamentoase
boalã
„boli
medicamentoase“ (ca alte exprimãri ale conceptului de „boalã
iatrogenã
iatrogenã“):
Far
maco
vigilenþa
În „F
armaco
macovigilenþa
vigilenþa“, din decembrie 1199 79
79, pag.134, apare
articolul cu titlul „Accidente medicamentoase grave înregistrate în unitãþi
de terapie intensivã“, dr. Ausepy ºi colab., „Nouvelle Presse Médicale“,
1979, vol. 8, nr. 16, pag.1315-1318:
„Autorii au întreprins un studiu retroactiv în 9 centre universitare
de terapie intensivã din Franþa, pentru a studia incidenþa accidentelor
medicamentoase (AM) grave, semnalate în aceste servicii în ultimii 10
ani. Au fost investigaþi 63.717 bolnavi spitalizaþi ºi au fost colectate 1.132
AM (1,8%), fãrã preponderenþa sexului. Mortalitatea a fost ridicatã (252
de bolnavi, respectiv 22,2%), cu atât mai mare cu cât bolnavul era mai
în vârstã. Cele mai frecvente AM le-au constituit ºocurile anafilactice ºi
hemoragiile provocate de anticoagulante. Trebuie subliniat cã în
majoritatea cazurilor au fost respectate cu stricteþe posologiile uzuale.“
Far
maco
vigilenþa
ombrie 11988
În „F
armaco
macovigilenþa
vigilenþa“ din oct
octombrie
988, în articolul „Relaþiile
988
certe dintre medicamente ºi pancreatitã“ de dr. G. Dobrilla ºi colab., în
„Dtsch. Med. Wschr.“, 1986, vol. 111, nr. 22, pag. 868-870, se spune:
„Pancreatita medicamentoasã este o reacþie adversã mai rarã în
comparaþie cu hepatita toxicã farmacologicã, fiind raportatã pentru
prima datã în 1955 de cãtre Zion ºi colab. Autorii prezintã urmãtoarele
medicamente incriminate în mod cert în provocarea pancreatitei:
azatioprin – 17 cazuri dintre care 4 mortale; clorotiazidã – 11 (6);
furosemid – 8 (3); sulfamide – 3 (0); tetracicline – 24 (4), mai ales la
gravide în ultimul trimestru de sarcinã; estrogeni – 9 (1); acid valproic
– 8 (2); l-asparaginazã – 34 (18).
Se pare cã în cazul diureticelor, sulfamidelor ºi l-asparaginazei,
este vorba de o acþiune toxicã directã, iar în ce priveºte azatioprina,
mai degrabã o imunoreacþie. Medicamentele indirecte pot fi importante
din punct de vedere patogenetic, de exemplu: hiperlipoproteinemia la
administrarea de estrogeni, activarea focarelor infecþioase latente sau
ischemia în cazul azatioprinei; modificarea vâscozitãþii sucului pancreatic sau ischemie la diuretice ºi, în fine, leziuni hepatice în terapia cu
tetracicline.“
Far
maco
98
„F
armaco
macovigilenþa
vigilenþa“ din noiembrie 1198
9811 prezintã un referat al
vigilenþa
dr. C.R. Martys, publicat sub titlul „Reacþii adverse în practica generalã“,
în „British Medic. Journ.“, 1979, vol. 2. nr. 6199, pag. 1194-1197:
„Autorul a întreprins un studiu retrospectiv pe o perioadã de doi
ani, în scopul de a obþine date cât mai exacte asupra frecvenþei
afecþiunilor iatrogene într-o anumitã comunitate. Studiul a fost efectuat
asupra a 3.300 de pacienþi, din mediul rural ºi urban. Cei cãrora li s-a
administrat un anumit medicament pentru prima datã, au completat un
chestionar cuprinzând o serie de date edificatoare acestui scop. În primul
an au fost urmãrite concomitent douã grupe importante de medicamente:
antibioticele ºi analgezicele, celelalte urmând sã fie luate în studiu în
anul urmãtor. Cercetãrile întreprinse au dus la urmãtoarele rezultate:
– Sistemul gastro-intestinal: greþuri (94 de cazuri; 11,5%), vãrsãturi
(19; 2,3%), diaree (68; 8,3%), glositã / stomatitã (14; 1,7%), dispepsie
/ flatulenþã (38; 4,6%), senzaþie de uscãciune a gurii (44; 5,4%).
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– Sistemul nervos central (SNC): insomnii (10 cazuri; 1,2%),
somnolenþã (98; 12,0%), confuzie (17; 2,1%), halucinaþii (7; 0,9%),
tremor (6; 0,7%), cefalee (46; 5,6%), ameþeli (75; 9,2%).
– Sistemul cardio-respirator: pierderea cunoºtinþei (10 cazuri; 1,2%),
palpitaþii (3; 0,4%), obstrucþie respiratorie (3; 0,4%), astm (1; 0,1%),
dureri toracice (1; 0,1%).
Numãrul pacienþilor la care s-au semnalalt una sau mai multe RA a
fost: 104 din 293 pentru antibiotice (35%); 166 din 323 pentru medicaþie
SNC (51%); 25 din 63 pentru sistemul cardiorespirator (40%); 11 din 36
pentru sistemul gastrointestinal (31%); 15 din 33 pentru antihistaminice
(45%) ºi 15 din 69 (22%) pentru medicamentele de nutriþie, hormonale,
metabolice ºi diverse.
S-a mai constatat cã instalarea RA s-a produs între o zi ºi ºapte zile
(majoritatea între a patra zi de la instituirea medicaþiei) ºi cã cel mai
mare numãr de pacienþi, obligaþi sã întrerupã tratamentul l-au constituit
bolnavii care au primit analgezice, antiinflamatoare ºi medicamente
SNC (41 din 119 Æ 34%), antihistaminice (7 din 15 Æ 47%). Urmeazã în
ordinea descrescândã, medicamentele pentru sistemul cardiorespirator,
antibioticele ºi preparatele gastrointestinale etc.
Prezentul studiu a demonstrat cã o asemenea observare a reacþiilor
adverse, aplicatã în practica generalã, este în mãsurã sã evidenþieze
p t omelor pr
e pr
obabil de
crescândã
simp
pro
ocate
probabil
incidenþa cr
escândã a sim
o vocat
medicament
medicamente
e, comparativ cu cele întâlnite în unitãþile spitaliceºti. (774)

4.4.2 EFECTELE SECUNDARE ADVERSE
ALE MEDICAMENTELOR MEDICINEI ALOPATE
EVIDENÞIATE LA
CÂTEVA GRUPE MEDICAMENTOASE
Aºa cum precizam anterior, evidenþierea efectelor secundare adverse ale medicamentelor alopate la câteva grupe medicamentoase o
vom realiza folosindu-ne în cea mai mare parte de bogãþia informaþionalã
a „Farmacovigilenþei“ – aceasta fiind ºi o publicaþie care se muleazã
perfect pe tema acestei pãrþi a prezentului subcapitol, precum ºi o sursã
de informare dincolo de orice îndoialã!
dr.. med. Ioan Ladea
Prezentând aceastã publicaþie în cartea sa, dr
Far
maco
vigilenþa
precizeazã de la bun început cã „F
armaco
macovigilenþa
vigilenþa“ reprezintã titlul
unor caiete lunare sau bilunare de uz intern tipãrite de Ministerul
Sãnãtãþii din România ºi distribuite medicilor din teren pânã în anul
1988, în care erau semnalate reacþiile adverse la medicamente. Practicienii erau solicitaþi sã comunice orice reacþie nedoritã în legãturã cu
administrarea unui medicament, iar acestea erau înregistrate în aceste
caiete pe fiºe detaºabile. În fiºe erau consemnate ºi observaþiile diverºilor
autori strãini, culese din revistele de specialitate. (774)
Editur
a Medicalã
Apãrutã continuu pânã în 1988, la „Editur
Editura
Medicalã“, în
Direcþia
Bucureºti, sub egida Ministerului Sãnãtãþii
Sãnãtãþii, prin „Direcþia
Far
maceuticã ºi a Apar
aturii Medicale
Of
iciul Centr
al
armaceuticã
Aparaturii
Medicale“ ºi „Of
Oficiul
Central
Far
maceutic
armaceutic
maceutic“, „Farmacovigilenþa“ a fost conceputã ºi redactatã sub
conducerea unui colectiv medical de înaltã þinutã ºtiinþificã, în care
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credibilitatea reprezintã un element central. Spre exemplu, unul din
comanda nr
0.038
ultimele numere anuale, cel din 1988 (comanda
nr.. 110.038
0.038), are ca
membri ai colectivului coordonator pe urmãtorii specialiºti ai
domeniului medical: dr. farm. Graziella Baicu, prof. dr. Corneliu
Baloescu, dr. farm. Ilie Ionescu, Prof. dr. Emanoil Manolescu, farm.
Constanþa Papadopol, dr. Cornel Tãnãsescu, dr. farm. dr. ing. Rotislav
78
78)
Vasiliev etc. (78
Din aceste considerente solicitãm acordarea atenþiei cuvenite datelor
venite prin acest for medical ºtiinþific autorizat – informaþii triate ºi
sistematizate în cartea Dr. med. Ioan Ladea. Dar chiar ºi aºa, tot nu
putem afirma cã am reuºit creionarea unei imagini cât mai reale a „bolii
iatrogene“ din perioada respectivã (pânã în 1988), iar aceasta dintr-un
motiv cât se poate de simplu.
Dar sã-l lãsãm chiar pe dr. Ladea sã ne precizeze acest motiv:
ea
În nr. 10.038 din 1988 al revistei „Farmacovigilenþa“, conducer
conducerea
acesteia se plânge cã medicii practicieni nu participã prin
raportãri referitoare la rreacþiile
medicamentelor;
eacþiile adverse ale medicamentelor
altfel spus, raportãrile nu acoperã realitatea, acestea fiind doar
par
þial sur
prinsã (În aceeaºi paginã este dat un numãr de 7 decese
parþial
surprinsã
prin: „Algocalmin, Argininã sorbitol, Dextran, Efitard, Moldamin,
Sinerdol, Streptomicinã“). (774)
Într-adevãr, în numãrul amintit mai sus al „Farmacovigilenþei“, se
precizeazã, în acest sens:
În ce priveºte þara noastrã, trebuie evidenþiatã superficialitatea
cu care sunt întocmite
întocmite, în unele cazuri, fiºele primite la Centru
Centru.
Astfel, cu ocazia validãrii raportãrilor pe anul 1986, am fost obligaþi sã
nu luãm în considerare circa 20 de fiºe din urmãtoarele motive: omiterea
menþionãrii simptomelor care caracterizeazã reacþiile adverse, a vârstei
ºi a sexului pacientului, a denumirii unitãþii în care reacþia a fost
semnalatã, precum ºi faptul cã unele fiºe se refereau la cazuri întâmplate
în anii anteriori. Astfel, au apãrut situaþii nepermise care pot fi ilustrate
prin douã exemple semnificative:
– într-o fiºã de reacþii adverse la Algocalmin fiole, la modul de
administrare se menþioneazã: „badijonarea tegumentelor“;
– procesul verbal transmis, pe lângã exprimarea total neadecvatã,
citãm „Conform ordinului M.S., nr. art., în cadrul Spitalului Clinic
nr.1 Judeþean, pe ultimele luni ale anului nu au fost semnalate
reacþii adverse la nici un produs farmaceutic existent în farmacia
spitalului“, apar ºi inexactitãþi, întrucât de la unitatea în cauzã
78
se primiserã semnalãri de reacþii adverse
78)
adverse. (78
Aceste remarci ale chiar conducerii „Farmacovigilenþei“, privind
„inexactitãþile“ mai mult sau mai puþin voite ale raportãrilor reacþiilor
adverse ale medicamentelor alopate, îl îndreptãþesc pe Dr. Ladea sã
remarce, cu o undã de nemulþumire:
Dacã noi am cita apelurile disperat ºi repetate (legate de introducerea
obligativitãþii raportãrilor reacþiilor secundare la medicamente), lansate
ul rreacþiilor
eacþiilor
de cãtre revista „Farmacovigilenþa“, am vedea cã numãr
numãrul
adverse (prezentate) nu reflectã realitatea, ci o valoare mult
mai micã
micã, deoarece nu s-a întânit încã nici un caz în care sã
se raporteze o reacþie adversã inexistentã, pe când reacþi
adverse neraportate s-au constatat cu prisosinþã
prisosinþã. De altfel, existã
suficiente justificãri ale neraportãrilor: în primul rând, exprimarea
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sau mai bine zis recunoaºterea în scris a unei reacþii adverse, funcþioneazã subiectiv ca o recunoaºtere a unei
nereuºite
nereuºite. În afarã de aceasta, o raportare este o muncã în plus,
ner
e tribuitã
nere
tribuitã… (774 )
Alte comentarii sunt chiar de prisos…
Înainte de a prezenta reacþiile adverse ale câtorva principale grupe
medicamentoase, este de amintit o remarcã a „Farmacovigilenþei”
(aceeaºi comandã nr. 10.038), legatã de ceilalþi constituenþi, nu mai puþin
importanþi, care leagã substanþa sau substanþele active ale
medicamentului propriu-zis în forma drajeurilor, comprimatelor,
cipienþii:
siropurilor, capsulelor etc. – excipienþii
er
se
Tot mai frecvent apar semnalãri ale unor r eacþii adv
adver
erse
ovocat
e de anumiþi eex
cipienþi. Într-adevãr, în ultimii ani, s-au
pro
ocate
pr
xcipienþi
identif
e, do
v edindu-se nociv
e, au ffos
os
identificat
substt anþe car
care,
dov
nocive,
ostt
icat subs
suprimate din formula preparatelor care le conþineau
conþineau. De aici,
s-a tras concluzia cã producãtorii trebuie sã fie obligaþi sã menþioneze
pe etichetã ºi în prospect formula întreagã (substanþã activã + excipienþi)
78
78)
a produselor. (78
Prin prezentarea unor efecte secundare adverse a 12 grupe
principale medicamentoase, am cãutat sã punem în evidenþã datele cele
mai reprezentative, pentru a nu încãrca lucrarea ºi acest subcapitol.
Informaþiile medicale de specialitate le-am dorit a fi cât mai concentrate
ºi cât mai la obiect, pentru ca medicii sau alte cadre medicale sau chiar
nemedicale sã poatã extrage esenþa mesajului nostru: efectele secundare
adverse ale medicamentelor alopate determinã uneori probleme grave
de sãnãtate, care necesitã o realã deschidere cãtre alternativa
terapeuticã naturalã – ºi care confirmã, în acest fel, faptul cã
principiul hipocratic fundamental („Primum
Primum non nocere
nocere“) este
aplicat în practicã, cu înþelepciune, pentru OM ºi pentru Viaþã!
4.4.2.1 VITAMINE SINTETICE
În legãturã cu problematica vitaminelor, „Farmacovigilenþa“ din
1974, vol. III, pag.11, citeazã o „Informare din 21 august 1973“ aparþinând
FDA din SUA:
Dupã îndelungate studii, „Food and Drugs Administration“ din SUA
(USFDA) a hotãrât ca vitaminele A ºi D sã nu mai fie eliberate fãrã
prescripþie medicalã, în cazul în care dozele depãºesc 10.000 UI ºi
respectiv 4.000 UI.
Motivele care stau la baza acestor mãsuri sunt urmãtoarele:
V it
amina A,
A administratã în doze mari, poate provoca
itamina
hipertensiune intracranianã, cu aparenþã de tumoare cerebralã, ca ºi
întârzierea creºterii la copii.
Vitamina D poate induce sindromul hipotrofic mental ºi fizic.
FDA a apreciat, de asemenea, necesitatea ca vitaminele, care se
administreazã drept adaos nutritiv, sã fie considerate medicamente în
cazul în care doza zilnicã a acestora este superioarã valorii de 15% faþã
de raþia cotidianã teoreticã. (774)
Un alt numãr al „Farmacovigilenþei“ realizeazã o sumarã recenzie
vit
aminoza A
Ada articolului „Teratologie prin hiper
hipervit
vitaminoza
A“, publicat de „A
ver
se rreaction
eaction N
ewsle
tt
er
erse
Ne
slett
tter
er“, 1984, nr.3, pag.4:

116

Pânã în luna iulie 1984, “Food and Drugs Administration” (FDA)
din SUA a primit 22 de notificãri de cazuri teratologice. Defectele
teratologice au constat din absenþa sau dimensiuni reduse ale urechii
externe ºi ale urechii medii, simptome SNC ºi/sau cardiace. FDA
recomandã sã se evite dozele mari de vitaminã A în cursul sarcinii.
( 74 )
„Farmacovigilenþa“ prezintã foarte adesea reacþii adverse la aºa
zisele „hepatoprotectoare“. Exemplificãm doar cu numãrul din iunie
1979, care prezintã în lanþ câteva fiºe cu reacþii adverse. Obiecþia majorã,
însã, se referã la vitaminoterapie, consideratã ca nenocivã, fapt deloc
adevãrat.
„Farmacovigilenþa“ din decembrie 1985 raporteazã la „fiºe
detaºabile”, la vitamine:
„Policlinica de Adulþi Bacãu (dr. Georgeta Oproiu) ºi Spit. Orãºenesc
Jimbolia (dr. T. Iureº) au notificat douã cazuri de reacþii adverse la
vit
amina B1.
B1 Pacienþii au fost o femeie de 48 de ani ºi un bãrbat de 62
vitamina
de ani. Dupã administrarea a câte unei fiole pe zi i.m., timp de 3 zile,
pacienta a prezentat o erupþie micro-eritemato-papuloasã. În ce priveºte
pacientul, imediat dupã a doua administrare, el a devenit neliniºtit, a
acuzat ameþeli, senzaþie de moarte iminentã, transpiraþii reci ºi a fãcut
în final stop cardiac
cardiac. Deºi s-a intervenit prompt (masaj cardiac extern, adrenalinã intracardiac), pacientul n-a putut fi resuscitat.“
Cazul nu este singular. „Farmacovigilenþa“ din ianuarie 1987
identificã din douã raportãri de reacþii adverse (pag. 10), una ca
prezentând un caz mortal (pag. 15): Spitalul Jud. Arad (dr. Gh. Simu) ºi
Spit. Jud. Ploieºti (dr. I. Ciorba) au raportat reacþii adverse la doi bãrbaþi
(48 ºi 34 de ani), constând din: ºoc anafilactic (cazul I) ºi greþuri,
vãrsãturi, stop cardiac, exitus (cazul II). În primul caz, reacþiile au
survenit în a cincea zi de administrare i.m. a câte unei fiole, iar în al
doilea caz, dupã prima administrare.
Vitamina B12
Deci se poate muri ºi din vitamina B1! …Vitamina
B12, sau Ciancobalamina, e raportatã ca dând reacþii adverse, în „Farmacovigilenþa“
din ianuarie 1987. (774)
4.4.2.2 CORTICOIZI (ANTIINFLAMATOARE STEROIDIENE)

În cazul terapiei adresate mucoasei nazale, rezultatele sunt doar
circumstanþiale, recãderile frecvente, ºi tratamentul dezobstruant duce
de multe ori la rinite atrofice care, în faza de ozenã (lichidifierea mucoasei, infecþia atacând osul, cu producerea de osteite), nu mai
beneficiazã decât de paleative. Cercetãrile ºtiinþifice se îndreaptã mai
mult spre obþinerea de noi antibiotice, dezobstruante mai benigne, însã
fãrã a se pune problema evitãrii corticoizilor (nocivitatea lor este
deosebit de gravã, iar efectele corticoterapiei în timp sunt imposibil de
înlãturat), care au cucerit întreaga plajã terapeuticã, pânã la a da
imaginea unui panaceu universal.
În „Japan Med. Gazette“ din 1979, vol.16, nr.9, sub titlul „ªoc dupã
hidrocortizon hemisuccinat de sodiu ºi hidrocortizon fosfat
de sodiu
sodiu“, se spune:
„Sunt raportate cinci cazuri de reacþii adverse (RA). Toþi pacienþii,
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astmatici, au fost trataþi cu hidrocortizon hemisuccinat de sodiu sau
fosfat de sodiu i.v. pentru combaterea crizelor. (…) Dupã o orã de la
administrarea a 40 mg. Prednison s-au declanºat dispnee ºi constricþie
toracicã. Preparatele glucocorticoide sunt folosite larg în combaterea
unor manifestãri alergice; succinatul sodic de hidrocortizon ºi fosfatul
sodic de hidrocortizon pot produce uneori reacþii anafilactoide,
simptomele de ºoc apãrând, în special, dupã medicamente folosite pe
cale i.v. în tratarea atacurilor de astm bronºic.“
În „Farmacovigilenþa“ din februarie 1988: Sanatoriul TBC Floreºti
(Dr. E. Vasiliad) a transmis douã fiºe de reacþii adverse survenite la
douã femei. Prima pacientã a acuzat, pe toatã durata tratamentului (17
zile) dureri mari în regiunea analã, mai ales la defecaþie, datoritã
turgescenþei venelor hemoroidale. Durerile au încetat prin sistarea
corticoid
corticoid). În cel de-al doilea caz, dupã opt zile de
medicamentului (corticoid
administrare a 20 mg/zi Prednison
Prednison, s-au semnalalt dureri mari
abdominale în punctul apendicular, fiind necesarã apendicectomia de
urgenþã.“ (774)
tiz
on
Pãrerea „Farmacovigilenþei“ referitoare la Cor
Cortiz
tizon
on: „Pericolele
prezentate de aceste medicamente sunt bine cunoscute oftalmologilor.
Ele favorizeazã într-adevãr, apariþia unor micoze oculare foarte grave.
De curând au fost observate însã cazuri de cataractã ºi glaucom de
cortizonicã. Dupã un tratament pe cale generalã, aºa cum se
naturã cortizonicã
indicã în bolile reumatismale ºi în colagenoze, pot apãrea cataracte
bilaterale care variazã cu posologia ºi durata tratamentului.
ednisonul
S-a constatat cã Pr
Prednisonul
ednisonul, administrat în doze mai mici de 10
mg., nu produce cataracte (doza zilnicã uzualã depãºeºte curent 15
mg/zi); în schimb, aceastã afecþiune se observã în proporþie de 23% la
subiecþii trataþi timp de un an cu doze zilnice de 10-16 mg, ºi în proporþie
de 58% la cei cãrora li s-au administrat peste 16 mg zilnic.“
„Farmacovigilenþa“ din februarie 1976: „Spitalul Univ. Jud. Sibiu –
Serv. Pediatrie (Dr. V. Cioranu) raporteazã cazul unui bãiat de 13 ani,
internat cu diagnosticul de reumatism cardioarticular acut. Dupã opt
ednison
zile de tratament cu Pr
Prednison
ednison, 4 comprimate a 10 mg ºi Aspirinã, 8
comprimate pe zi, pacientul prezintã greþuri, vãrsãturi, dureri
abdominale. Starea generalã înrãutãþindu-se, se recurge la intervenþie
chirurgicalã. Se pune diagnosticul de ulcer gastric perforat cu
peritonitã generalizatã
generalizatã.“
„Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1981, citând „Ann. Int. Med. 1979”,
vol. 90. pag. 60 al dr. Butcher ºi Steven („Complicaþii ale corticoterapiei”):
Corticoterapia prelungitã poate duce la modificarea repartiþiei
„Corticoterapia
grãsimilor. Este raportat cazul unui bãrbat în vârstã de 47 ani, tratat
timp de 15 luni cu Prednison, 150 mg/zi, pentru astm corticodependent,
dupã care apar simptomele unei compresiuni medulare. În cursul
laminectomiei, se constatã hipertrofia grãsimii epidurale cu
comprimarea mãduvei, nefiind posibilã îndepãrtarea în întregime a
acestei mase. Dupã o serie de manevre, se reduce posologia
corticoterapicã la 20 mg/zi. Pacientul decedeazã dupã 15 sãptãmâni
în urma unei hematemeze. La necropsie se constatã scãderea
apreciabilã a volumului grãsimii epidurale.“
Articolul „Accidente cutanate ale corticoterapiei sub pansament
ocluziv“ al dr. ªt. Antonescu, dr. I. Dijmãrescu, dr. R. Zdrafcovici, în
„Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1975:
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„Aplicându-se asemenea pansamente ocluzive pe bazã de corticoizi
ur
aþi la 860 de bolnavi cu diverse dermatoze (12.846 de
luorur
uraþi
f luor
tratamente), s-au observat 207 efecte adverse (24%, adicã un sfert din
cei trataþi!)….“ (774)
4.4.2.3 ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE (AINS)
În ultima decadã a lunii mai 2002 (în jurul datei de 23.05.2002
23.05.2002),
agenþiile române de ºtiri, preluate de principalele cotidiane româneºti,
au transmis urmãtorul articol privind problematica antiinflamatoarelor
nesteroidiene:
„ Medicamentele antiinflamatoare clasice utilizate în
ecþiunile rreumatice
eumatice ucid la ffel
el de mult ca SID
A ºi de tr
ei ori
afecþiunile
SIDA
trei
af
mai mult decât cancerul de col uterin sau melanoamele, motiv
pentru care toate aceste produse trebuie luate numai la
a lui supr
avegher
e “, au
ea medicului ºi sub dir
ect
ecomandarea
direct
ecta
supra
eghere
r ecomandar
anunþat mai mulþi membri ai Societãþii de Gastroenterologie ºi
Endoscopie Digestivã, în cadrul unei conferinþe de presã din data de
21.05.2002
pirinã ºi pânã la diclof
enac,
aspirinã
diclofenac,
.05.2002. „Pornind de la banala as
indometacin, ibuprofen, nimesulid, piroxicam, tenoxicam,
meloxicam, nabumetona, fetofen, fenilbutazona – din clasa
produselor antiinflamatoare nesteroidiene clasice (AINS)
(AINS),
utilizate în artroze, poliartritã reumatoidã, spondilitã anchilopoeticã,
inflamaþii acute ºi cronice, inflamaþii pelvine, dispepsie sau traumatisme
– toate acste produse au o toxicitate digestivã crescutã ºi provoacã efecte
of. Dr
adverse extrem de severe, chiar deces“, susþine pr
prof.
Dr.. Cons
Consttantin
Chira
Chira, medic primar gastroenterolog la Spitalul Militar al Ministerului
Com
plicaþiile
de Interne „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“, din Bucureºti. „Com
Complicaþiile
gastrointestinale cauzate de administrarea AINS sunt considerate de specialiºtii din toatã lumea a doua mare ameninþare
de deces la pacienþii suferinzi de afecþiuni reumatice
reumatice“, a mai
spus dr. Chira.
Statisticile mondiale relevã faptul cã 30-40% dintre utilizatorii
de AINS au simptome digestive (dispepsie, balonãri, dureri
gas
trice, ar
suri gas
trice)
gastrice,
arsuri
gastrice)
trice). În primele trei luni de tratament, 10-20%
dintre utilizatorii cronici fac ulcer gastric, între 4 ºi 10% fac ulcer duodenal, 2-4% dintre ei au manifestãri digestive severe (perforaþii, ulceraþii,
sângerãri), iar 20% din totalul hemoragiilor digestive superioare acute
sunt cauzate de utilizarea AINS.
Un studiu realizat în perioada ianuarie 1997 – ianuarie 2002, în
„Centrul de Gastroenterologie ºi Hepatologie Fundeni“ asupra a 1.818
e gas
trit
e au ffos
os
ovocat
e
pacienþi internaþi aratã cã 23% dintr
dintre
gastrit
trite
ostt pr
pro
ocate
de consumul AINS
e pacienþi au fãcut ulcer
AINS. Totodatã, 13% dintr
dintre
gas
tric, 111%
1% ulcer duodenal, iar 9% dintr
e bolna
vi au ffos
os
gastric,
dintre
bolnavi
ostt
diagnosticaþi cu ulcer cu niºã gigantã ºi hemoragie digestivã
superioarã masivã
masivã. „Evidenþele aratã cã riscul cel mai mare apare în
primele trei luni de terapie cu AINS clasice ºi se multiplicã dacã pacientul
utilizeazã mai multe astfel de antiinflamatoare concomitent, a declarat
prof. dr. Victor Stoica, de la Spitalul Clinic Prof. Dr. I. Cantacuzino“.
se sunt gr
a v e, indif
ent de calea de
Efect
ectele
adver
erse
gra
indifer
erent
Ef
ect
ele adv
er
er
administrare (tablete, supozitoare ºi chiar siropuri, la copii).
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Încercând sã reducã severitatea acestor efecte adverse, medicii recurg
la administrarea AINS în doze mai mici decât cele oficial recomandate.
Acest fapt face ca nici medicul ºi nici pacientul sã nu fie mulþumiþi de
er
se gr
ave
eficacitatea medicamentului. În plus, r eacþiile adv
adver
erse
gra
persistã.
persistã
Atât pacienþii cu boli cronice reumatismale, vârsticii ºi pacienþii cu
suferinþe digestive, cât ºi tinerii care suferã de stres sau care fumeazã
sunt la fel de expuºi la gastropatii induse de AINS. Cele mai frecvente
simptome sunt greaþa, voma, arsurile, indigestia, durerea epigastricã ºi
tã mult
e
dispepsia, a mai spus dr. Stoica. Medicul a adãugat cã exis
xistã
multe
cazuri – inclusiv la tineri – în care ulcerul, perforaþia,
sângerarea masivã ºi chiar decesul cauzate de antiinflamatoare
nesteroidiene apar fãrã semne premonitorii
premonitorii.
Gastropatia indusã de antiinflamatoarele nesteroidiene
„Gastropatia
clasice reprezintã o realã problemã, care necesitã atenþie mai
mar
e, atât în rândul medicilor
mare,
medicilor,, cât ºi al populaþiei
populaþiei“, a spus, cu
of. univ
eanu
aceeaºi ocazie, Pr
Prof.
univ.. dr
dr.. Dan Olt
Olteanu
eanu, de la Spitalul Universitar
de Urgenþã Bucureºti.
Un an mai târziu (prima
2003), aceste
prima decadã a lui aprilie 2003
consideraþii sunt reluate într-o nouã conferinþã de presã, la care au
of. dr
ict
or SSttoica
participat, ca ºi la cea prezentatã mai sus, Pr
Prof.
dr.. V
Vict
ictor
oica, de
of. dr
ef
an Blaj
la Spitalul Clinic „Cantacuzino“, alãturi de Gen. pr
prof.
dr.. ªt
ªtef
efan
de la Spitalul Militar Central (SMC), precum ºi Constanþa Herea
Buzatu
Buzatu, vicepreºedintele Asociaþiei Persoanelor cu Afecþiuni
AP
Reumatismale din România (AP
APARR
ARR). Cu aceastã ocazie s-a reamintit
ARR
cã automedicaþia în cazul afecþiunilor reumatismale este foarte
periculoasã, pentru cã cele mai multe medicamente folosite în
res
pectiv
at
ament
e sunt tto
espectiv
pectivele
trat
atament
amente
xice. Prof. dr. Stoica a declarat cã
ele tr
oxice
administrarea AINS clasice – din care fac parte medicamente precum
diclofenac, ketofen, indometacin, fenilbutazonã, meloxicam, piroxicam,
ibuprofen, nimesulid etc., respectiv cele la care apeleazã frecvent
majoritatea populaþiei – au toxicitate digestivã crescutã.
În continuare, gazdele conferinþei au apreciat cã la nivel mondial,
AINS sunt cele mai recomandate medicamente – cu sau fãrã prescripþie
medicalã – în cazul artrozelor, poliartritei reumatoide, spondilitei
anchilopoetice, inflamaþiilor acute sau cronice, durerilor acute sau
cronice, al inflamaþiilor pelvine etc. „Acestea duc la apariþia unor
puternice reacþii adverse, fiind o sursã importantã de morbiditate ºi
mortalitate“, a mai apreciat prof. dr. Stoica. Astfel, 40 de oameni mor
în fiecare zi, în Europa, din cauza sângerãrilor gastrice
clasice.
produse de AINS clasice
Gen. prof. dr. Blaj de la SMC a apreciat cã „aparent ieftine, AINS
clasice produc costuri mai mari pentru societate decât medicamentele
mai sigure (coxibii), iar lipsa banilor din sistemul sanitar urmeazã
investiþiilor în medicamente toxice
toxice“.
La rândul ei, Constanþa Herea Buzatu, vicepreºedinte APARR, a
opa, eexis
xis
tã 1177 milioane de pacienþi, în tim
p
declarat cã în Eur
Europa,
xistã
timp
ce 115%
5% din populaþia SU
A suf
erã de aces
ecþiuni
SUA
suferã
acestt e af
afecþiuni
ecþiuni.
Dr. Arcadie Percek, în cartea des citatã pânã acum, „Lumea medicamentelor“, la capitolul privind aspirina, precizeazã:
Subliniem faptul cã dupã cum ne asigurã statisticile, francezii
consumau în intervalul 1972–1980 cam în jur de 3 miliarde comprimate
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pirinã pe an (peste 1.000 de tone!), cifrã care urma sã se ridice la
de as
aspirinã
incredibil, dar adevãrat – cifra de 100 de miliarde de comprimate de
oine
aspirinã în anul 1988, detaliu care ne este specificat de cãtre Ant
Antoine
Godber
989 al revistei Le N
ouv
el
Godbertt în numãrul din 22-28 iunie 11989
Nouv
ouvel
Obser
vat
eur
Observ
ateur
eur. În S.U.A. se consumã anual în jur de 9 milioane de livre,
ce echivaleazã cu aproximativ 3.360 de tone, cantitate consideratã ca
suficientã pentru a suprima pe moment durerile de cap la circa 6 miliarde
oameni.
Dincolo de gama largã ºi variatã de efecte ºi dincolo de larga tolerabilitate a preparatului, acesta nu poate fi considerat un drog chiar atât
de inofensiv cum ne apare la prima vedere. Aceasta pentru cã aspirina
s-a dovedit a fi sursa unor intoxicaþii cu caracter acut sau cronic de o
Centre anti-poison
foarte mare varietate. Celebrul „Centre
anti-poison“ din Marsilia
considerã chiar cã acest drog este sursa a circa 4% din totalul
intoxicaþiilor medicamentoase.
medicamentoase Ceea ce mai trebuie sã ºtim în
legãturã cu aspirina este cã ea este sursa frecventã a nenumãrate
accidente de tip alergic (erupþii sau chiar a dificultãþilor de
respiraþie). Aspirina este apoi sursa frecventã a unor tulburãri
neuro-senzoriale de asemenea de o mare varietate (tulburãri de ordin
vizual, cefalee, astenie, diverse parestezii etc.). Ceea ce pare mai grav
este cã aspirina produce în mod direct sau numai redeºteaptã multe
gastroduodenale. În literatura medicalã s-a semnalat un
ulceraþii gastroduodenale
caz în care a fost nevoie de a se interveni de urgenþã pentru o perforaþie
gastricã, survenitã la o orã dupã ingerarea unui singur comprimat de
aspirinã, luat în contul unei stãri gripale banale. La deschiderea
chirurgicalã a cavitãþii abdominale s-a gãsit comprimatul de aspirinã,
incomplet digerat ºi fixat chiar în zona de perforaþie, ºi anume între
pliurile mucoase pe care în prealabil le ulcerase într-o manierã atât de
spectaculoasã. Fãrã a generaliza aceastã situaþie, se poate afirma însã
cu toatã certitudinea, cã aspirina este cauza indiscutabilã a tot felul de
suferinþe ulcerative, mai ales în tratamentul de duratã ºi mai ales pe
fondul unor ulcere existente în antecedentele bolnavului în cauzã.
Aspirina poate produce apoi diverse accidente sanguine
sanguine: poate
produce o prelungire a timpului de sângerare
sângerare; poate atinge cea
de-a VII-a pereche de nervi cranieni, ducând în consecinþã la un bâzâit
permanent în ureche ºi uneori chiar la o surditate cu caracter
tr
anzit
oriu
tranzit
anzitoriu
oriu. Unii vorbesc în cadrul particularitãþilor reactive ale
sistemului nervos central de apariþia la anumite persoane a aºa numitei
salicilice“, simulând perfect starea de ebrietate alcoolicã
alcoolicã. O
„furii salicilice“
altã sursã foarte importantã de tulburãri rezidã în interacþiunea aspirinei
cu alte medicamente, iar câte posibilitãþi existã pe aceastã linie este
uºor de imaginat, þinând cont cã aspirina reprezintã o componentã
aproape indispensabilã din orice antinevralgic. Cel mai important lucru
de ºtiut în legãturã cu aspirina este cã sugarii ºi copii sunt în mod cu
totul particular sensibili la acest drog
drog, dupã cum, indiferent de
vârstã, trebuie reþinutã marea variabilitate a reactivitãþii personale. (99)
În „Cartea completã de medicinã tradiþionalã chinezã“, cercet.
Daniel Reid susþine urmãtoarele:
Medicaþia pentru artrite reprezintã un alt subiect de discuþie.
Artritele sunt cauzate frecvent de anumite toxine prezente în intestin,
toxine ce sunt absorbite în circulaþia sangvinã, trecând în urma unui
proces de osmozã prin segmentele slãbite ale peretului intestinal. Pentru
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a preveni contaminarea circulaþiei cu aceste toxine, sângele le
depoziteazã în articulaþii, unde se acumuleazã, formeazã cristale ºi dau
naºtere bolii artritice. Medicamentele prescrise în mod obiºnuit pentru
artrite, cum ar fi aspirina
aspirina, cauzeazã adesea sângerãri gastrice care
slãbesc mai departe peretele intestinal, permiþând unor cantitãþi mai
mari de toxine sã pãtrundã în fluxul sangvin. Acest fapt agraveazã boala
e medicament
e
în continuare, f or
orþând
multe
medicamente
þând pacientul sã ia mai mult
pentru a calma simptomele
simptomele. Cauzele primare ale sângerãrilor
gastrice ºi intestinale acuzate de populaþia americanã sunt
t ocmai medicament
ele pr
escrise pentr
u ar
tritã
medicamentele
prescrise
pentru
artritã
tritã. (110 )
La rândul sãu, dr. V. Nãdãºan, în cartea „Viaþã din belºug“, se apleacã
asupra problematicii aspirinei ºi a Sindromului Reye pe care îl poate
provoca aceasta, prezentând date dintr-un articol de ziar din august
1993:
„În noiembrie 1992, Ileana Constantinescu, de 5 ani, se interna la
Spitalul de Copii din Brãila pentru vãrsãturi, febrã, convulsii generalizate.
Dupã 4 zile, se sfârºea în chinuri groaznice.
Pe data de 14 martie 1993, Mutãr Gabriel, de 4 ani, din Caracal, era
adus la Clinica de Copii Budimex, în stare gravã. Avea ficatul mãrit ºi
clinic prezenta semne de insuficienþã hepaticã. Pãrinþii susþineau cã
bãieþelul lor avusese varicelã cu 3 sãptãmâni înainte ºi de atunci nu se
mai fãcuse bine. Avea sã moarã dupã o sãptãmânã, cu toate eforturile
disperate ale medicilor.
Alãturi de aceºtia, mulþi alþi copii sub 10 ani, au murit toþi de aceeaºi
cauzã: Sindromul Reye
Reye, sau sindromul cenuºiu
cenuºiu. Fiind rãciþi sau
gripaþi, pãrinþii le dãduserã la toþi aspirinã
aspirinã…“
În fiecare an, sute de copii mor numai în România, datoritã
acestei boli.
boli Este mortalã în cele mai multe cazuri. Ea debuteazã de
obicei dupã o infecþie a cãilor respiratorii superioare sau o virozã ºi
es
ovocatã cel mai adesea de adminis
tr
ar
ea de as
pirinã
estt e pr
pro
administr
trar
area
aspirinã
pirinã.
Aspirina este unul din medicamentele care cu timpul a ajuns sã fie
considerat ca fiind bun la orice. ªi mulþimi întregi o consumã ºi o
recomandã ºi altora, nedându-ºi seama de riscurile pe care le implicã.
De fapt, oricât de izbitoare ar fi faptele relatate mai înainte, aspirina
este numai o micã parte a marii probleme a abuzului de medicamente.
Este de importanþã vitalã sã înþelegem cã medicamentele prezintã riscuri
ap
t, orice medicament
multiple ºi uneori chiar foarte grave. De ffap
apt,
este un posibil toxic
toxic. Efectele nocive nu depind numai de doza
administratã. Cu siguranþã cã pãrinþii copiilor amintiþi mai sus nu au
adminis
tr
e eex
e de as
pirinã
administr
trat
doze
agerat
ate
aspirinã
pirinã. Totuºi, tragedia s-a produs.
at doz
xager
at
Explicaþia este reactivitatea organismului în fiecare caz particular. (66 4 )
ticular
Multe alte date precise sunt oferite de Dr
Dr.. med. Ioan Ladea în
Holocaus
tul pr
ovocat de medicina alopatã
percutanta sa lucrare „Holocaus
Holocaustul
pro
alopatã“,
Far
maco
vigilenþa
care preia, în majoritate, prezentãri din „F
armaco
macovigilenþa
vigilenþa“:
În „Farmacovigilenþa” din ianuarie 1987 (comanda nr. 9544), într-o
raportare clasificatã la „Antiinflamatoare“, printre altele, se spune:
„… efecte adverse la Indometacin
Indometacin: anxietate, redoarea cefei,
tremurãturi, greþuri, vãrsãturi, agranulocitozã, tahicardie, ºoc
anafilactic (1 caz), urmat de deces
deces. Acesta a survenit la un pacient
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de 33 de ani, dupã administrarea de drajeuri.“
În „Farmacovigilenþa“ din decembrie 1983 este menþionat ºi
Benoxaprofenul (sinonime: Ibuprofen, Ibusan, Atrofen,
Paduden, N
apr
oxen, K
etopr
of
en etc.) în raportarea cu titlul „Reacþii
Napr
apro
Ke
oprof
ofen
adverse la Benoxaprofen“, de dr. J.P. Halsey ºi dr. N. Cardoe, din „Brit.
Med. Journ.“, 1982, vol. 284, nr. 6326, pag. 1365-1368:
„Autorii au întreprins un studiu asupra a 304 pacienþi trataþi cu
benoxaprofen, 600 mg (289 de cazuri), 900 mg (12) ºi 300 mg (3), pe o
perioadã de 2 zile – 19 luni (o medie de 6,4 luni). Efectele adverse au
apãrut la la 161 din cei 258 pacienþi sub 70 de ani (62,4%), ºi au constat
în general din RA cutanate ºi gastrointestinale.
(…) La un bãrbat de 36 de ani s-a observat ginecomastie dupã trei
luni de tratament cu 600 mg benoxaprofen. Medicamentul a fost
întrerupt în cazul a 104 bolnavi (34,6%) datoritã apariþiei RA.“
În acelaºi exemplar din „Farmacovigilenþa“ apare o raportare sub
titlul „Icter colestatic fatal la pacienþi vârstnici trataþi cu Benoxaprofen“,
de dr. H.Mc.A. Taggart ºi dr. J.M. Alderdice, în „Brit. Med. Journ.“,
1982, vol.284, nr.6326, pag.1372.
xapr
of
en
Articolul „Reacþii adverse la Beno
Benox
aprof
ofen
en“ de dr. J. P. Halsey ºi
dr. N. Cardoe, „Brit. Med. Journal“, 1982, vol.284, citat de
„Farmacovigilenþa“ din decembrie 1983:
„Autorii au întreprins un studiu asupra 304 pacienþi trataþi cu
benoxaprofen, pe o perioadã de 2 zile – 19 luni. La 44 de bolnavi cu
artritã reumatoidã s-au mai administrat: prednisolon, penicilaminã ºi
sãruri de aur… Din 304 de bolnavi s-a semnalat apariþia unei singure
reacþii adverse (RA), iar la 60 dintre ei mai mult decât o singurã RA.
Efectele adverse au apãrut la 35 din cei 42 de pacienþi peste 70 de ani
(83%) ºi la cei 161 de pacienþi din cei 258 sub 70 de ani (62,4%) ºi au
constat în general din RA cutanate (chisturi subepidermice multiple
etc.) ºi gastrointestinale (diaree, dureri abdominale, ulceraþii bucale,
ulcer duodenal perforat). Au mai fost observate ca RA: slãbiciune,
ameþeli, cefalee, depresie, stare de rãu, palpitaþii, sângerãri nazale,
poliurie, privire înceþoºatã. Medicamentul a fost întrerupt în cazul a
104 bolnavi (34,6%) datoritã RA.“
În „Farmacovigilenþa“ din martie 1979 este prezentatã o raportare
intitulatã: „Leucemie limfocitarã cronicã dupã Penicilaminã
enicilaminã“, de dr.
J.E. Clausen ºi colab., în Lancet, 1978, vol.2 pag.152:
„Autorii prezintã cazul unei femei de 58 de ani cu artritã reumatoidã
care face leucemie limfocitarã cronicã în urma unui tratament îndelungat
(5 ani) cu penicilaminã (agent chelator, deseori utilizat în tratamentul
bolii reumatice)…. Examenele hematologice aratã prezenþa a 92%
limfocite la periferie, mãduva fiind hiperplazicã cu 81% limfocite.“
O fiºã din „Farmacovigilenþa“ din martie 1982, intitulatã „Efectele
adverse ale tratamentului cu Penicilaminã
enicilaminã“, de dr. H.B. Stein, din „Ann.
Intern. Med.“, 1980, vol.92, pag.24, precizeazã:
„Autorul a întreprins un studiu reprospectiv privind 275 de
tratamente cu penicilaminã administratã la 254 de pacienþi cu poliartritã
reumatoidã. În 50% din cazuri s-au notat efecte adverse
adverse, ca:
erupþii cutanate, tulburãri digestive, stomatite, proteinurie,
trombopenie, leucopenie.
obliterantã. Din
A fost înregistrat un deces prin bronºitã obliterantã
cele 114 administrãri întrerupte, 73 s-au datorat efectelor adverse.
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Fenomenele obser
v at
e de aut
or au necesit
at tr
at
ament
observ
ate
autor
necesitat
trat
atament
simptomatic ºi/sau reducerea posologiei.“
„Farmacovigilenþa“ din martie 1978 prezintã informarea medicalã
nr. 177 din 16 dec. 1977 a O.M.S.: „Min. Sãn. ºi Prevederilor Sociale din
Japonia a indicat producãtorilor de medicamente administrabile pe cale
oralã, conþinând Aminopirinã
Aminopirinã, ca într-un interval de un an, acestea sã
fie retrase de pe piaþã sau sã li se modifice formula, eliminându-se
Aminopirina.“
„Recent a fost semnalat faptul cã, în vitro, Dimetilnitrozamina
(DMNA), substanþã cu efect cancerigen, se formeazã din aminopirinã
(DCI: Aminofenazonã) reacþionând cu un nitrit. Se presupune cã o
reacþie asemãnãtoare are loc în stomacul animalelor.“ (774)
În „Farmacovigilenþa“ din iunie 1984, pag. 11, este citatã minuta 106
din 10 septembrie a „Comitetului australian pentru reacþii adverse“,
referitoare la Intal (Acid cromoglicic):
„Un bãrbat de 71 de ani cu antecedente de astm ºi cu recente crize
de stare astmaticã a prezentat un bronhospasm grav dupã inhalaþie de
intal. Bolnavul care era asistat se afla la prima administrare a acestui
produs. Bronhospasmul a fost urmat de stop cardiac ireversibil, în ciuda
încercãrilor de resuscitare. Tratamentele anterioare cu Becotine,
Bricanyl ºi Ventolyn, nu reuºiserã sã reducã semnificativ crizele.“ (774)
Cotidianul „Adevãrul“ din 08.02.2003 conþine un articol privind un
„Avertisment legat de folosirea unui produs antiastmatic“:
Autoritãþile medicale americane au lansat un avertisment: anumiþi
astmatici care folosesc medicamentul Serevent, produs de
GlaxoSmithKline, prezintã riscuri mai mari de a contracta
complicaþii care le ameninþã viaþa decât cei care nu fac acest
tratament
tratament. Oficialii au subliniat însã cã problemele legate de
administarea Serevent sunt rare ºi cã beneficiile acestui medicament
atârnã mai greu în balanþã decât riscurile aferente…
Din cauza îngrijorãrilor legate de medicament, compania Glaxo a
lansat un vast studiu. Concluziile cercetãtorilor aratã cã este bine ca
as
tmaticii a cãr
or boalã es
icient de gr
avã sã ffoloseascã,
oloseascã,
astmaticii
cãror
estt e suf
suficient
gra
pe lângã Serevent, ºi un alt medicament an
ti
inflamator tot
anti
tiinflamator
prin inhalare (!) .
4.4.2.4 ANTIPIRETICE, ANALGEZICE, ANTIALGICE,
ANESTEZICE

Pe banca acuzaþiilor vom trece încã un medicament de largã utilizare
– paracetamolul ºi ceea ce frapeazã este cã acest lucru (intoxicarea
cu acest drog, considerat blând) are loc chiar sub ochii noºtri. Cine
dintre d-voastrã n-a luat în definitiv, arhicunoscutele comprimate sau
supozitoare cu acest nume, operaþiune pe care o facem pentru
combaterea febrei de naturã infecþioasã, a durerilor de tot felul ºi în
special, a acelora de cap, dentare, sciatice, apoi a durerilor din diverse
alte alergii, din fracturi ca ºi din entorse?
Astfel, în anul 1992, au fost prezentate studii la Conf
Conferinþa
erinþa
Asociaþiei Medicale Britanice care pun sub semnul întrebãrii situaþia
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paracetamolului. Într-unul din aceste studii se precizeazã cã numai în
primele luni ale anului 1992, au fost semnalate în jur de 500 de persoane
0.000 de
care s-au sinucis cu Paracetamol, în vreme ce pes
pestt e 110.000
britanici au fost internaþi în acelaºi interval de timp din cauza
otrãvirii cu acelaºi medicament
medicament.
O acuzaþie similarã (legatã de toxicitatea efectelor secundare) este
adusã piramidonului
piramidonului, medicament de largã utilizare pentru
combaterea durerii ºi a febrei ºi care intrã în compoziþia a încã
aproximativ 150 de medicamente de uz comun (prezentarea aparþine
anilor ‘80). (99)
Una dintre cele mai frecvente probleme legate de medicamente
amidon
este alergia. De exemplu, aparent nevinovatul pir
piramidon
amidon, poate duce
la erupþii cutanate, distrugerea globulelor albe din sânge ºi este
suspectat de a produce cancer gastric
gastric.
Un alt exemplu - antinevralgicele
antinevralgicele. Datoritã conþinutului de
tinã
fenace
enacetinã
tinã, ele pot sã ducã la lezarea rinichilor, compromiterea gravã
a funcþionãrii acestora ºi în final moartea. Acest pericol este cu atât mai
demn de luat în seamã, cu cât multe persoane ajung sã consume
64
antinevralgice în mod regulat. (64
64)
tina - alt produs de
Pe banca acuzaþiilor mai este þinutã ºi fenace
enacetina
largã utilizare care, absorbitã regulat ºi timp îndelungat, aºa cum se
întâmplã în boala reumatismalã, duce la compromiterea funcþionalã
a rinichilor
lor
amf
enicolul
rinichilor, de asemenea, clor
loramf
amfenicolul
enicolul, antibiotic pe cât de
eficace în multe boli, pe atât de temut pentru complicaþiile pe care le
poate da, ºi în special, pentru multe anemii mortale
mortale. (99 )
Din aceeaºi grupã (analgezice, antipiretice, antiinflamatoare, antispastice) face parte ºi Algocalminul
Algocalminul, care în „Farmacovigilenþa“ din
decembrie 1979, este acuzat (pag.9) de a da un mort din 14 reacþii adverse.
„Farmacovigilenþa“ din decembrie 1979 prezintã ºapte cazuri de
Xilinã, din care douã s-au soldat cu deces.
RA la Xilinã
„Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1975 prezintã articolul cu titlul
„Accidente letale dupã anestezie dentarã“, de dr. P.J. Tomlin, „Brit. Med.
Journ.“, vol. 4, nr. 5939, pag. 288:
„Dupã trecerea în revistã a cinci accidente letale provocate de
anestezii dentare cu Oxid de azot, Oxigen ºi Halotan
Halotan, publicate la
timpul lor în literatura de specialitate, autorul prezintã un nou caz.
Pacientã în vârstã de 20 de ani, cãreia urma sã i se facã un tratament
dentar, primeºte cca 140 mg Metohexitonã, 10 mg Diazepam ºi 0,6 mg
Atropinã. La scurt timp, ea devine apneicã ºi cianoticã, fiind reanimatã
prin respiraþie artificialã ºi masaj cardiac extern. Este internatã de
urgenþã ºi dupã terapie cu bicarbonat, inima revine la normal, dar
bolnava rãmâne în comã cu pupilele dilatate fixe ºi papiloedem ºi
decedeazã dupã aproximativ 10 ore, interval în care a mai fãcut douã
episoade de stop cardiac.
Autopsia a pus în evidenþã focare multiple de miocarditã cu infiltrate extinse de degenerescenþã muscularã.“
În „Farmacovigilenþa“ din octombrie 1988 este prezentat articolul
cu titlul „Hepatitã indusã la copii de Halo
Halottan
an“, de dr. J.G. Kenna ºi
colab., „Brit. Med. Journ.“, 1987, vol.294, nr.6581, pag.1209-1211.
„Farmacovigilenþa“ din iunie 1984 prezintã o raportare generalã

125

din Australia, „Australian Adverse Drug Reaction Bulletin“, din iunie
1983:
„O serie de raportãri primite în decembrie 1982 de „Comitetul Australian pentru Reacþii Adverse“ au descris reacþii adverse grave, inclusiv
exitus, dupã folosirea blocantului neuromuscular Clorurã de alcuerin)
ronium (Allof
(Alloferin)
erin). Testele au arãtat cã este puþin probabil ca reacþiile
sã fi fost produse de o ºarjã necorespunzãtoare…“. (774)
Revista „Discover“, nr. 1 din Aprilie 2003, prezintã articolul cu titlul
„Antialgicele împiedicã vindecarea fracturilor“:
În luna mai 2002, Patrick O’Connor, profesor asistent de ortopedie la
e
Facultatea de Medicinã New Jersey din Newark, a afirmat cã unele dintr
dintre
cele mai cunoscute ºi utilizate antialgice încetinesc sau chiar
opr
esc vindecar
ea fr
acturilor
opresc
vindecarea
fracturilor
acturilor. O’Connor a exploatat o idee care a
apãrut în urma studiilor sale asupra afecþiunii „fibrodysplasia ossificans
progessiva“ (fibrodispalzie osificantã progresivã), în cazul cãreia
creºterea oaselor este accentuatã, ceea ce conduce la complicaþii care
pot cauza moartea. „Creºterea anormalã a oaselor pãrea sã fie declanºatã
de o inflamaþie“, susþine el. Dacã o inflamaþie stimuleazã creºterea oaselor,
s-a întrebat cercetãtorul, ar fi fost posibil ca antialgicele cu efect
antiinflamator, precum Vioxx sau Celebrex, care acþioneazã prin inhibarea
enzimelor COX-2, sã împiedice vindecarea normalã? O’Connor ºi colegii
sãi au testat medicamentele pe ºobolani care aveau labele rupte. Dupã
douã luni de la producerea fracturii, ºobolanii netrataþi s-au vindecat
nor
mal, dar cei car
e au luat inhibit
ori de C
OX-2 nu s-au vindecat
normal,
care
inhibitori
CO
deloc
tacin
deloc. ªobolanii care au primit indome
indometacin
tacin, un medicament înrudit,
au aavut
vut o întârzier
e în vindecar
e de 115-20%
5-20%
întârziere
vindecare
5-20%. Colegii lui O’Connor
au schimbat imediat tratamentul pacienþilor. O continuare a studiului „pe
oameni nu va fi uºor de realizat“, spune O’Connor, din motive etice.
Cine ar vrea sã facã parte din grupul care ia medicam
e ntele?
medicame
4.4.2.5 ANTIHIPERTENSIVE, ANTICOAGULANTE,
ANTIANGINOASE

În „Farmacovigilenþa“ din iunie 1976 este prezentat un raport
tildopa – „Reacþii adverse provocate de metildopa“ de
referitor la Me
Metildopa
dr. P. Lechat ºi J. Fontagne, în „Therapie“, 1975, vol.29, pag.9 ºi 13:
„Se ºtie cã metildopa este medicamentul folosit pe scarã largã în
tratamentul hipertensiunii arteriale. Din acest motiv, o serie de autori
ca J.M. Spence ºi colab; M. Swanson; A.M. Hoyumpa ºi colab. Etc. au
urmãrit reacþiile adverse posibile în decursul tratamentului cu acest
medicament. Astfel, s-a semnalat un caz de anemie hemoliticã gravã de
tip gamma ºi testul Coombs direct, pozitiv, care s-a adãugat la celelalte
21 de cazuri de hemolizã intensã, precum ºi la un numãr de 382 de
cazuri de anemie hemoliticã mai puþin severã. De asemenea, s-a constata
cã pot apãrea cazuri de hepatitã, în general dupã 8-10 sãptãmâni de la
instituirea tratamentului, cu simptome identice celor ale hepatitelor
virale acute, dar fãrã detectarea antigenului Australia în ser. În sfârºit,
au mai fost descrise trei cazuri de necrozã hepaticã, dintre care unul
cu deznodãmânt letal.“
Tot în „Farmacovigilenþa” din iunie 1976 apare un articol „Fibrozã
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a-me
tildopa
retroperitonealã în timpul tratamentului cu alf
alfa-me
a-metildopa
tildopa“ de dr. B.M.
Iversen ºi colab., „Lancet”, 1975, vol.2, pag. 302-304.
„Farmacovigilenþa“ din martie 1982 prezintã articolul „Ulcer varicos
alazinã
în cursul lupusului eritematos indus de Hidr
Hidralazinã
alazinã“ al dr. M.W. Kissin
ºi dr. R.C.N. Williamson, „British Medical Hjournal“, 1979, vol.2, nr.6201,
pag.1330:
„Bãrbat de 50 de ani, tratat, timp de 3 ani pentru hipertensiune
arterialã malignã cu 150 mg/zi hidralazinã, este internat cu ulcer varicos
al gleznei drepte. În aceastã perioadã, apãruserã progresiv: sindrom
Raynaud, dureri articulare, stare generalã alteratã ºi erupþie cutanatã
purpuricã difuzã. Examenele biologice confirmã diagnosticul de lupus
eritematos. Se înlocuieºte hidralazina cu atenolol ºi un diuretic tiazidic,
iar ulcerul varicos este tratat local. Autorii preciazã cã sindromul lupic
poate sã aparã la 10-15% din pacienþii care au folosit hidralazina în doze
cumulative ce depãºesc 100 g ºi cã ulcerul varicos în cursul lupusului
idiopatic are o frecvenþã de 5% din cazuri.“
Hidralazina
(Hidralazina
Hidralazina) se regãseºte în farmacii sub numele de
Dihidralazinã ºi e recomandatã în formularele terapeutice (ex.:
MemoMed, Edit. Minesan, pag.223) în doze de pânã la 200 mg/zi
mg/zi!…
În „Farmacovigilenþa“ din decembrie 1976 este reprodusã notã din
„Lancet“ 1975, vol.1, nr.7907, pag. 645, publicatã de cãtre „Comisia
Securitãþii pentru Folosirea Medicamentelor“:
„Comisia Securitãþii pentru Folosirea Medicamentelor a primit o serie
de rapoarte cu privire la apariþia de colaps ºi de pierderea cunoºtinþei la
pacienþi care au folosit medicamentul antihipertensiv Prazosin
Hypo
(Hypo
Hypov
Sinettens
ens) introdus în Marea Britanie în octombrie 1974…“
vase, Sine
Deºi au trecut 22 de ani (pentru anul 1999), deºi într-adevãr
determinã accidente, medicamentul se aflã în continuare în farmacii ºi
este folosit din plin.
Dr. J. Rees ºi dr. H. Williams, în „British Med. journ.“, 1975, vol.3,
az
osin
nr.5983, pag, 593, sub titlul „Reacþii adverse dupã Pr
Praz
azosin
osin“, raporteazã:
„Medicamentul a fost experimentat ambulatoriu pe 15 pacienþi care
au primit câte un comprimat a 5 mg/zi, în asociere cu altã medicaþie
antihipertensivã. Cinci dintre aceºti pacienþi au întrerupt spontan
administrarea Prazosinului chiar dupã primul comprimat, datoritã
apariþiei de: astenie, stare de rãu, transpiraþii, iar doi dintre ei au fãcut
sincopã…“
Dr. G. Krishna Kumar ºi colab., în „Journ. American Med. Assoc.“,
1976, vol. 235, pag. 275-276, prezintã raportul cu titlul „Complicaþii grave
oxid
provocate de Diaz
Diazo
xid“:
„Femeie de 63 de ani, obezã, este internatã de urgenþã pentru migrene
severe, senzaþie de leºin, greþuri, ameþeli, persistând de douã zile. La
internare, TA era de 290 / 160 mmHg. I se administreazã o dozã de 300
oxid i.v
mg Diaz
Diazo
i.v..; dupã 11 minute, TA scade la 230 / 130 mmHg ºi i se
e mai târziu, pacient
a
repetã doza de 300 mg Diazoxid. 15 minut
minute
pacienta
de
vine inconºtientã
devine
inconºtientã. Este tratatã cu Levarterenol. Treptat îºi revine,
dar se instaleazã o hemiplegie dreaptã. Dupã corectarea hipotensiunii,
reapare hipertensiunea, pentru care bolnava primeºte Metildopa,
Hidralazinã ºi Propranolol. Hemiplegia dreaptã persistã, autorii
considerând cã aceasta este consecinþa unui infarct cerebral
ovocatã de Diaz
oxid
hipott ensiunea pr
pro
Diazo
xid.“
declanºat de hipo
În raportãri anterioare, a fost de mai multe ori menþionatã ca medi-
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cament asociat, Reser
eserpina
pina. Pentru a-ºi manifesta nocivitatea, aceasta
pina
nu trebuie neapãrat asociatã cu o altã substanþã, singurã fiind capabilã
sã susþinã un risc crescut prin administrare timp mai
îndelungat
îndelungat.
În „Farmacovigilenþa“,vol. 1, din 1975, pag. 12, este prezentatã „Informarea medicalã“ nr. 138 din 22 octombrie 1974, fãcând parte din „Rezoluþiile“ OMS:
„Centrul Naþional pentru Controlul Medicamentelor din Norvegia
a informat OMS asupra mãsurilor luate cu privire la folosirea
olf
ia (care stau la baza producerii Reserpinei),
Rauwolf
olfia
alcaloizilor din Rauw
ca urmare a creºterii incidenþei cancerului mamar…“
O altã informare medicalã de acelaºi tip, din acelaºi numãr de
„Farmacovigilenþa“ (pag.13), dar de data aceasta din Canada, precizeazã:
„Departamentul Sãnãtãþii ºi al Ocrotirii Publice din Canada a
informat OMS asupra scrisorii circulare expediate la 20 septembrie 1974
cãtre toþi medicii, cu privire la administrarea prelungitã la femei a
olf
ia ºi
pinã sau alcaloizi din Rauw
Rauwolf
olfia
preparatelor conþinând Reser
eserpinã
riscul crescut al cancerului mamar…“
Sesizãrile de mai sus determinã „Comisia Medicamentului ºi pentru
Farmacovigilenþã“ din România sã reacþioneze prompt, ordonând
printr-o „Notã“ (formulatã în ºedinþa din 17 decembrie 1974, conform
„Farmacovigilenþa“ din 1975, vol.1, pag.15), declanºarea verificãrilor
ºtiinþifice:
„Clinicile de boli interne, de chirurgie ºi de oncologie sã întreprindã
un studiu retrospectiv privind femeile care au fost operate sau tratate
pentru cancer mamar, în vederea stabilirii unei legãturi de cauzalitate
între cancerul mamar ºi folosirea preparatelor pe bazã de Reserpinã
Hipazin, Hiposerpil, Raunevril
(Hipazin,
Raunevril).“
Ordinul este clar, fãrã sã cuprindã, însã, ºi sancþiuni. Rezultatul?
Încã ºi azi, atât Hiposerpilul ºi Hipazinul, cât ºi Raunevrilul
se gãsesc în toate farmaciile…
În „Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1981, problematica
Propranololului este abordatã în articolul „Miopatie proximalã dupã
Be
e”, de dr. J.C. Forfar ºi colab., „British Med. Journ.“, vol.2,
Betta-Blocant
a-Blocante
nr. 6210, pag. 1331-1332:
„Se prezintã cazul unei paciente suferind de anginã pectoralã, tratatã
iniþial cu Sotalol (80 mg, de 3 ori pe zi) ºi, ulterior cu Propranolol
Propranolol,
40 mg, de 3 ori pe zi. Dupã ambele tratamente, pacienta a prezentat
slãbiciune muscularã marcatã a braþelor ºi gambelor. (…) Activitatea
fosfatazei alcaline ºi transformarea glicocolului muscular pot fi tulburate
de beta-blocante. Simptomele au dispãrut dupã sistarea Propranololului ºi au reapãrut când s-a încercat o reluare
reluare…“
Un alt Beta-Blocant este abordat în „British Med. Journ.“, vol.2, nr.
6191, pag. 672, în articolul „Hemiparezã dupã administrarea unui singur
microcomprimat de Labetalol pentru encefalopatie hipertensivã”, de
dr. R. Solomons.
„Farmacovigilenþa“ din martie 1979 prezintã raportul „Peritonitã
sclerozantã dupã Timolol
Timolol“ al dr. D.C. Baxter-Smith ºi colab., în „Lancet“, 1978, vol.2, nr.8081, pag.149.
„Farmacovigilenþa“ din martie 1982 scrie de acelaºi Timolol
Timolol, în
raportul „Efecte sistemice ale Timololului“, de dr. A.N. Kohn, „Journ.
Amer. Med. Assoc.“ 1980, nr. 11, pag. 1132:
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„S-au înregistrat mai multe cazuri de insuficienþã cardiacã cu debut
brusc dupã administrarea intraocularã de Timolol. Unul dintre pacienþi
a fost nevoit sã recurgã la stimulator cardiac. Se presupune cã
medicamentul trece în circulaþia generalã ºi poate produce tulburãri
sistemice, ca insuficienþã cardiacã ºi astm. Oftalmologii care utilizeazã
produsul trebuie sã fie avertizaþi pentru a observa prompt orice tulburãri
noi.“ (774 )
În 1997, un cotidian central prezenta un articol intitulat „Nifedipinul
creºte riscul de infarct“, cu urmãtorul conþinut:
La Congresul Naþional de Cardiologie din 1997, organizat la Bucureºti,
al doilea mare punct de interes l-a reprezentat reluarea unor dezbateri
care din luna martie a aceluiaºi an au ocupat primele pagini ale revistelor
de specialitate, chiar ºi a unor cotidiane de mare tiraj din Occident. Studiile
elor
care evalueazã rezultatele administrãrii antihiper
antihiperttensiv
ensivelor
elor, dupã zeci
de ani de utilizare, au demonstrat prin metode statistice cã nifedipinul
creºte riscul de infarct
infarct. Acest medicament este poate cel mai utilizat
antihiper
ensiv, fiind administrat mai ales în ambulatoriu. Cum un risc
antihiperttensiv
major al hipertensiunii era tocmai infarctul miocardic, specialiºtii scontau
cã folosirea nifedipinului va reduce incidenþa atacului de cord la
hipertensivi. Rezultatele statistice au ºocat, fiind urmate de alte studii
alternative ºi verificãri minuþioase. Alarmat, publicul a întrerupt
tratamente care mergeau bine sau a solicitat medicului schimbarea
terapiei. Jurnal Medical Britanic, Revista Europeanã de Cardiologie „The
Lancet“, alte publicaþii de peste ocean au ridicat chiar problema
dacã blocanþii de calciu (nifedipinele) mai pot rãmâne între
drogurile antihipertensive
antihipertensive. Printr-un studiu pe un lot foarte numeros
de pacienþi (8.350 de cazuri care suferiserã un infarct), o echipã americanã
edipinele sunt asociat
e
condusã de prof. dr. Fulberg a demonstrat cã nif
nifedipinele
asociate
cu decesul într-o relaþie depinzând direct de doza administratã
administratã.
Pe de altã parte, tot acest studiu a precizat cã nu este cazul sã se
renunþe la terapia cu Nifedipin. Nu blocanþii de calciu, deci nifedipinele,
ear fi vinovate, ci modalitatea de administrare. Astfel, Nif
Nifedipinul
edipinul rretard pãstreazã efectul antihipertensiv ºi evitã creºterea riscului de
infarct. Medicii prezenþi la Congres recunoºteau cã sunt siliþi sã
recomande în continuare nifedipinul cu eliberare rapidã
rapidã.
Cercet. Daniel Reid, în „Cartea completã de medicinã tradiþionalã
chinezã“, precizeazã:
Medicamentele prescrise pentru scãderea tensiunii arteriale
sunt un alt exemplu de medicamente ce agraveazã starea pe care ar
trebui sã o elimine. Presiunea sangvinã normalã depinde în parte de
aportul adecvat de potasiu, magneziu ºi sodiu. Medicamentele prescrise
petru scãderea tensiunii arteriale favorizeazã excreþia urinarã rapidã a
acestor minerale importante, prelungind astfel starea de boalã ºi cauzând
dependenþa de aceste medicamente. Studii numeroase au arãtat cã
bolna
vii cu hiper
atã car
e nu iau
moderatã
care
bolnavii
hipertt ensiune ar t erialã moder
medicamente trãiesc mai mult decât cei care urmeazã un
tr
at
ament medicament
os
trat
atament
medicamentos
os. (110 )

„Farmacovigilenþa“ din martie-iunie 1984 prezintã Heparina în
articolul „Trombocitopenie dupã heparinã” de dr. W.R. Bell ºi colab.,
„Ann. Intern. Med.“, 1976, vol. 85, pag. 155-160:
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„La 16 din 52 de pacienþi trataþi cu heparinã i.v. s-a semnalat
trombocitopenie (trombocite sub 100.000/mmc), iar la 10 din cei 16
pacienþi cu trombocitopenie s-a semnalalt un titru ridicat al produºilor
de degradare fibrinã-fibrinogen. Anomaliile au dispãrut dupã
întreruperea tratamentului
tratamentului. Nu se cunoaºte mecanismul prin care
heparina determinã asemenea modificãri.“
Acelaºi numãr al „Farmacovigilenþei“, din martie-iunie 1984, prezintã
articolul „Hemoragie intrapulmonarã cu deznodãmânt letal dupã
heparino
apie
heparinotter
erapie
apie“ al dr. R.-S. Bone, din „Americ. Journ. Med. Sci.“,
vol. 272, pag. 197-199.
Dr. J. Conard ºi colab. prezintã raportul intitulat „Complicaþii
hemoragice în timpul tratamentului cu Streptokinazã
Streptokinazã“, în „Nouvelle
Presse Med.”“, 1979, vol. 2, nr. 16, pag. 1319-1325.
Trombos
„Farmacovigilenþa“, nr.6024 din 1979, prezintã titlul „T
ombosttop
op“,
în cadrul fiºelor detaºabile:
„Spitalul Jud. Miercurea-Ciuc (dr. M. Szabo) a raportat un caz de
reracþii adverse la o pacientã de 24 de ani. Dupã administrarea timp de
4 zile a câte 3 comprimate pe zi de Trombostop, apar: necr
necrozã
ozã
haluce.
cutanatã ºi bule cu conþinut sanghinolent pe ambele haluce
tã, deºi s-a într
er
up
ostt sspr
pre
necrozã
comple
pletã,
întrer
erup
uptt
Evoluþia a ffos
os
pr
e necr
ozã com
ple
tr
at
amentul.
trat
atamentul.
amentul.“ (774 )
„Farmacovigilenþa“ din iulie 1985, pag. 25, prezintã un raport intitulat
„Reacþii adverse la Amiodaronã
Amiodaronã“, din „Adverse Reaction Newsletter“,
1984, nr. 3, pag. 1 ºi 3:
„În Anglia s-au înregistrat pânã în luna aprilie 1984 20 de notificãri
de hepatotoxicitate la amiodaronã, incluzând ºi 3 pacienþi care au
decedat. În plus, s-au mai monitorizat 32 de cazuri de hipo- ºi
hipertiroidism, 23 de neuropatie, ºi 30 de alveolitã pulmonarã, dintre
care 4 mortale. Întrucât amiodarona se acumuleazã în organism,
medicii trebuie sã prescrie doza minimã eficace
eficace. (…)
Amiodar
ona (Cor
Cor
dar
dilor
on etc.) poate
Amiodarona
Cordar
darone,
Cardilor
dilor,, Sedacor
Sedacoron
one, Car
interacþiona cu anticoagulantele al cãror efect îl potenþeazã.“
În „Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1975, este prezentat articolul
cu titlul „Accidente cardiovasculare în cursul tratamentului cu
Ver
apamil
erapamil
apamil“, de dr. S. Witchitz ºi colab., în „Nouvelle Presse Med.“,
1975, vol. 4, nr. 5, pag. 337-338:
„Sunt prezentate unele complicaþii grave, survenite în ultimii doi
ani, la 6 bolnavi, în cursul tratamentului cu Verapamil, administrat pe
cale oralã sau i.v. În ciuda eficacitãþii sale antiaritmice ºi antianginoase
cu rezultate foarte bune în tratamentul tahicardiilor supraventriculare,
Ver
eacþii adv
er
se
erapamilul
dov
generat
ator
adver
erse
apamilul s-a do
v edit gener
at
or al unor rreacþii
vascular
e deosebit de gr
ave: ºoc, agr
avar
ea insuf
icienþei
cardio
diov
asculare
gra
agra
area
insuficienþei
car
dio
car
diace pr
ee
xis
cardiace
pree
eexis
xistt ent
ente,
pulmonar,, 3 din cei 6
e, colaps, edem pulmonar
bolna
vi decedând în tim
pul sspit
pit
alizãrii
bolnavi
timpul
pitalizãrii
alizãrii. De menþionat cã la douã
din persoanele decedate ºi autopsia a pus în evidenþã responsabilitatea
directã a Verapamilului în declanºarea acestor reacþii adverse, cu deznodãmânt letal.“
Autorul articolului a omis sã sublinieze cã 50% din cei care au
manifestat reacþii adverse au decedat
decedat. Frecvent, ne învârtim în
jurul a asemenea valori, de parcã s-ar testa otrãvuri ºi nu
medicament
e !… (774 )
medicamente
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4.4.2.6 ANTIULCEROASE

În „Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1975, este prezentat un articol:
urã de po
„Ulcer intestinal dupã clor
clorurã
pottasiu
asiu“ de dr. B.L.D. Philips, „Brit.
Journ. Clin. Pract.“, 1974, vol. 28, pag. 143.
În „Farmacovigilenþa“ din iunie 1976, este prezentat un articol:
„Encefalopatie provocatã de bismut la o femeie gravidã“, de dr. J. Cambier
ºi colab., în „Nouvelle Presse Med.“, vol. 4, nr. 31, pag. 2275. (774)
În „Farmacovigilenþa“ nr.6542 din 1980, sub titlul „Aritmii grave dupã
tidinei
administrarea intravenoasã a Cime
Cimetidinei
tidinei“ de dr. J. Cohen ºi colab.,
„Brit. Med. Journ.“, 1979, vol. 2, pag. 768:
Caz II: Bãrbat de 48 de ani, astmatic, tratat timp de 6 luni cu
„Caz
prednison, 5 mg/zi, oral, este internat pentru ulcer gastric. I se aplicã
tratamentul cu Cimetidinã
Cimetidinã, oral, dar dupã 48 ore, datoritã persistenþei
durerilor, se instituie administrarea medicamentului i.v.; 24 de ore mai
târziu, la 5 minute de la a treia injecþie, TA scade brusc de la 120/80
a in
jecþie, bolna
vul de
vine
mmHg la 80/60 mmHg. Dupã a patr
patra
injecþie,
bolnavul
devine
asistolic
asistolic. În urmãtoarele 8 ore mai face încã 6 crize asemãnãtoare. I se
administreazã Furosemid, Dexametazon, Fluoxacilinã ºi Gentamicinã,
dar decedeazã în urma unui nou episod asistolic
asistolic…
Caz II
II: Bãrbat de 56 de ani, fãrã antecedente cardiace, transferat
pentru anurie ºi septicemie. EKG evidenþiazã tahicardie sinusalã, fãrã
alte anomalii. Dupã 4 ore de la internare, devine hipotensiv ºi face stop
cardiorespirator. Îºi revine în urma terapiei intensive ºi i se
administreazã Cimetidinã pentru prevenirea hemoragiei
gas
tr
oint
es
tinale
e de la adminis
tr
ar
ea
gastr
troint
ointes
estinale
tinale. În decur
decurss de 1100 minut
minute
administr
trar
area
Cime
tidinei se pr
oduce sstt op car
dior
es
pir
at
or
Cimetidinei
produce
cardior
diores
espir
pirat
ator
or. Dupã revenire
starea se menþine stabilã, timp de 3 ore, când i se aplicã o nouã dozã de
Cimetidinã i.v.; apar imediat extrasistole atriale ºi stop cardiorespirator.
tr
a
Bolnavul este din nou reanimat, fãrã însã a i se mai adminis
administr
tra
Cimetidinã. Nu s-a mai semnalat aritmie…
aritmie…“
În „Farmacovigilenþa“ din decembrie 1979 - articolul „Confuzie
mentalã în cursul pancreatitelor tratate cu Cime
Cimetidinã
tidinã“ de dr. T.
tidinã
Deheneffe ºi colab., în „Nouvelle Presse Med.“, 1978, vol. 7, nr. 47, pag.
4303.
În „Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1981 apare o raportare a dr.
P.C. Hawker ºi colab., în „Lancet“, 1980, vol. 1, nr. 8170, pag. 709, sub
titlul: „Cancer gastric în urma tratamentului cu Cimetidinã
Cimetidinã“.
„Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1981 prezintã un alt tip de reacþie
Anemie hemoliticã asociatã cu
adversã a cimetidinei, în articolul „Anemie
Cime
tidinã
Cimetidinã
tidinã“ de dr. B. Ratoli ºi colab., în „Lancet“, 1979, vol. 2, nr.
8142, pag. 583.
În „Farmacovigilenþa“ din decembrie 1979 este prezentatã circulara
din 18 mai 1979 a OMS:
Centr
ul OMS de
„Printr-o adresã din 18 mai 1979, «Centr
Centrul
Far
maco
naþionalã
armaco
macovigilenþã
Inter
ernaþionalã
naþionalã» a informat toate centrele naþionale
vigilenþã Int
er
cã, pânã în martie 1979, fuseserã primite 13 raportãri de RA privitoare
la Tagame
agamett (Cimetidinum), suspectat de producerea trombozei.
Este exact data la care fabricile de medicamente încep sã diversifice
Ranitidinã, FFamo
amo
tidinã, T
agame
numele Cimetidinei (Ranitidinã,
amotidinã,
Tagame
agamett etc.)…. A
început sã fie inclus în unele alimente dietetice semipreparate….“ (774)
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4.4.2.7 DIURETICE

Comunicarea din „Farmacovigilenþa“, intitulatã „Reacþii adverse
osemid
clinice ºi biochimice dupã Fur
urosemid
osemid“, de dr. M. Spino ºi colab., „Canadian Med. Assoc. Journ.“, 1978, pag. 1513-1519 ne spune cã:
„Au fost monitorizate 204 cazuri de pacienþi spitalizaþi, trataþi cu
Furosemid (122 de bãrbaþi ºi 82 de femei, în vârstã medie de 69 de ani).
Anomaliile biochimice ºi problemele clinice provocate de unele medicamente au apãrut în 70% din cazuri ºi, respectiv, 49% (prima valoare
pentru modificarea probelor de laborator, cea de-a doua pentru
ur
osemidului în 881%
1% ºi
simptomatologia clinicã) ºi s-au atribuit FFur
urosemidului
r es
pectiv 1135
35 din cazuri
espectiv
cazuri…“
Aceeaºi publicaþie ºi acelaºi numãr prezintã o altã comunicare,
„Reacþii adverse dupã Furosemid“, de dr. Julia Lowe ºi colab., în „British
Med. Journ.“, 1970, vol.2, nr.6186, pag.360-36, în care se afirmã cã „pe
un lot de 2.580 de bolnavi, s-au urmãrit reacþiile adverse la 585 (22,7%)
subiecþi cãrora li se instituie tratament cu Furosemid”. Articolul face
toate departajãrile posibile, structurând bolnavii pe afecþiuni, pe cãi de
administrare ºi pe doze. Concluzia finalã este cã reacþiile adverse
s-au semnalat la 1123
23 de pacienþi, adicã 221%,
1%, car
e, ffaþã
aþã de
care,
r apor
tãrile de acelaºi tip, rrepr
epr
ezintã ffoar
oar
aportãrile
eprezintã
oartt e puþin
puþin… (774 )
„Farmacovigilenþa“ din decembrie 1983 prezintã raportarea semnatã
de dr. Anne I. Goldman ºi colab. în „Journ. Amer. Med. Assoc.“, 1980,
vol. 244, nr. 15, pag. 1691-1695, sub titlul „Concentraþia lipoproteinelor
Clortalidon” (la fiºa privind diureticele):
serice în urma tratamentului cu Clortalidon
„Autorii prezintã un studiu asupra a 1012 bãrbaþi ºi femei între 21 ºi
50 de ani cu tensiune diastolicã între 85 ºi 110 mmHg ºi fãrã alte afecþiuni
renale sau cardiovasculare evidente. Pacienþii au fost împãrþiþi în douã
grupe de tratament, activ ºi placebo. Subiecþii din prima grupã au primit
Clortalidon singur sau asociat cu Reserpinã, iar cei din a doua grupã,
placebo. Dupã o perioadã de 11-13 luni, s-au constatat, la subiecþii trataþi
cu clortalidon, creºteri importante ale concentraþiilor plasmatice de
colesterol total (9,9 mg%), trigliceride (14,4 mg%) ºi IDL-colesterol (12,6
mg%). De asemenea, HDL-colesterol s-a modificat cu 1,1 mg% în grupa
Clortalidonului, în cealaltã grupã neevidenþiindu-se modificãri
lipoproteine. Subiecþii
la nici una din cele patru concentraþii de lipoproteine
sub 30 de ani, trataþi cu Clortalidon, au înregistrat o creºtere
medie a coles
olului cu cir
ca 1188 mg%, ceea ce rrepr
epr
ezintã
colestt er
erolului
circa
eprezintã
dublul valorii constatate la persoanele mai în vârstã
vârstã.“
Dacã þinem cont de aceastã experienþã, trebuie sã recunoaºtem cã ar
fi ffos
os
u bolna
ostt mult mai bine pentr
pentru
bolnavi
vi (prin aceºtia înþelegem subiecþii
cu valori de „tensiune diastolicã de 85-110 mmHg ºi fãrã afecþiuni renale ºi
at
ament! (774)
cardiovasculare evidente“) sã ffii ffos
ostt lãsaþi fãrã tr
trat
atament!
os
4.4.2.8 NEUROLEPTICE, ANTIDEPRESIVE,
TRANCHILIZANTE,

În „Farmacovigilenþa“ din martie 1979, la fiºa detaºabilã
Flufenazin depot
„neuroleptice
neuroleptice“, este prezentat articolul cu titlul „Flufenazin
neuroleptice
kinezia biliarã
ºi dis
diskinezia
biliarã“ aparþinând dr. A.C.Gibson, din „British Med.
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Journ.“, 1978, vol. 2, nr. 6134, pag. 434:
„Studii recente au scos în evidenþã incidenþa destul de mare a
depot Bell
diskineziilor tardive (DT) la pacienþi trataþi cu Flufenazin depot.
ºi Smith, urmãrind un numãr important de bolnavi din nouã spitale
psihiatrice din Illinois, au constatat la 40% din aceºtia, dupã tratament
cu neuroleptice orale, sinptome DT probabile, în timp ce la 26% din ei
s-au dovedit certe…“. (774)
„Farmacovigilenþa“ din 1973 prezintã un „Raport al Comisiei de
Farmacovigilenþã“ din Boston, referitor la Litiu
Litiu: „Reacþii adverse la
medicament
e antidepr
esiv
e triciclice
medicamente
antidepresiv
esive
triciclice“, în „Lancet“, 1972, vol. 1,
nr. 7750, pag. 529-531:
„Dintre cei 11.526 de pacienþi urmãriþi, la 260 (2,2%), din care 56%
au fost femei, li s-au administrat antidepresive triciclice. Media de vârstã
a bolnavilor a fost de 57 de ani. 7,4% din pacienþi au decedat în
tim
pul eexperimentului
xperimentului
timpul
xperimentului. La 40 din cei 260 de pacienþi trataþi (15,4%)
s-au semnalat urmãtoarele reacþii adverse: 16 cazuri de somnolenþã; 8
de dezorientare ºi agitaþie…“ (774)
„Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1975 prezintã aticolul „Apariþia
pian dupã administrarea parenteralã (i.v.) a
fenomenului de tunel car
carpian
Diaz
epa
mului (tranchilizant)“, de dr. R.A. Hines ºi dr. Ch.V. Hughes,
Diazepa
epamului
în „Journ. Amer. Med. Assoc.“, 1974, vol. 228, nr. 6, pag. 697:
„Autorii americani Langdon ºi Bailey au descris, în 1973, frecvente
e sau tr
ombof
e ) dupã administrarea i.v.
trombof
omboflebit
lebite
inflamaþii locale (ff lebit
lebite
lebit
de Diazepam…“
În acelaºi numãr din „Farmacovigilenþa“, din noiembrie 1975, apare
Embolie pulmonarã în urma administrãrii de
un alt articol: „Embolie
Diaz
epam
Diazepam
epam“ de dr. A.M. Hoare, „Journ. Amer. Med. Assoc.“, 1974, vol.
230, nr. 2, pag. 210:
„Langdon ºi colab. au raportat în 1973 o incidenþã de 3,5% a tromboflebitelor dupã injectare cu Diazepam, incidenþã care poate fi
diminuatã prin administrare parenteralã concomitentã de soluþie
izotonicã de NaCl.
Se prezintã cazul unui bãrbat de 47 de ani, cu dispepsie, cãruia i se
administreazã i.v. 20 mg Diazepam în vederea efectuãrii unei endoscopii.
Patru zile mai târziu apare o tromboflebitã a venei cubitale mediane la
locul injectãrii, pe o suprafaþã de 5 cm. Este tratat cu analgezice dar,
douã zile mai tãrziu, se interneazã pentru dureri toracice. La auscultaþie,
se constatã o frecãturã pleuralã, radiografia toracicã pune în evidenþã
o embolie pulmonarã, iar flebograma braþului drept, un tromb friabil,
mobil, de 10 cm, situat în locul injectãrii, care a cedat lent, abia dupã 7
zile.“
Ho
tãrâr
e a Depar
Tot în „Farmacovigilenþa“ este citatã o „Ho
Hotãrâr
tãrâre
Departtamentului N
aþional al Sãnãtãþii din Finlanda din 28 iulie 119975
Naþional
75“ privind
Clozapina (o
o altã diazepinã, din familia Diazepamului
Diazepamului):
„Biroul de înregistrare a reacþiilor adverse de pe lângã Departamentul Naþional al Sãnãtãþii din Finlanda raporteazã 18 cazuri de
tulburãri hemat
ologice gr
ave, dintr
e car
e 9 cu sfârºit le
hematologice
gra
dintre
care
lett al (8
leucemie), apãrute
cazuri agranulocitozã ºi un caz probabil de leucemie)
Clozapinã.
în perioadele iunie-iulie 1975, în urma tratamentului cu Clozapinã
Frecvenþa acestor reacþii adverse, constatate într-o perioadã de timp
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extrem de scurtã, la o populaþie de 4,6 milioane de locuitori, cât are
Finlanda, constituie o cifrã deosebit de alarmantã (în intervalul 19681973, în aceastã þarã s-au înregistrat, în medie, doar circa 5-12 cazuri pe
an de agranulocitozã). Clozapina a fost introdusã pe piaþã în Finlanda
în februarie 1975 ºi, anterior obþinerii licenþei din partea
Departamentului Naþional al Sãnãtãþii din aceastã þarã, produsul a fost
testat prin numeroase experimente clinice, fãrã sã se fi constatat reacþii
adverse grave…
În lumina acestor date, Departamentul Naþional al Sãnãtãþii din
Finlanda a interzis, cu începere din 28 iulie 1975, vânzarea
medicamentului Clozapinã…“ (774)
4.4.2.9 ANTIEPILEPTICE
„Farmacovigilenþa“ din 1974, vol.III, prezintã un articol referitor la
Metilfenobarbital, intitulat „Osteopatie rahiticã gravã în urma tratamentului de lungã duratã cu antiepileptice“, de dr. Th. Lucking ºi dr. G.
Delling, „Deutch. Med. Wschr.“, vol. 98, nr. 20, pag. 1036-1040:
„F. Schmid a descris în 1967 pentru prima datã, tulburãri de
osificare dupã tratament prelungit cu anticonvulsivante
anticonvulsivante,
observaþie confirmatã ulterior de alþi autori.
Se prezintã cazul unui bãiat de 7 ani ºi jumãtate, suferind de la
vârsta de 4 luni de convulsii generalizate, tratat pânã la vârsta de 12
oin (100mg/zi), moment în care a fost însã necesarã
luni cu Fenit
enitoin
înlocuirea tratamentului cu alte medicamente: Primidon
Primidon,
Carbamazepin etc. Radiologia indicã o demineralizare difuzã a
schele
tului ºi tulburãri de calcif
icar
e a me
iz
elor
scheletului
calcificar
icare
mett af
afiz
izelor
elor, iar
examenele de laborator, valori patologice pentru: calciul ºi fosforul
seric, fosfataza alcalinã, precum ºi o anemie hipocromã…“
Deºi se cunoºtea aþiunea anticonvulsivantelor asupra
metabolismului calciului ºi consecinþele grave ale acestora, s-a instituit
ºi continuat acel tratament dãunãtor. Epilepsia n-a trecut, în timp ce
sechelele decalcifierii au rãmas pentru toatã viaþa. Întrebarea noastrã
este: „Care e avantajul obþinut prin tratament?“ sau: „Nu era de preferat
sã fie lãsat acel copil cu crizele lui (care în majoritatea zdrobitoare a
cazurilor nu pericliteazã viaþa) sã se dezvolte normal ºi dupã depãºirea
vârstei de calcifiere sã se intervinã cu anticonvulsivante?“ Oricum,
frânarea descãrcãrii prin crize comiþiale nu înlãturã
degradarea pe care eventual o poate da boala!

În „Farmacovigilenþa“ din iunie 1977 este prezentat un articol intitulat
Hemoragie fatalã la nou-nãscuþi în urma tratamentului cu
„Hemoragie
antiepilep
tice la gr
avide
antiepileptice
gra
vide” de dr. W.A. Bleyer ºi dr. A.L. Skinner,
„Journ. Amer. Med. Assoc.“, 1976, vol. 235, nr. 6, pag. 626-627.
„Farmacovigilenþa“ din decembrie 1976 prezintã articolul „Teratogeenilhidant
oinei
nitatea Dif
Difenilhidant
enilhidantoinei
oinei“, de dr.C. Confavreux ºi dr. J. Courjon, în
„Cahiers Med.“, 1975, vol. 1, pag. 387-392:
„Autorii prezintã un studiu statistic cu privire la incidenþa
malformaþiilor congenitale apãrute la nou-nãscuþi din mame epileptice
tratate în special cu Difenilhidantoinã. Din 2.056 de copii nãscuþi de
ez
at malf
or
maþii
mame epileptice tratate, 117 (5,96%) au pr
prez
ezent
entat
malfor
ormaþii
maþii.“
ent
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În „Farmacovigilenþa“ din iulie 1985 este prezentat articolul „Reacþii
oin
adverse oftalmice la Fenit
enitoin
oin“ de dr. I.S. Jain, „Ann. Ophtalm.“, 1981,
vol. 13, pag. 1010:
„Autorul semnaleazã observaþiile sale cu privire la trei pacienþi
ca patr
u
cãrora li s-a administrat Fenitoin pentru «grand-mal». Dupã cir
circa
patru
ani a apãrut o cataractã bilateralã, ochiul stâng fiind operat;
dupã oprirea medicamentului, cataracta din ochiul drept nu
a mai eev
voluat (cazul I). În celelalte douã cazuri, dupã un an de
tratament cu Fenitoin, s-au observat modificãri morfologice
asemãnãtoare cataractei induse de steroizi. Sistarea tratamentului a dus
la oprirea evoluþiei modificãrilor respective într-unul din aceste douã
oinul a de
minat apariþia
cazuri. Autorul considerã cã Fenit
enitoinul
dett er
erminat
cataractei
cataractei, ea instalându-se dupã instituirea tratamentului cu acest medicament, evoluþia fiind opritã dupã sistarea medicaþiei.“
„Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1981 prezintã un articol intitulat
bit
al ºi Val„Hepatotoxicitate fatalã în urma tratamentului cu Fenobar
enobarbit
bital
pr
oat Sodic
proat
Sodic“, de dr. G. Jacobi ºi colab., „Lancet“, 1980, vol. 1, nr. 8170,
pag. 712-713. (774)
4.4.2.10 AMFETAMINE

Amfetaminele (analepticele de tip efedrinic
efedrinic) sunt substanþe
simpaticomimetice, care în general funcþioneazã ca analeptice (activante,
excitante) psihice, cardiorespiratorii, respiratorii. Prin excitaþia psihicã
pe care o produc, atenueazã senzaþia de obosealã.
Aceste substanþe sunt trecute de cãtre Consiliul Comunitãþii
Europene, prin Decretul din 29 decembrie 1988, pe listele substanþelor
stupefiante, deoarece a existat o adevãratã „epidemie“ a utilizãrii acestor
medicamente ca droguri. Incidenþa utilizãrii lor a scãzut mult prin
mãsurile restrictive de eliberare ale acestor medicamente.
În lucrarea „Acþiuni adverse medicamentoase“, de prof. dr. Gh.
Panaitescu ºi dr. Emil A. Popescu, editatã de Ministerul Sãnãtãþi, în
Editura Medicalã, Bucureºti, 1972, pag. 77, se precizeazã:
„Utilizatã iniþial în scop stimulant central, amfetamina a fost ulterior folositã ca dopping la oameni ºi animale, practicã responsabilã de
numeroase accidente letale, care au costat multe vieþi de sportivi de
performanþã (cicliºti, piloþi de încercare) ºi chiar combatanþi pe câmpul
de luptã“.
În aceastã situaþie, mai are vreo importanþã toxicitatea sau reacþiile
adverse pe care le poate provoca substanþa?… (774)
Într-un articol de publicaþie sãptãmânalã, din martie 2001, este
prezentatã problematica efedrinei
efedrinei:
Efedrina, foarte utilizatã în suplimentele alimentare pentru a mãri
rezistenþa la efort sau pentru a favoriza scãderea în greutate, nu are
efecte dovedite în aceste domenii, dar riscã sã mãreascã incidenþa
afecþiunilor cardiace, psihiatrice, gastro-intestinale ºi nervoase. Studiul,
care a relevat aceste date, a fost comandat de Departamentul american
al Sãnãtãþii ºi este o compilaþie a lucrãrilor din ultima vreme privind
efedrina. Acest studiu ar trebuit sã permitã autoritãþilor medicale sã
impunã producãtorilor obligativitatea de a-ºi avertiza clienþii asupra
riscurilor la care se expun folosind produsele care conþin efedrinã.
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„Am gãsit suficiente elemente pentru a concluziona cã efedrina ºi
efedra sunt asociate cu dublarea sau triplarea riscurilor apariþiei unor
afecþiuni psihiatrice, gastrointestinale ºi cardiace“, au scris autorii.
Studiul a peste 16.000 de reacþii nedorite la aceastã substanþã a dezvãluit
cã ingerarea sa a provocat 5 decese, 5 crize cardiace, 11 accidente
vasculare cerebrale ºi 4 crize de epilepsie. Dr. Paul Shekelle a condus
studiul, trecând în revistã 530 de articole, 52 de eseuri ºi 65 de rapoarte
privind substanþa extrasã din „Ephedra vulgaris“, utilizatã ca stimulent
în anumite produse medicamentoase.
În ceea ce priveºte efectele pentru care sunt vândute aceste
suplimente alimentare, cercetãtorii nu au gãsit dovezi sau mãcar
existenþa unor teste care sã fi încercat sã le dovedeascã. „În consecinþã,
eficienþa efedrei ºi efedrinei în îmbunãtãþirea performanþelor sportive
este necunoscutã“, au declarat ei. De asemenea, oam,enii de ºtiinþã
precizeazã cã nu au suficiente elemente pentru a susþine cã aceastã
substanþã, asociatã cafeinei, ar facilita scãderea în greutate.
4.4.2.11 ANTIHELMINTICE, ANOREXIANTE,
HIPOCOLESTEROLEMIANTE

În „Farmacovigilenþa“ din iunie 1976 este prezentat articolul cu titlul
vamisol
„Agranulocitozã dupã Le
Lev
amisol“, de dr. L. Teerenhovl ºi colab., „Lancet“,1978, vol.2, nr. 8081, pag.151-152:
Autorii au utilizat Levamisol (antihelmintic) timp de doi ani ºi
jumãtate, ca imunostimulent, la paciente cu cancer mamar. Frecvenþa
agr
anulocit
oz
ei a fost ridicatã; 17 din 174 de paciente au prezentat
agranulocit
anulocitoz
ozei
aceste simptome. Ele au fost observate la cazurile care primiserã
Levamisol aproape în mod egal cu cele din loturile tratate cu
chimioterapice sau prin radioterapie
radioterapie…
„Farmcovigilenþa“ din iunie 1976 prezintã raportarea cu titlul „Agravalur
aminã
aminã“, de
rea fenomenelor psihice în urma tratamentului cu Fenf
enflur
luraminã
dr. P.J. Shannon ºi colab., „Brit. Med. Journ.“, 1974, vol. 3, nr. 5930, pag.
576:
„Unii autori au raportat în trecut diverse efecte psihice ale Fenfluraminei: euforie, modificãri de intensitãþi variabile ale bolilor depresive
etc. Alþii au subliniat pericolul asocierii antidepresivelor cu Fenfluramina.
Articolul prezintã trei cazuri de agravare a stãrii psihice, în urma
tratamentului obezitãþii cu acest anorexiant (diminueazã apetitul).
p de op
1. Femeie de 38 de ani cu stãri depresive. Primeºte tim
timp
optt
sãp
tãmâni cât
e 40 mg, de douã ori pe zi, FFenf
enf
lur
aminã
sãptãmâni
câte
enflur
luraminã
aminã. În mod
regulat,, la 30-60 de minute de la folosirea medicamentului,
pacienta devenea foarte agitatã pentru mai multe ore
ore, fiind
necesarã internarea sa în spital cu o stare maniaco-depresivã.
2. Femeie de 23 de ani, cu tulburãri emoþionale cu manifestãri de
tip paranoid, iniþial a fost tratatã la domiciliu cu un tranchilizant minor,
timp de douã sãptãmâni, dar a fost necesarã internarea sa, datoritã
unor simptome de schizofrenie paranoidã. În momentul internãrii,
ea se afla în a cincea sãptãmânã de tratament cu 60 mg pe zi
de FFenf
enf
lur
aminã
enflur
luraminã
aminã. “ (774 )
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În „Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1975 este prezentatã
comunicarea „Leucopenie ºi neutropenie în urma tratamentului cu
Clof
ibr
at (hipocolesterolemiant)“ a dr. E.M. Jonke, „Canadian Med.
Clofibr
ibrat
Ass. Journal“, vol. 111, pag.752.
„ Farmacovigilenþa“ din decembrie 1979, pag. 23, prezintã o
„Informare medicalã“ nr.184 din 18 ianuarie 1979, a Organizaþiei Mondiale
a Sãnãtãþii:
„Biroul Federal al Sãnãtãþii din R.F. Germania a informat OMS asupra
deciziei pe care a luat-o de a retrage autorizaþia de fabricare ºi
comercializare a preparatelor cu Clofibrat
Clofibrat.“
Menþionãm cã medicamentul a fost din acel an pânã astãzi (1999)
folosit neîntrerupt, ºi cã încã se gãseºte în farmacii ºi se prescrie în
spitale! Au trecut peste 20 de ani!…
Sub numele de Atromid-S
Atromid-S, în Anglia Ici-Zenca
Ici-Zenca, se fabricã ºi acum
Clofibrat. Menþionãm cã în justificarea interzicerii fabricãrii ºi comercializãrii, se afirma cã medicamentul nu prezintã nici pe departe
performanþele care îl recomandau…
„Farmacovigilenþa“ din decembrie 1979 prezintã o „Informare
medicalã“ nr. 186 din 15 martie 1979: „Food and Drugs Administration
(FDA) din SUA a adresat OMS urmãtorul comunicat cu privire la decizia
ea ºi
luatã pe 19 februarie 1979, referitoare la f abricar
abricarea
Clofibratului: «Comitetul consultativ pentru
comercializarea Clofibratului
medicamente endocrinologice ºi metabolice din FDA a fãcut
recomandarea ca produsul Clofibrat sã nu se administreze, în afara
hiperlipidemiilor de tipul III…. Comitetul a mai indicat sã se facã
menþiunea pe notiþa din interiorul ambalajului asupra frecvenþei crescute
în ce priveºte formarea de calculi biliari ºi, respectiv, a intervenþiilor
chirurgicale (colecistectomii) la care trebuie sã se recurgã dupã folosirea
ectului cancerigen posibil
Clofibratului, precum ºi asupra ef
efectului
posibil.»“ (774 )
4.4.2.12 CITOSTATICE, ANTIVIRALE

„Farmacovigilenþa“ din 1974, vol.III, prezintã o raportare a dr. G.G.
Wame, în „New England Journ. Of Med.“, 1973, vol.289, pag.1159-1162,
osf
amidã
sub titlul „Accidente provocate de Ciclof
Ciclofosf
osfamidã
amidã“:
„Au fost examinate 22 de femei tratate cu Ciclofosfamidã pentru
glomerulonefritã (20) ºi pentru artritã reumatoidã (2). Într-un singur
caz, doza medie de Ciclofosfamidã a fost între 100 ºi 200 mg pe zi,
administratã timp de ºapte luni. În celelalte cazuri s-au folosit 50-100 mg
pe zi (ceea ce reprezintã, practic, doza medie uzualã) , durata
tratamentului fiind în general de doi ani.
emei eex
xaminat
e, 1177 au aavut
vut amenor
ee (lipsa
aminate,
amenoree
Din cele 22 de ffemei
ciclului menstrual). La acestea 17 din urmã, în 14 cazuri au apãrut
ve
anomalii hormonale, fapt care indicã un deficit ovarian. Din 1122 bolna
bolnav
cu amenoree cãrora nu li s-a mai administrat Ciclofosfamidã pe o
ut dupã zzece
ece
perioadã variind între 5-31 luni, la una singurã a apãr
apãrut
ciclul… “ .
luni, ciclul
„Farmacovigilenþa“ din 1974, vol.III, prezintã o raportare a dr. H.
Tobias ºi dr. R. Averbach, în „Arch. Of Internal Medecine“, 1973, vol.
tr
otexatului folosit
132, pag. 391-396, sub titlul „Hepatotoxicitatea Me
Metr
tro
în psoriazis“:
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„Datoritã hepatotoxicitãþii Metrotexatului, Food and Drugs Adminotic la cazurile grave
istration din SUA a limitat folosirea acestui antimit
antimito
de psoriazis.
Autorii relateazã situaþia a 69 de pacienþi cu psoriazis la care s-a
observat apariþia unei ciroze hepatice dupã doze totale mai mari de 2 g
de Metotrexat, leziunile fiind direct proporþionale cu posologia. Ciroza
ºi fibroza hepaticã, aratã autorii, pot sã aparã ºi în tratamentele de lungã
duratã, chiar în absenþa excesului de alcool…“.
În „Farmacovigilenþa“ din 1985, comanda 9.038, este prezentatã
Tumori consecutiv
at
amentului cu cit
os
raportarea „T
consecutive
trat
atamentului
citos
ostt atice
atice“, de
e tr
dr. D. Schmal ºi colab., din „Deutsch. Med. Waschr.“, vol.108, nr.14, pag.562:
„Autorii prezintã un studiu asupra a 303 cazuri de malignome
considerate a fi consecinþa tratamentului cu citostatice
citostatice. Pacienþii
primiserã citostatice pentru boala Hodgkin (28% cazuri), mielom
multiplu (24%), cancer ovarian (14%), cancer mamar (10%), artritã
reumatoidã (7%) ºi glomerulonefritã (6%). Tumorile secundare au apãrut
în general dupã patru-cinci ani de la instituirea tratamentului citostatic,
cele mai frecvente fiind leucozele; s-au mai semnalat ºi carcinoame
cutanate, bronºice ºi ale vezicii urinare
urinare.“
„Farmacovigilenþa“ din decembrie 1979 prezintã articolul
Leucemie acutã dupã tr
at
ament cu agenþi cit
os
„Leucemie
trat
atament
citos
ostt atice
atice”, de dr.
M.F. Kahn ºi colab., din „Nouvelle Presse Med.“, 1979, vol. 8, nr. 17,
amidã ºi
pag. 1393-1397 (este vorba de Azatioprinã
Azatioprinã, Ciclof
Ciclofosf
osfamidã
osf
Clor
ambucil
Clorambucil
ambucil, încã prezente în tratamentul actual – 1999).
În „Farmacovigilenþa“ din decembrie 1979 este prezentatã raportarea
Mieloblastozã cu metaplazie a splinei dupã chimioterapie
„Mieloblastozã
antimit
oticã pr
elungitã
antimito
prelungitã
elungitã“, de dr. J.-J. Viala ºi colab., din „Nouvelle
Presse med.“, 1978, vol. 7, nr. 43, pag. 3936-3937.
În „Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1975, sub titlul „LeucoenceLeucoenceat
amentul cu Me
exat
falitã gr
avã dupã tr
tre
at“, de dr. H. Norelli ºi
trat
atamentul
Mettotr
gra
colab., din „Cancer“, 1974, vol. 33, pag. 923-932, se spune:
„Se prezintã cazul a patru copii, suferind de tumori maligne
a li se in
ject
eazã intr
ar
ahidian Me
ex at
craniene, cãr
cãror
ora
inject
jecteazã
intrar
arahidian
Mett o tr
tre
at. Tr ei
or
luni mai târziu, apar tulburãri psihice ºi vizuale, convulsii,
tetraplegie cu deznodãmânt letal
letal. La autopsie, se evidenþiazã,
în ttoat
oat
e cele patr
alitã gr
a vã, consecinþã
oate
patru
leucoencefalitã
gra
u cazuri, leucoencef
posibilã a dereglãrii metabolismului folaþilor din creier
pr
ovocat de Me
o t e x at
pro
Metr
tro
at…“ (774 )
tr
În „Cartea completã de medicinã tradiþionalã chinezã“, Daniel Reid,
specialist cercetãtor, precizeazã cãteva elemente privitoare la un mediAZT
cament antiviral pentru SIDA, celebru pentru sfârºitul anilor ’80 (AZT
AZT):
Unul dintre cele mai periculoase medicamente comercializate este
AZT (azidotimidinã). Preparat în primii ani ai deceniului opt ºi utilizat
fãrã succes la tratarea cancerului, AZT este azi (anii ’85-’90) prescris în
mod curent persoanelor cu rezultat pozitiv la testul HIV. Principalele
sale efecte adverse sunt: anemia severã – o deficienþã ce afectazã
imunitatea – ºi distrugerea mãduvei osoase. Într-un articol apãrut pe
data de 23 iulie 1987, în ,,New England Journal of Medicine“ se evidenþia
faptul, cã dintr-un numãr de 140 de pacienþi cãrora li s-a administrat
AZT într-un experiment controlat, 21 de procente au necesitat multiple
transfuzii ºi ,,s-au observat grave efecte adverse, în mod particular
distrugeri ale mãduvei osoase.“ (110)
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4.4.3 CONCLUZII PRIVIND RELAÞIA ÎNTRE BOALA
IATROGENÃ ªI „REGULA DE AUR“ A ORICÃRUI
MEDICAMENT („PRIMUM NON NOCERE“)
Primele concluzii ale acestui subcapitol (al bolii iatrogene, ca
apogeu al „efectelor secundare adverse“), le vom extrage din aceeaºi
lucrare care a constituit baza materialului de structurare a acestuia,
Ladea Acesta contureazã o primã
respectiv cartea Dr
Dr.. med. Ioan Ladea.
imagine a modului în care este perceputã medicaþia alopatã chiar de
cãtre reprezentanþi ai sistemului medical alopat, prin prezentarea unui
of. Dr
ºir de întrebãri ºi puncte de vedere, considerate legitime, ale Pr
Prof.
Dr..
982
Emil Manolescu
Manolescu, citat din aceeaºi „Farmacovigilenþa“, din Mai 11982
982,
la pag.7
pag.7:
„… De ce nu se interzice produsul la primul risc care ar putea
sugera un pericol în utilizarea terapeuticã? De ce un medicament, odatã
verificat sub toate aspectele, mai are nevoie de o supraveghere
organizatã?
Utilizarea unui medicament modern antreneazã în mod obligatoriu
ºi un risc, de obicei cu atât mai mare cu cât medicamentul este mai activ.“
Boala iatrogenã ocupã un loc important în cadrul factorilor nocivi
de mediu ai societãþii moderne. Ea reprezintã, alãturi de accidentele
rutiere, un factor important de poluare, producând mai multe
îmbolnãviri în comparaþie cu accidentele vasculare sau cu boala
canceroasã.
Perspectiva posibilã prezentatã de autor este: „1. Sã se ajungã la
un impas prin creºterea riscului terapeutic care sã devinã
apr
oape egal, sau chiar
aproape
chiar,, în unele domenii, sã depãºeascã
beneficiul
beneficiul. Se poate pune întrebarea dacã eforturile de cercetare
mai meritã, în acest caz, un surplus de investiþii ºi de cercetare
ºtiinþificã
ºtiinþificã.
2. Principalul mod de a mãri beneficiul terapeutic ar fi mai ales,
utilizarea corectã a remediilor existente. Cu alte cuvinte, trebuie sã ne
preocupãm, nu numai de creºterea performanþei terapeutice prin noi
substanþe, dar ºi de utilizarea lor corectã ºi de reducerea
deza
ajelor tter
er
apeutice
dezav
antajelor
erapeutice
apeutice. Acest al doilea aspect este mai puþin
vant
nociv (diminuând patologia iatrogenã); mai util (avantaj terapeutic
tin ºi mai uºor de rrealizat
ealizat
crescut); mai ief
ieftin
ealizat… “ (774 )
Cadrul medical universitar citat de Dr. Ioan Ladea nu a mers, totuºi,
mai departe cu concluziile – date fiind, poate, ºi condiþiile social-politice
ale vremii respective (pânã în 1990). Cãci, a remarca cu luciditate ºi
onestitate consecinþele aplicãrii tratamentelor alopate (efectele secundare
adverse îndelung prezentate în acest subcapitol) este un lucru demn de
respect ºi admiraþie, fiind încã un act de curaj pentru cadrul medical
bine integrat în sistemul oficial, alopat. Dar, a vedea rezolvarea doar
prin „eficientizarea“ ºi ameliorarea unor produse ºi preparate care din
„construcþie“ sunt concepute pentru distrugere ºi intoxicare (vezi:
principiul „contraria“, „drog“, „toxic medicamentos“ etc.) înseamnã a
merge doar pânã la mijlocul drumului, a parcurge doar jumãtate de cale.
Acum, însã, la peste 13 ani (pentru 2003) de la eliberarea de un
sistem politic restrictiv ºi dogmatic, cel „comunist”, dar mai ales prin
ocazia oferitã de pãtrunderea într-un nou mileniu, poate o nouã Erã (a
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Cunoaºterii, Adevãrului ºi a Naturalului), sunt create toate condiþiile
ca toþi oamenii (atât cadre medicale, pacienþi, dar ºi simpli oameni
relativ sãnãtoºi) sã poatã sã facã ºi celãlalt pas – adicã sã meargã pânã
la capãtul drumului…
Nu este vorba de a susþine un anumit concept, o teorie mai mult
sau mai puþin interesantã, de a promova o tehnicã sau chiar un sistem
terapeutic care sã stea „prins“, printre multe altele, la „butoniera“
dimensiunii numitã Sãnãtate. Aici este vorba de Sãnãtatea ºi Viaþa însãºi,
omo
v a nu doar un principiu, ci „Principiul“
este vorba de a pr
promo
omov
însuºi
însuºi, cel al Vieþii, al firescului, bunului-simþ, al naturalului ºi Naturii
(fie umane, fie transpersonale)!
ªi cum poate fi respectat Principiul Naturii, al Sãnãtãþii ºi mai ales
al Vieþii, altfel decât promovând ºi mai ales aplicând în practicã, cu
responsabilitate ºi integritate, binecunoscutul ºi mult citatul dicton /
ur“
îndemn hipocratic, ca „Regulã de aaur“
ur“: „Primum non nocere“
(„În primul rând sã nu fie nociv“) – venit din partea celei mai
autorizate voci medicale antice.
Cele trei cuvinte latine concentreazã însãºi esenþa sensului oricãrui
demers medical: a trata pentru a ajuta la vindecare, ºi nicidecum
pentr
u a pr
ovoca alt
e dez
echilibr
e ºi suf
erinþe supliment
ar
e!
pentru
pro
alte
dezechilibr
echilibre
suferinþe
suplimentar
are!
Astfel cã, dacã nu se poate trata eficient pentru o realã vindecare, atunci,
cel puþin sã nu se genereze un alt rãu („non nocere“)!
De aceea considerãm cã relaþia dintre „boala iatrogenã“ cu „efectele
secundare adverse“ expuse în acest subcapitol ºi „regula de aur“ tocmai
ver
opor
þionalit
at
e : cu cât se
reamintitã mai sus, este una de in
inv
erss pr
propor
oporþionalit
þionalitat
ate
folosesc ºi se administreazã în mai mare mãsurã medicamente alopate,
boala iatrogenã va fi tot „mai în floare“ (o floare toxicã, una carnivorã,
ce devoreazã … pacienþi), ceea ce înseamnã implicarea în tot mai micã
mãsurã a principiului de „non nocere“ (ca într-un cerc vicios).
Dar existã ºi relaþia inversã, precum în cercul virtuos: punerea în
practicã, în tot mai mare mãsurã a principiului hipocratic „Primum
non nocere“ determinã la modul firesc tot mai puþine manifestãri ale
reacþiilor adverse medicamentoase, prin folosirea substanþelor toxice
în tot mai micã mãsurã (deocamdatã, repetãm, rãmâne valabilã
necesitatea administrãrii acestora în cazuri grave, ale medicinei de
urgenþã – pânã la descoperirea alternativelor naturale netoxice).
Doar de noi depinde, ca oameni, sã decidem de ce parte a
fracþiei ne situãm,
situãm sau, ca medici, de ce parte a fracþiei îi
situãm pe pacienþi
pacienþi…
Astfel cã, tocmai aceste efecte secundare adverse ale
medicamentelor alopate, solicitã, în virtutea respectului pentru Viaþã ºi
a „Jurãmântului hipocratic“, luarea în studiu a alternativelor terapeutice
netoxice, care sã facã uitate simptomele grupate în categoria „bolii
iatrogene“.
Acest concept de „iatrogenie“ a devenit ca un simbol al
acestei societãþi, care a ajuns sã se îmbolnãveascã chiar cu
instrumentele create în scopul de a o vindeca
vindeca… Un fel de „ironie
a sorþii“, dar deloc întâmplãtoare, care poate ajuta decisiv la „trezirea“
oamenilor, fie medici sau pacienþi, la realitatea alternativei pentru viaþã!
Astfel cã, rãspunsul la întrebarea fireascã pentru medicul alopat
(„Ce punem în locul leacurilor ºi terapiilor ce nu corespund acestui
fundamental principiu hipocratic?“), ni-l oferã acelaºi Pãrinte al
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Medicinei moderne, tot printr-un îndemn, ca soluþie fireascã ºi naturalã
la problemele alopatiei: „Alimentele sã vã fie leac (medicament),
iar medicamentele (leacurile) sã vã fie aliment“.
Acest ultim îndemn hipocratic, alãturi de cel expus anterior (ca
element axiologic fundamental de înþelegere a ceea ce reprezintã alopatia
ºi medicamentul alopat), precum ºi alãturi de alte îndemnuri hipocratice,
roade ale unei experienþe de viaþã ºi înþelepciune remarcabile
Medicus curat, Naturae sanat
Medicul trateazã, Natura
(„Medicus
sanat“ – „Medicul
vindecã, însãnãtoºeºte
însãnãtoºeºte“, ca o frazã ce oferã stil ºi eleganþã conceptului
Vix Medicatrix N
atur
ae
Put
erii
elaborat de acelaºi Hipocrate, de „V
Natur
aturae
ae“, a „Put
Puterii
vindecãtoare a Naturii
Naturii“) – reuºesc sã limpezeascã decisiv valoarea
opþiunii cãii naturale, prin Alimentaþie Naturalã
Naturalã.
Iar aceasta, nu pentru vre-un „moft“ al cuiva anume, ci pentru
OM-ului deci
„pofta“ vieþii, pentru a respecta Natura interioarã a OM-ului,
pentru Viaþã („Primum non nocere“)!
Prin lumina celor expuse mai sus, considerãm cã nu putem fi
„suspectaþi“ de a fi creat un nou concept sau sistem, sau chiar o nouã
miºcare ideologicã, medicalã sau de altã naturã. Pur ºi simplu nu facem
altceva decât sã-l respectãm pe Hipocrate, al cãrui Jurãmânt
l-am depus la încheier
ea unei „F
acultãþi de Medicinã“ (ºi atât,
încheierea
„Facultãþi
nu „Medicinã alopatã“), în care s-a jurat (mai mult sau mai
puþin cu inima ºi suf
le
tul) cã, medici ffiind,
iind, v
om rres
es
pect
a mai
sufle
letul)
vom
espect
pecta
presus decât orice pacientul – adicã OM-ul din faþa noastrã,
ºi nicidecum medicamentul, terapia, tratamentul
tratamentul.
om pr
omo
va
Dimpotrivã, am jurat, dacã ne mai amintim, cã nu v
vom
promo
omov
ºi folosi tehnici sau leacuri ce sunt împotriva pacientului,
sau care ºtim cã pot dãuna acestuia…
Ne mai amintim cumva toate acestea, medici fiind? Ceva în interior
nu ne spune chiar nimic, când citim paginile de reacþii adverse ale
medicamentelor ºi când, pe de altã parte, auzim de „vindecãri
miraculoase“ (fãrã sã fie nicidecum „miraculoase“, ci doar, eventual,
„spectaculoase“) prin tehnici alternative confirmate, totuºi, prin ºtiinþa
actualã?…
A crede doar în ceea ce am fost învãþaþi pe vremea facultãþii este,
într-adevãr o explicaþie ce poate justifica o atitudine. Dar, sã nu uitãm
nicicum ºi nicicând cã aceastã justificare nu poate fi o rezolvare pentru
liniºtea noastrã interioarã, a Conºtiinþei (mai mult sau mai puþin)
profesionale
profesionale, pentru cine este interesat de aºa ceva – dar mai ales nu
poate fi o rezolvare pentru pacient
pacient. Acestuia nu-i pasã de
minunatele noastre teorii medicale, mai mult sau mai puþin
noi (fie ele alopate sau „naturiste“), ci de simplul ºi
elementarul fapt de „a se face bine“, cu adevãrat (nu doar în
aparenþã, pentru câteva sãptãmâni, luni sau chiar ani).
Aceasta implicã colaborarea cu Adevãrul, adicã o practicã a
Cunoaºterii bazatã pe Simplitate (iarãºi repetãm: nu simplism, dar nici
complicare a utilului devenit inutil), o naturaleþe ºi o percepþie a ceea
ce reprezintã Viaþa – a simþi ºi a trãi pulsul vieþii!
Cu adevãrat, doar în acest moment se poate spune, cã „Jurãmântul
lui Hipocrate“ este respectat, fiind Viu în simþirea, trãirea ºi
practica medicului adevãrat.
Un medic care nu mai este alopat, homeopat, macrobiot, naturist
etc. etc., ci este pur ºi simplu MEDIC…
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4.5 MEDICAMENTELE HORMONALE
ªI TERAPIA GENICÃ (GENETICÃ)
4.5.1 MEDICAMENTELE HORMONALE ALOPATE
ªI REACÞIILE ADVERSE ALE ACESTORA
Un medic new-yorkez (Dr
Dr.. R
Rober
obertt W
Wilson
ilson, de prin anii ‘60) a
Dr
ober
ilson
avut ideea sã creeze pilule sintetice cu estrogeni, care au dat, într-adevãr,
rezultate spectaculoase – nu numai cã întregul corp a cãpãtat un fel de
a doua tinereþe, dar chiar ºi din punct de vedere comportamental a
apãrut o sporire evidentã a feminitãþii. Însã reversul acestui tratament
avoriz
eazã
tr
ogeni sint
e tici ffa
sinte
orizeazã
– minune a fost dur: pilulele cu es
estr
trogeni
ibr
oamelor ºi adeno-f
ibr
oamelor mamar
e ºi
dezv
olt
ar
ea ffibr
ibroamelor
adeno-fibr
ibroamelor
mamare
dezvolt
oltar
area
erine, ssporind
porind de 6 pânã la 8 ori incidenþa cancer
ului mamar
ut
uterine,
cancerului
mamar.
(„Formula AS“, septembrie 2002)
Tratamentele cu hormoni au apãrut în urmã cu circa 40 de ani, iar
femeile au apelat la ele fiindcã nu doreau sã rãmânã însãrcinate sau
tocmai pentru aceasta, pentru a avea tenul curat ºi neted sau ca o garanþie
împotriva îmbãtrânirii, a stãrilor depresive, a depunerilor de grãsime,
a osteoporozei ºi a infarctului. Dar despre hormoni nu s-a vorbit numai
de bine, aceºtia fiind fãcuþi rãspunzãtori ºi pentru producerea unor
boli grave, precum trombozele ºi cancerul. Femeile au devenit
circumspecte, iar medicii – mai „zgârciþi“ cu dozele prescrise, înlocuind
tratamentul hormonal cu aºa-numita „terapie de completare“, adicã
înlocuirea strictã a hormonilor lipsã. Dar starea de „alarmã“ n-a durat
mult ºi lucrurile au reintrat în „normal“. Astãzi, cercetãrile de
opene,
specialitate provoacã din nou neliniºte: anual, în þãrile eur
europene,
hormonii sunt responsabili pentru apariþia a zeci de mii de
noi cazuri de cancer mamar ºi uterin
uterin. De curând, semnalul de
alarmã a fost tras ºi în Statele Unite, unde Institutul American pentru
Studierea Cancerului a avertizat populaþia asupra riscului ridicat de
îmbolnãvire, cu deosebire în cazul terapiilor hormonale (de completare)
de duratã lungã. Un mesaj demn de luat în seamã, cãci în þãrile
occidentale, o femeie din trei (între 40 ºi 75 de ani) urmeazã
un asemenea tratament pentru a depãºi mai uºor perioada
menopauz
ei
For
mula AS
menopauzei
ei. („F
ormula
AS“, noiembrie 2000
2000)
De curând (2002), un studiu extrem de important efectuat de americani în acest domeniu a trebuit sã fie întrerupt, pentru cã femeile supuse
experimentului prezentaserã grave sincope de sãnãtate. Iatã rezultatul
ºocant al acestui studiu, intitulat „Women’s Health Initiative“ (WHI):
contrar pãrerilor exprimate pânã-n prezent de un numãr ridicat de
medici, hormonii utilizaþi (estrogenul ºi progesteronul) nu atenueazã
simptomele menopauzei, producerea infarctului ºi a atacului cerebra,
po
dimpo
potrivã
trivã. La un numãr de 10.000 de femei, care au folosit vreme
ba dim
trivã
de 5 ani un astfel de preparat combinat, s-au produs cu 7 infarcte,
cu 8 atacuri cerebrale ºi cu 8 embolii pulmonare mai mult
decât la grupa de control cãreia i s-a administrat un placebo
placebo.
Rata îmbolnãvirilor de cancer mamar a fost ºi ea mai ridicatã. Exprimat
în procente, dramatismul acestor concluzii se prezintã astfel: pericolul
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atacurilor cerebrale a crescut – comparativ cu grupa Placebo – cu 41%,
cel al bolilor coronariene cu 29%, iar cel al emboliilor chiar cu 100%.
Terapia cu hormoni a avut un efect benefic doar asupra fracturilor ºi,
parþial, în cazurile de cancer de colon… („Formula AS“, august 2002)
Am început acest subcapitol cu câteva citate reprezentative din revista
„F
ormula
AS“ pe tema efectelor secundare adverse ale medicaþiei hormoFor
mula AS
nale, pentru a înþelege de la bun început de ce am ales un subcapitol
special pentru acest tip de medicament. Ca ºi antibioticele, dar ºi AINS
(antiinflamatoarele nesteroidiene, de tip aspirinã etc.), medicamentele
hormonale devin tot mai folosite, cu precãdere de „sexul frumos“, tocmai
pentru calitãþile atribuite acestora în menþinerea frumuseþii feminine.
Alãturi de aspectul terapeutic uzual, precum ºi cel referitor la combaterea
efectelor menopauzei la femeie, medicamentele hormonale sunt utilizate
pe scarã tot mai largã în contracepþie. Toate acestea au determinat
creºterea consumului medicamentelor hormonale la valori cantitative
de neînchipuit cu puþin timp în urmã.
Pe de altã parte, trebuie sã ne reamintim, aºa cum precizeazã ºi dr
dr..
Vir
ginia F
aur
irginia
Faur
aur, cã medicamentele hormonale nu acþioneazã prin dozã,
ci prin prezenþã, deci nu prin cantitate, ci prin calitate. Doza lor de
acþiune nu este alopatã (concentratã), ci una homeopatã (sunt
suficiente urme de substanþã activã pentru a produce aceleaºi efecte ca ºi
cantitãþi mãsurabile de substanþã). Altfel spus, aceste substanþe sunt mai
mult decât simple molecule chimice sau biochimice, ele reprezintã
suportul („dischetele“) unor valori informaþionale ºi vibraþionale
(energetice) cu mult mai mari decât celelalte molecule obiºnuite ale
corpului.
Moleculele hormonale sunt mesagerii centrilor de comandã ai organismului (glandele endocrine) care coordoneazã activitatea întregului
corp, deci al Întregului
Întregului. De aceea, efectele prezenþei în organism a
unui exces sau deficit molecular de acest tip înseamnã efecte nu numai
asupra unui organ sau þesut, ca la majoritatea medicamentelor chimice
industriale, ci efecte asupra întregului organism.
Mai mult decât atât, „poluarea“ cu hormoni sintetici are efecte nu
doar asupra întregului organism ce suportã administrarea, dar mai ales
asupra celorlalte organisme umane, prin „vectorul“ principal de
transmitere: lichidul vital, apa. Eliminarea prin urinã (în special la femei)
a unor cantitãþi tot mai mari de hormoni sintetici tot mai puþin
metabolizaþi, determinã contaminarea apei utilizate pentru consum uman
– filtrele pentru apele uzate nu pot opri aceºti hormoni sã intre în circuitul
apei menajere pentru populaþie. ªi, dupã cum reaminteam, doar urme
mici ale acestor hormoni sunt suficiente pentru a aduce informaþiile
specifice în organismele în care pãtrund, fie feminine sau masculine,
fie adulte sau abia nãscute…
Pentru a confirma cã problema expusã anterior, a contaminãrii
apei potabile (inclusiv) cu hormoni, nu este doar o speculaþie personalã,
vom cita din respectabila revistã de ºtiinþã „Discover“, care, chiar în
primul numãr lansat în ediþia în limba românã, din Aprilie 2003, în
articolul intitulat „Apã de bãut cu medicamente“
medicamente“, preciza:
„Cercetãrile conduse în Europa în anii ’90 au arãtat cã în apã existã
produse farmaceutice
farmaceutice“, afirmã Dana Kolpin, de la „U.S. Geological
Survey Water Resources Division“, conducãtoarea unei echipe de
cercetare care a dezvoltat cinci noi metode pentru mãsurarea
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substanþelor poluante din apã. „Eforturile noastre s-au concentrat asupra
gãsirii unor metode de mãsurare a cantitãþilor foarte mici de produºi
organici.“ Echipa de cercetare a acoperit 30 de state din SUA ºi, timp de
doi ani, a adunat mostre din 139 de cursuri de apã aflate în aval faþã de
„zone intens urbanizate sau de creºtere a vitelor“. Într-un studiu publicat
pe 15 martie în „Journal of Environmental Science & Technology“,
Kolpin ºi colegii sãi declarã cã au cãutat 95 de poluanþi diferiþi, printre
care antibiotice
antibiotice, steroizi, hormoni
hormoni, antioxidanþi, materiale plastice
ºi solvenþi. Au gãsit 85 dintre aceºtia. În aproape 80% din cursurile de
apã se aflau una sau mai multe substanþe poluante, media fiind de ºapte.
Chiar dacã cele mai multe dintre acestea – steroizi fecali, colesterol,
cafeinã, dezinfectanþi, detergenþi – sunt în concentraþii mici, multe sunt
foarte nocive ºi nu se ºtie aproape nimic despre efectele produse
de ingerarea îndelungatã sau de interacþiunea produºilor
depistaþi în acelaºi loc
loc.
Doar aceste prime ºi simple observaþii solicitã o mult mai atentã
utilizare a medicamentelor hormonale, atât pentru terapie, dar mai ales
pentru contracepþie. ªi, poate cã atenþia ºi rezerva noastrã va creºte ºi
mai mult dupã parcurgerea acestui subcapitol, ce prezintã multiple ºi
diverse reacþii adverse ale utilizãrii medicaþiei hormonale sintetice.
Fãrã a mai lungi introducerea, sã pãtrundem direct în subiect, prin
Stern
Stern“ (la adresa
prezentarea, din pagina de Internet a revistei „Stern
stern.de/wissenschaft.Mehr zum Thema Hormone und
Wechsel
jahr
e.) a efectelor medicamentelor hormonale asupra mai
echseljahr
jahre.)
multor organe, printre care:
– Inima / circulaþia sângelui
sângelui: preparatele hormonale nu le
protejeazã pe femeile ajunse la vârsta criticã, nici de boli
coronariene, nici de tromboze ºi de embolii pulmonare.
Dimpotrivã: pacientele tratate cu hormoni s-au îmbolnãvit cu 30%
mai frecvent de boli coronariene decât cele cãrora li s-a
administrat un produs placebo.
– Creierul
Creierul: speranþa cã medicamentele cu hormoni ar bloca atacul
cerebral care survine, adesea, la menopauzã a fost zadarnicã.
Dimpotrivã: pericolul apariþiei lui creºte cu 41% pentru femeile
cãrora li s-au administrat hormoni.
– Limba : accentueazã ºi grãbesc degenerarea gustului.
es
tinul
– Int
Intes
estinul
tinul: în zona aceasta au o influenþã pozitivã, dar, pentru cã
efectele secundare sunt mult prea periculoase, specialiºtii
recomandã recurgerea la alte terapii.
– Sânii
Sânii: medicamentele hormonale pãstreazã mai multã vreme
forma sânilor, în schimb agraveazã în procent de 26% riscul
instalãrii cancerului mamar.
Din subcapitolul anterior, de prezentare detaliatã a efectelor
secundare adverse ale medicamentelor alopate pe diverse categorii,
deja ne-am familiarizat cu prezentarea consistentã ºi cât mai precisã a
dr
Ladea provenitã din una dintre ultimele sale lucrãri,
dr.. med. Ioan Ladea,
Holocaus
tul pr
ovocat de medicina allopatã
„Holocaus
Holocaustul
pro
allopatã“. Nici de data aceasta
nu vom face excepþie, astfel cã-i vom cita direct, fãrã alte intervenþii,
informaþiile medicale extrem de elocvente, referitoare la subiectul
abordat:
În „Farmacovigilenþa“ din decembrie 1979 sunt sesizate mai multe
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situaþii de icter colestatic, din mai multe lucrãri ºtiinþifice internaþionale:
– articolul „Colestazã intrahepaticã provocatã de asocierea dintre
Triacetiloleandomicinã
(Troleandomicina)
cu
Es
tr
opr
oges
e “, de dr. S. Claudel ºi colab., în „Nouvelle
Estr
tropr
oproges
ogestt ativ
ative
Presse Med.“, 1979, vol. 8, nr. 14, pag. 1162;
– articolul „Trei noi cazuri de icter dupã asocierea
oges
e “, de dr. J.
Triacetiloleandomicinei cu Es
Estr
tropr
oproges
ogestt ativ
ative
tr
opr
Descotes ºi colab., „Nouvelle Presse Med.“, 1979, vol. 8, nr. 14,
pag. 1182-1183;
– articolul „Icter colestatic la femei tratate cu Triacetiloleandomicinã
ºi contraceptive orale“, de dr. D. Goldfain ºi colab., „Nouvelle
Presse Med.“, 1979, vol. 8, nr. 13, pag. 1099;
– articolul „Icter colestatic dupã administrarea de Triacetiloleandomicinã, despre o eventualã interferenþã cu contraceptivele orale“,
semnat de dr. J.P. Miguet ºi colab., în „Nouvelle Presse Med.“,
1978, vol. 7, nr. 47, pag. 4304;
– articolul „Hepatitã colestaticã dupã Triacetiloleandomicinã la
tr
ogeno
apie
paciente sub Es
Estr
trogeno
ogenotter
erapie
apie“, de dr. R. Perol ºi colab., în
acelaºi „Nouvelle Presse Med.“, 1978, vol.7, nr.4302.
În „Farmacovigilenþa“ din iunie 1977, este prezentat articolul
„Responsabilitatea hormonilor steroizi în apariþia tumorilor maligne“,
de dr. B. Chevrel, în „Nouvelle Presse med.“, 1976, vol. 5, nr. 17, pag.
1145.
„Farmacovigilenþa“ din iunie 1977 prezintã articolul cu titlul „Contraceptivele orale ºi cancerul mamar“, de dr. E. Fasal ºi dr. R.S. Paffenbarger
Jr., „National Cancer Inst.“, 1975, vol.55, pag.767-773: „S-a efectuat un
studiu pe 1700 de femei din care 452 cu cancer mamar ºi 446 cu afecþiuni
mamare benigne. S-a constatat cã deºi riscul cancerului mamar la
persoanele care folosesc în mod curent contraceptivele orale era de
ut semnif
icativ cr
escut (1
,9%) în cazul
semnificativ
crescut
(1,9%)
1,1%, aces
acestt risc a apãr
apãrut
femeilor care au utilizat aceste medicamente, timp de doi
ani. “
pânã la patru ani
În articolul „Tumori hepatice ºi contraceptive orale“, dr. E.D. Nissen ºi dr. R.D. Kent, în „Obstetr. Gynecol.“, vol. 46, pag. 460-467, se spune:
La 23 d
e paciente tratate cu diverse contraceptive orale, s-a
„La
de
constatat neoplazie hepatocelularã benignã
benignã. Întrucât tumorile
hepatice primare sunt rare, incidenþa crescutã în ultimii cinci ani a
neoplaziei hepatocelulare pledeazã în favoarea unei relaþii cauzã-efect.
Þinându-se seama de faptul cã progestativele sunt inductori enzimatici,
este posibil ca ele sã accelereze oncogeneza prin creºterea metaboliþilor
toxici, care nu pot fi excretaþi, datoritã efectului colestatic al estrogenilor.
Modificãrile vasculare ºi gradul de hipercoagulabilitate al
persoanelor care folosesc contraceptive pot acþiona în mod
sinergic pentru a produce necrozã hepaticã ºi ruptura tumorii
tumorii.“
În articolul „Tumori hepatice apãrute la femei în urma utilizãrii de
contraceptive orale“, de dr. E. Truman Moys ºi colab., din „Journ. Amer.
Assoc.“, 1976, vol. 235, nr. 7, pag. 730-732, se spune: „Sunt semnalate 13
cazuri de apariþie a unor tumori hepatice primare la femei
într
e 22 ºi 4477 de ani, car
e au ffolosit
olosit asocieri de contr
tiv
e
între
care
contracep
aceptiv
tive
acep
orale din grupa corticosteroizilor (noretinodrel, mestranol,
etindrol diacetat, norgestrel, etinilestradiol), pe perioade variind între
ani Primele simptome au constat din greþuri,
ºase luni ºi opt ani.
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vãrsãturi, disconfort abdominal, stare de leºin, dureri în
umãrul drept ºi regiunea toracicã, dureri abdominale, ºoc,
hemoperitoneu
hemoperitoneu. În trei cazuri tumoarea hepaticã a fost depistatã cu
ocazia efectuãrii histerectomiei. Examenele clinice ºi de laborator au
pus în evidenþã nouã tumori benigne ºi patru maligne. În ºase cazuri
ruptura produsã spontan a dus la hemoragii grave. La opt paciente,
tumorile benigne au fost extirpate cu succes. O femeie a decedat în
timpul rezecþiei hepatice, ca urmare a unui hepatom malign. În alte
douã cazuri, cu carcinom hepatocelular, nu s-a putut interveni
chirurgical. Frecvenþa unor asemenea tumori la femei care
folosesc contraceptive orale din grupa hormonilor steroizi
pledeazã în ffa
a voar
olului eetiologic
tiologic al aces
oarea
acestt or
ea susþinerii rrolului
medicamente în apariþia leziunilor hepatice
hepatice.“
În „Farmacovigilenþa“ din octombrie 1988 este prezentat un articol
legat de un progesteron
progesteron, „Adenom hepatic indus de Noretisteron“,
de dr. P.A. Kalra ºi colab., în „British Med. Journ.“, 1978, vol. 294, nr.
6575, pag. 808: „Pacienta de 33 de ani, tratatã ambulatoriu timp de cinci
ani, pentru insuficienþã renalã prin dializã peritonealã. Sângerãri
intraperitoneale intermitente, datoritã unei menstruaþii retrograde, au
dus la blocarea cateterului în repetate rânduri. În consecinþã, s-a impus
suprimarea menstruaþiei cu noretisteron
noretisteron, administrat fãrã
întrerupere câte 10 mg, de douã ori pe zi, timp de patru ani. La internare,
pacienta acuza dureri puternice în epigastru, distensie abdominalã iar
dializatul se prezenta puternic sanghinolent. Fiind în stare de ºoc,
bolnava a fost resuscitatã cu transfuzie de sânge, sângerarea oprinduse dupã 48 de ore. Ultrasonografia ºi tomografia computerizatã au pus
e douã
în evidenþã o tumoare de 13×8 cm în lobul stâng al ficatului; alt
alte
leziuni cu diame
tr
ul de 11,5
,5 cm
diametr
trul
cm, se observau în lobul drept. Dupã
laparotomie ºi excizia lobului stâng, examenul histologic a evidenþiat
un adenom hepatic tipic fãrã aspect de carcinom. Dupã intervenþie, i sau aplicat hemodializã, iar, dupã o lunã, dializã peritonealã.
Menstruaþia nu a revenit deºi nu s-a mai administrat
nor
on
nore
tistter
eron
on. Tomografia computerizatã, efectuatã dupã ºase luni, a
etis
arãtat dispariþia completã a celor douã leziuni
leziuni.“
Într-un alt numãr din „Farmacovigilenþa“ se spune: „Dispensarul
Medical «Tomnatic» (dr. H. Hubert) a semnalat reacþii adverse letale la
o femeie de 49 de ani (posthisterectomie) tratatã, o datã pe lunã, timp
a
de 11 luni, cu o injecþie i.m. de Estrotest. La a 11-a administrare, pacient
pacienta
ireversibil. “
a fãcut ºoc anafilactic cu stop cardiorespirator ireversibil
(774 )
„Farmacovigilenþa“ din iunie 1976 prezintã articolul cu titlul „Leziuni
moni andr
ogeni
hepatice dupã tratament cu hor
hormoni
androgeni
ogeni“, de dr. E.C. Sweeney
ºi dr. D.J. Evans, „Lancet“, 1975, vol.2, nr.7942, pag.1042.
hor
moni
În „Farmacovigilenþa“ din martie–iunie 1978, la capitolul „hor
hormoni
androgeni
androgeni“, este prezentat articolul cu titlul „Leziuni hepatice dupã
administrarea de metiltestosteron“, de dr. D. Westlaby ºi colab., „Lancet“, 1977, vol. 2, nr. 8032, pag. 261-263: „Au fost luaþi sub observaþie 60
de pacienþi (42 de femei transsexuale ºi 18 bãrbaþi impotenþi) cãrora li
se administrase pe cale oralã, pe perioade prelungite, Metiltestosteron,
în doze de 50 mg, de trei ori pe zi. Toþi cei 60 de subiecþi primiserã
medicamentul pe perioade variind între douã sãptãmâni ºi ºase ani, iar
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46 dintre ei urmaserã acest tratament mai mult de ºase luni. În cazul
bãrbaþilor, Metiltestosteronul oral a fost asociat la începutul tratamentului
cu 750 mg Enantat de testosteron i.m., divizat în câteva prize. De
menþionat cã în nici unul din cele 60 de cazuri nu au existat în
antecedente afecþiuni hepatice, nu s-a înregistrat un consum de alcool
peste 80 g zilnic, ºi nici nu a fost vorba de vreun contact cu substanþe
hepatotoxice. Testele funcþiei hepatice au prezentat anomalii: în 19
cazuri, aspartat-aminotransferaza sericã a fost de 50 u/l; în 5 cazuri,
ame ef
ectuat
e,
peste 100 u/l. La 33 din cele 52 de scintigr
scintigrame
efectuat
ectuate,
rezultatele obþinute au indicat imagini patologice, în special
în cazul subiecþilor trataþi cu Metiltestosteron într-un interval ce depãºise un an
an. Biopsia hepaticã evidenþiazã transformãri
chistice primare…“.
În lucrarea „Efecte secundare ale medicamentelor“, Ministerul
Sãnãtãþii, Editura Medicalã, Bucureºti, 1970, pag.140, prof. dr. Gh.
Panaitescu prezintã aspecte legate de anabolizantele androgene
onul ºi pr
oduºii deriv
aþi aavând
er
se nume comer
ciale
(ttes
esttos
ostter
eronul
produºii
derivaþi
diver
erse
comerciale
ciale:
vând div
metiltestosteron, naposin, decanofort, stanozol, andriol, organon,
norbetalon, proviron etc.):
„Administrarea de testosteron la bãrbaþii normali din punctul de
vedere al activitãþii androgenice poate duce la diminuarea ºi chiar
dispariþia celulelor Leydig, pe de o parte, ºi la atrofia tubilor seminiferi,
care are drept consecinþã inhibarea procesului de spermatogenezã, pe
de altã parte.
Tulburarea funcþiilor exocrine ºi a celor endocrine ale testicolului
normal sub influenþa tratamentului androgenic constituie expresia
perturbãrii mecanismului de feed-back hipifizo-testicular, care menþine
activitatea normalã a gonadelor. Existenþa unei concentraþii sanguine
crescute de hormoni androgeni are ca urmare diminuarea sau chiar
suprimarea secreþiei gonadotrofinelor hipofizare; în lipsa stimulului
fiziologic hipofizar, structurile exo- ºi endocrine testiculare intrã în
insuficienþã funcþionalã, se atrofiazã ºi, în cazurile în care se folosesc în
doze mari ºi timp îndelungat, se pot atrofia. De altfel, acest mecanism
este comun pentru toate dereglãrile funcþionale ale glandelor
endocrine
endocrine, care se caracterizeazã prin creºterea (endogenã sau
exogenã) a cantitãþii de hormon circulant, care are ca urmare
suprimarea secreþiei de hormoni tropi hipofizari
hipofizari.
Suprimarea tratamentului cu hormoni androgeni este
urmatã
urmatã, la persoanele cu oligospermie, de revenirea la normal ºi
spermatogenetice. La persoanele
chiar de creºterea aactivitãþii
ctivitãþii spermatogenetice
normale, nu s-a constatat aceastã creºtere reacþionalã a spermatogenezei
dupã întreruperea administrãrii hormonale.
Având în vedere tulburãrile morfofuncþionale testiculare pe care
le poate induce pe linia secreþiei endo- sau exocrine, administrarea
hormonilor androgeni la persoanele cu activitate funcþionalã testicularã
normalã este formal contraindicatã
contraindicatã.
La femei (…) suprimarea ovulaþiei se produce mai ales în cazurile
în care se folosesc doze mari administrate în prima parte a ciclului
menstrual… Virilizarea femeilor constituie unul dintre efectele
secundare nedorite care limiteazã administrarea hormonilor
androgeni atât în ceea ce priveºte doza, cât ºi în durata tratamentului.
ea v
ocii, calviþie,
Acþiunea virilizantã se traduce prin: îngr
îngroºar
oºarea
vocii,
oºar
mãrirea clitorisului, hirsutism, acnee vulgarã
vulgarã… Meritã, de
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asemenea, reþinutã modificarea libidoului,
libidoului care în cazul dozelor
mari de hormoni androgeni poate prezenta grade ºi forme diferite, de
la creºterea apetitului sexual pânã la apariþia impulsurilor
homosexuale.“ (774)
Lãsând comentariile ºi alte observaþii pentru dvs., ca bazã pentru
o necesarã ºi profundã meditaþie pe marginea acestui subiect, noi
mergem mai departe ºi prezentãm alte interesante informaþii, oferite de
er
sit
at
ea „Medical R
ee vel ºi stafful de la Univ
sitat
atea
Recãtre Dr
Dr.. Ch. R
Re
niver
ersit
search Co“ în lucrarea „Medicamente uimitoare pe care nu le
cunoaºteþi încã“
încã“, referitoare la medicaþia hormonalã:
(…) Terapia hormonalã a fãcut posibilã ca femeile sã-ºi menþinã o
activitate sexualã normalã ºi dupã menopauzã. Din nefericire pentru acestea,
terapia nu le stimuleazã dorinþa sexualã ºi sensibilitatea, dar în schimb
provoacã efecte secundare indezirabile ºi agravante, alãturi de ameninþarea
cancerului.
Progesteronul sintetic este scump, poate fi obþinut doar pe reþetã
ºi provoacã multe efecte secundare neplãcute. Progesteronul sintetic
inhibã producerea de progesteron natural, ceea ce poate afecta
echilibrul hormonal. De asemenea, anumite tipuri de progesteron
sintetic sunt de 2000 de ori mai puternice decât hormonul
natural ºi pot duce la retenþia de sare ºi lichide, la
dez
echilibr
ar
ea cantitãþii de zahãr din sânge.
sânge Mai grav este cã
dezechilibr
echilibrar
area
pot creºte riscul cancerului.
Lumea medicalã a desfãºurat de ani de zile o campanie pe o singurã
pistã, insistând cã toate femeile trecute de menopauzã trebuie sã facã
tratament cu estrogen pentru tot restul vieþii. ªi din aceastã cauzã,
companiile farmaceutice care produc estrogen „se scaldã în
profituri“
Cercetãrile au arãtat cã folosirea de lungã duratã a
ogenului sint
e tic pr
ar
ea oaselor
estr
trogenului
sinte
pre
într-ade
-adevãr
detterior
eriorar
area
oaselor.
es
tr
evine într
-ade
vãr de
Dar dr. Cynthia Watson de la Universitatea din California de Sud, a
declarat cã hormonul este într-adevãr eficient în lupta împotriva
menopauzã.
deteriorãrii oaselor doar în primii cinci ani dupã menopauzã
Iar unii cercetãtori descoperã cã terapia standard de înlocuire a
estrogenului este folositoare doar în 25% din cazuri
cazuri.
Dar cel mai important lucru este cã estrogenul nu poate înlocui
þesutul osos care s-a piedut deja înaintea tratamentului;
continuare.
încetineºte doar deteriorarea în continuare
Creºterea artificialã a nivelului de estrogen la femeile trecute de
menopauzã acþioneazã împotriva naturii. Modificarea echilibrului natural poate avea consecinþe foarte grave.
Cercetãtorii au descoperit cã nivelul ridicat artificial de estrogen
poate duce la hipertensiune, coagulare anormalã a sângelui, cancer ºi
e car
e iau es
tr
ogen au ºanse
boli de ficat ºi de vezicã biliarã. Femeil
emeile
care
estr
trogen
de 1144 ori mai mari sã se îmbolnãv
eascã de cancer ut
erin
îmbolnãveascã
uterin
decât celelalte femei
femei.
De fapt, chiar ºi producãtorii Premarinului, una dintre cele mai
prescrise terapii cu estrogen, recunosc cã medicamentul sporeºte
riscul îmbolnãvirii de cancer uterin ºi mamar ºi cã poate
determina o mulþime de efecte secundare vãtãmãtoare, incluzând
cãder
ea pãr
ului, tumori, migr
ene, depr
esii ºi agr
avar
ea bolilor
cãderea
pãrului,
migrene,
depresii
agra
area
de inimã
73
inimã. (73
73)
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Aºa cum am vãzut încã la începutul subcapitolului, nu doar lucrãri
de specialitate abordeazã subiectul, ci ºi reviste din presa româneascã
sau internaþionalã, ca dovadã a interesului general ºi a importanþei tot
mai mari acordate acestui subiect – al impactului medicaþiei hormonale
de sintezã asupra întregului organism al celei/celui ce-o foloseºte, dar
ºi asupra celorlalþi, ce nu ºi-au propus acest lucru…
Astfel, în revista „Magazin“ este descris hormonul de creºtere
(„Growth hormone“ – GH), ca fiind testat pe un grup larg de persoane
în vârstã ºi care a dat rezultate spectaculoase, „fãrã a se evidenþia
efecte secundare catastrofale – cel puþin pânã acum“ (se susþinea
cu mulþumire în articol). Într-adevãr, poate cã este un lucru deosebit
obþinerea unui preparat hormonal sintetic fãrã efecte secundare
„catastrofale“!
Revista “Formula AS“ din noiembrie 2000 prezintã punctul de vedere
al unei specialiste în tratamente hormonale de la o clinicã din Germania:
ele
viziune ger
man SSA
AT3
Într-un interviu acordat canalului de ttele
eleviziune
german
T3,
dr
gne
er
dr.. A
Agne
gnetta Rajt
Rajter
er, specialistã în tratamentele hormonale, de la „Clinica
Naturistã” din Heidelberg, precizeazã, printre altele:
„(Progesteronul) combate stãrile depresive, netezeºte þesuturile,
stopeazã bufeurile ºi ajutã la evitarea incontinenþei urinare, care apare
frecvent la o vârstã mai înaintatã. Dar, atenþie: prea mult progesteron
provoacã o stare de obosealã permanentã. ªi – la fel ca toate preparatele
cu hormoni sexuali – amplificã riscul trombozelor ºi al calculilor biliari.“
„Studiile efectuate conþin indicii cã riscul îmbolnãvirii în cazul
tratamentului hormonal de lungã duratã creºte proporþional cu durata
acestuia. Oricum, dozajul preparatelor hormonale recomandate
de noi astãzi este mult mai redus decât cel folosit în studiile
clinice mai vechi
vechi. Ginecologii ºi specialiºtii în hormoni au cãzut de
acord asupra unei formule, ºi anume cã terapia hormonalã de
completare, cu o duratã de pânã la 5 ani, nu este nocivã.“
„DHEA (hormonul dehidro-epi-androsteron) participã la producerea
de energie, la regularizarea stresului ºi la descompunerea grãsimilor,
învioreazã celulele creierului ºi este o componentã importantã a
hormonilor sexuali. Studiile au arãtat cã el poate amplifica apetitul sexual
ºi plãcerea femeilor aflate la climacteriu, cu condiþia ca acestea sã fi
ectuat
e pe animale,
xperienþele ef
ectuate
avut un deficit de DHEA. Dar în eexperienþele
efectuat
hepatic.“
acesta a declanºat cancerul hepatic
În articolul „Pregnenolona – o moleculã ptr. memorie“ din revista
„Magazin“, nr. 2232 din 17 august 2000, se precizeazã:
Pregnenolona, un hormon produs de organism, duce la scãderea
oboselii ºi la îmbunãtãþirea productivitãþii muncii celor care lucreazã
în condiþii stresante. Un studiu realizat de o echipã de specialiºti de la
Universitatea din Saint Louis (Missouri) pe un lot de persoane în vârstã
a indicat faptul cã pregnenolona ar ameliora memoria spaþialã ºi cea
verbalã. Se atrage, însã, atenþia, cã acest preparat poate duce, în anumite
condiþii, cum ar fi accidentele vasculare cerebrale, la degenerescenþa
voase printr
-un ffenomen
enomen de eex
xcit
aþie tto
o xicã
celulelor ner
citaþie
xicã.
nerv
printr-un
În revista „Medicine and science in sport and gymnastics“, din 2001,
referitor la afectarea densitãþii osoase de cãtre pilulele anticoncepþionale,
se spune:
Într-un studiu comparativ, realizat pe douã grupuri de femei tinere,
s-a constatat cã modul de structurare a oaselor, în special din punctul
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de vedere al densitãþii acestora, poate sã difere considerabil ca urmare
a utilizãrii pilulelor anticoncepþionale. În condiþiile realizãrii de exerciþii
fizice regulate de cãtre ambele grupuri de femei ºi a unei alimentaþii
normale, s-a remarcat cã femeile din grupul care utiliza constant
anticoncepþionale au o densitate osoasã mai redusã comparativ
cu femeile care nu apeleazã la aceste medicamente
medicamente.
Cu privire la acelaºi aspect, revista „Contraception”, din iulie 1998,
precizeazã:
Folosirea anticoncepþionalelor orale nu numai cã nu protejeazã
împotriva fracturilor osoase, ci chiar creºte riscul apariþiei fracturilor cu
peste 20% comparativ cu femeile care nu au folosit niciodatã
anticoncepþionalele orale. Pentru toate tipurile de fracturi osoase, realizatorii
studiului au descoperit cã riscul de apariþie a acestora a fost cu 20% mai
mare la femeile care au folosit contraceptivele orale pe un interval de
minim 25 de luni faþã de femeile care n-au folosit niciodatã contraceptivele
orale. Printre femeile care au folosit contraceptivele orale curent sau chiar
mai frecvent în ultimele 12 luni, riscul a fost cu 30% mai mare
mare.
Prestigioasa revistã britanicã „Lancet“ din 1997 precizeazã, în
legãturã cu creºterea riscului de transmisie a virusului HIV prin aceeaºi
utilizare a anticoncepþionalelor:
Studii recente au confirmat faptul cã femeile contaminate cu HIV
care au folosit anticoncepþionalele sunt mult mai expuse (faþã de alte
femei infectate cu HIV) sã prezinte virusul detectabil în colul uterin sau
vagin. Nu este clar de ce anticoncepþionalele, care conþin estrogen ºi
progesteron sintetic, cresc transmiterea HIV din tractul genital. Este
posibil ca hormonii sã influenþeze funcþionarea sistemului imun sau ca
ei sã modifice anumiþi parametri locali din vagin, cum ar fi o îngroºare
a mucusului cervixului care poate conduce la o creºtere a posibilitãþii
de transmitere a virusului.
Referitor la creºterea riscului de formare a cheagurilor de sânge
prin folosirea anticoncepþionalelor, în revista „English Medical Journal” din 11 noiembrie 2000 se precizeazã:
Contraceptivele orale din cea de-a treia generaþie sunt în strânsã
legãturã cu creºterea factorului de coagulare a sângelui, ceea ce duce
la dublarea riscului formãrii cheagurilor sanguine cu potenþial fatal. În
conformitate cu cercetãrile realizate la Facultatea de Medicinã din Boston, Massachusetts, contraceptivele orale ce conþin desogestrel
sau gestoden cresc riscul formãrii cheagurilor sanguine de
2,3 ori mai mult faþã de vechile contraceptive ce conþineau
tr
el
le
ges
lev
onorges
gestr
trel
el. Evidenþierea acestor fenomene a încurajat ºi alte
vonor
cercetãri asupra pericolului potenþial al utilizãrii pilulelor de generaþia
a treia. Studiile care au generat o anumitã panicã în 1995 în privinþa
folosirii acestui tip de medicamente hormonale foarte puternice au
condus la diminuarea recomandãrii acestora de cãtre medici
ºi farmaciºti
farmaciºti. Astfel, în urma acestei atenþionãri, numãrul femeilor
care foloseau pilule de a treia generaþie, a scãzut cu aproape 80 %.
Cercetãtorii au estimat cã dacã femeile nu ºi-ar fi schimbat opþiunea
dupã aceastã atenþionare, cazurile de accidente vasculare, unele cu
efecte letale, ar fi crescut în urmãtorul an cu 26%.
Într-un rãspuns la acest studiu, dr. Anthony Griffitus a specificat cã
pilulele din a treia generaþie pot fi de folos femeilor care se confruntã
cu unele boli dificile. Femeile cu risc crescut de boli cardiace ar fi cel
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mai bine sã se fereascã de pilulele cu levonorgestrel care pot reduce
nivelele colesterolului HDL, cardioprotector.
În „Revista de naturism ºi spiritualitate“ „Elixirium“ nr. 25/2003
este prezentat un articol mai amplu referitor la relaþia dintre medicaþia
contraceptivã ºi menstruaþie, studiatã cu atenþie de un colectiv de medici
americani conduºi de Dr. Jeese Hamley:
Sindromul premenstrual ºi menopauza sunt considerate în general
un adevãrat „blestem“ al femeilor, dar de-a lungul experienþei lor, un
colectiv de medici americani conduºi de dr. Jeese Hanley au ajutat
numeroase femei sã descopere cã pot trece de aceste momente dificile
cu un minim de efecte neplãcute, folosind în cea mai mare parte mijloace
naturale de reechilibrare ºi evitând pe cât posibil anticoncepþionalele
anticoncepþionalele,
medicamentele hormonale cu administrare oralã ºi intervenþiile
chirurgicale.
Boli cum sunt fibroamele, chisturile, endometriozele sau cancerul
pot fi prevenite mãcar într-o anumitã mãsurã printr-o atenþie mai mare
acordatã unor factori ce þin de alimentaþie, modul de viaþã ºi chiar în ce
priveºte utilizarea anumitor medicamente cu efecte hormonale. O
alimentaþie dezordonatã, axatã pe semipreparate sau grãsimi animale,
folosirea în mod excesiv ºi fãrã înþelepciune a pilulelor
anticoncepþionale sau a altor medicamente cu rol hormonal sunt doar
câþiva din factorii care pot genera tulburãri de sãnãtate care se
accentueazã cu trecerea timpului. Dintre acestea, folosirea greºitã
sau excesivã a anticoncepþionalelor reprezintã un factor de
imaginãm. Metodele
risc mult mai mare decât am putea sã ne imaginãm
moderne de tratament al bolilor ce apar la nivelul aparatului genital
feminin constau cel mai adesea în medicamente hormonale sau
intervenþii chirurgicale.
Tulburarea producerii fireºti de hormoni, blocarea anumitor
sentimente ºi a sensibilitãþii specifice feminine face ca în cazul utilizãrii
excesive, anticoncepþionalele sã constituie un fel de
autodistrugere prin mijloace moderne care nu poate fi strãinã de
apariþia a numeroase probleme de sãnãtate.
Datoritã conþinutului de hormoni sintetici, pilulele contraceptive
inhibã activit
at
ea nor
malã a o
elor
activitat
atea
normalã
ov
arelor
elor. Ele au fost create iniþial ca o
var
alternativã pentru contracepþie, evitându-se în mod aparent facil prin
intermediul lor sarcinile nedorite ºi implicit diminuându-se numãrul
avorturilor. Ulterior, datoritã efectelor hormonale constatate, ele au fost
tot mai mult recomandate chiar în tratamentul chisturilor ovariene, a
tulburãrilor de menopauzã sau a altor afecþiuni specifice femeilor, ºi chiar
în tratamentul acneei. Cu toate acestea, efectele secundare ale
anticoncepþionalelor devin un semnal de alarmã tot mai puternic, care
nu mai poate fi neglijat. Apariþia prematurã a menopauzei (uneori
chiar cu 1100 ani mai de
vr
eme!) la ffemeile
emeile car
e au ffolosit
olosit vr
eme
devr
vreme!)
care
vreme
de mai mulþi ani astfel de medicamente, slãbirea rezistenþei
oaselor ºi instalarea timpurie a osteoporozei, apariþia
orii sunt
cardiace
gra
problemelor
circulat
culatorii
tulburãrilor car
diace gr
ave ºi a pr
oblemelor cir
culat
doar câteva dintre fenomenele neplãcute ce pot sã aparã ca urmare a
utilizãrii inadecvate a acestor pilule.
Medicii americani implicaþi în aceastã cercetare condusã de dr.
Jeese Hanley, insistã ca în cazul femeilor care folosesc pilule contraceptive sã se consume suplimente alimentare bogate în complexul de
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vitamine B ºi antioxidanþi (A,C,E). Pilulele cu hormoni sintetici pot
consuma rezervele de vitamina B sau C din organism, fapt care conduce la displazie cervicalã (modificarea de formã sau mãrime a
celulelor) ºi poate predispune la apariþia cancerului de col uterin
uterin.
Multe dintre problemele aparatului reproducãtor feminin, ce includ
sângerãri abundente, fibroame, boli de sân cum ar fi fibrochisturile,
sindromul premenstrual ºi alte simptome ale menopauzei nu sunt
estrogen, ci mai degrabã de un
cauzate de o deficienþã de estrogen
exces de estrogen ºi de o deficienþã de progesteron
progesteron. Din pãcate,
nici la ora actualã nu sunt cunoscute în detaliu efectele dezechilibrului
dintre cei doi hormoni ºi semnificaþia acestuia.
Estrogenul scade rareori în organism înainte de instalarea menopauzei ºi scade mai puþin decât progesteronul. Administrarea pilulelor
contraceptive perturbã echilibrul estrogen/ progesteron ºi face loc altor
afecþiuni. Estrogenul poate determina retenþia de lichide în organism, ceea ce duce la umflarea pielii ºi la creºterea în
eut
e . Excesul de apã poate fi reþinut în creier ºi va provoca
greut
eutat
ate
gr
at
iritabilitate, poate fi reþinut în sâni ceea ce duce în timp la lãsarea lor ºi
la pierderea fermitãþii, sau poate cauza o disfuncþie a colonului, sânilor
sau uterului.
Scãderea nivelului de progesteron începând cu vârsta de
30 de ani este o tendinþã generalã pentru femeile din Occident
dent. În aceste condiþii, adesea se recomandã progestin sub forma unor
produse chimice asemãnãtoare progesteronului. Dar produsele sintetice
nu prezintã toate calitãþile acestuia, cum ar fi stimularea creºterii þesutului
osos, ºi prin acesta preîntâmpinarea osteoporozei. În loc de aceasta,
ele prezintã efecte secundare negative cum ar fi retenþia de apã, depresia,
riscul crescut de formare a cheagurilor.
În cazul administrãrii orale a pilulelor cu hormoni feminini, 90%
dintre ei sunt distruºi de cãtre ficat ºi doar 10% ajung în fluxul sanguin.
Încãrcarea astfel a ficatului ºi a vezicii biliare creºte riscul apariþiei
calculozei biliare ºi în general a maladiilor hepato-biliare.
Un alt preparat hormonal, Premarin, îºi trage numele de la urina
de iapã gestantã (pregnant mare’s urine) din care s-au extras ºi distilat
hormoni estrogeni chimici pentru tratamentul femeilor. Din cei
aproximativ 12 estrogeni din urina de cal, doar 2 se potrivesc
exact cu hormonii feminini.
feminini În cei 40 de ani de când acest medicament a fost prescris, nu a existat o testare adecvatã asupra celorlalþi 10
hormoni. Existã mãrturii care suspecteazã acest preparat de
creºterea riscului de cancer la femei
femei. ªi dacã acest lucru nu este
de ajuns, meritã sã ºtiþi faptul cã la multe dintre femeile care iau
Pr
emarin NU se cons
pariþia buf
eurilor
Premarin
constt atã dis
dispariþia
bufeurilor
eurilor, simptom pentru
care este în general administrat.
O altã alternativã medicalã este testosteronul, care este adminstrat
femeilor sub formã de preparate farmaceutice cum ar fi Estratastul
Estratastul.
Acesta conþine metil-testosteron, cunoscut pentru faptul cã
produce leziuni ale inimii ºi ficatului
ficatului. Unele produse sunt
chimic modificate din raþiuni ce þin de patentare
patentare, rezultatul
fiind acela cã ele nu mai corespund progesteronului uman. De aceea
ele perturbã echilibrul hormonal natural ºi produc efecte secundare
distructive, pe lângã faptul cã nu îndeplinesc funcþia naturalã cea mai
importantã a progesteronului, aceea de a stimula densitatea masei
osoase.
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În concluzie, în multe situaþii aceste produse medicamentoase
hormonale produc prejudicii pe termen lung stãrii de sãnãtate a
organismului. Principalul factor negativ este incompatibilitatea
hormonilor sintetici ºi/sau animali cu cei umani
umani, substituþia pe
care o fac fiind un proces rigid care blocheazã finele mecanisme de
reglare naturalã endocrinã.
Acelaºi subiect ºi pe acelaºi ton este abordat de revista „Discover“,
deja citatã la începutul subcapitolului, care, în acelaºi nr. 1 din Aprilie
2003, prezintã articolul „Mitul estrogenilor ia sfârºit
sfârºit“ – un titlu
relevant care, credem noi, scuteºte de orice alt comentariu suplimentar:
Milioane de femei vârstnice au pendulat între ºoc, confuzie, spaimã
ºi mânie în iulie 2002, când cercetãtorii au anunþat o „bombã“: terapia
de înlocuire hormonalã (TIH), îndelung aclamatã ca un
panaceu capabil sã încetineascã procesul de îmbãtrânire, face
mai mult rãu decât bine
bine.
oximativ 1144 milioane de ffemei
emei americane
Pânã atunci,, apr
apro
trecute de vârsta menopauzei luaserã o anumitã formã de estr
trogen
ogen – un fapt obiºnuit încã de la sfârºitul anilor 1960. Experþii
recomandau terapia pentru a uºura bufeurile ºi schimbãrile de dispoziþie
induse de menopauzã, pentru a întãri oasele, posibil pentru a împiedica
apariþia demenþei ºi pentru a reduce riscul atacurilor cardiace la jumãtate.
Apoi, pe 9 iulie, Institutul Naþional pentru Sãnãtate a închis brusc o serie
de teste clinice cu TIH din motive de siguranþã. În cadrul primului test
riguros al avantajelor de ordin cardiovascular pentru femeile sãnãtoase,
16.608 voluntare au fost împãrþite în douã grupuri: unuia i s-a administrat
Prempo, o combinaþie de estrogen ºi progestin, iar celuilalt câte o pilulã
placebo zilnic.
Terapia întinsã pe parcursul a cinci ani a contribuit la prevenirea
fracturilor de ºold ºi a cancerului colorectal. TIH a avut însã ºi alte
efecte: cu opt mai multe cazuri de cancer la sân, cu opt mai multe
infarcturi ºi cu 18 cheaguri sanguine mai mult la 10.000 de femei care
au luat Prempo
Prempo. ªi a urmat ºocul cel mare: medicamentul a mãrit
riscul de probleme cardiace cu 29%, cauzând cu ºapte atacuri
cardiace în plus la 10.000 de femei testate anual. Riscurile suplimentare
depãºeau cu mult avantajele. Cercetãtorii au sfãtuit pacientele sã
întrerupã tratamentul cu Prempo pentru a evita problemele cardiace ºi
sã îºi îndrepte atenþia spre alte modalitãþi de prevenire a osteoporozei.
Este un fapt cutremurãtor ºi uluitor
„Este
uluitor“, declarã Deborah
Gr
ady
ect
or la „Mt. Zion W
omen’
esear
ch
Grady
ady,, dir
direct
ector
Women’
omen’ss Health Clinical R
Resear
esearch
er
y of Calif
Center
er“ de la „U
„Univ
niver
ersit
sity
Califor
ornia
nia“,, San FFrr ancisco
ancisco. Dar,
Cent
er
niv
sit
or
nia
adaugã ea, procesul ºtiinþific nu a fost elucidat. Medicii s-au repezit ºi
au prescris TIH înainte de efectuarea unor teste clinice riguroase, de
lungã duratã. De ce? Un volum uriaº de observaþii ºi date de laborator
sugera proprietãþile de reîntinerire ale hormonului. În plus, continuã
cercetãtoarea, companiile de medicamente au iniþiat o campanie
de marketing agresivã ce a indus ideea cã estrogenii sunt
buni pentru femei
femei.
În acest timp, numeroºi medici continuã sã prescrie estrogeni,
aparent convinºi fiind cã alte forme ale acestora protejeazã cordul
e sunt do
vezile în sprijinul acestei convingeri?
pacientelor. Dar car
care
dov
oape zzer
er
o “, susþine Grady.
„Apr
Aproape
ero
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Dincolo de aspectele evidenþierii efectelor secundare ale administrãrii directe a hormonilor de sintezã chimicã, dr. ing. Virginia Faur ºi
cercetãtorul americam Daniel Reid pun în discuþie aspecte ºi mai subtile
ale problemei, referindu-se la problemele create de prezenþa în alimente
a hormonilor specifici animalului din care s-a obþinut produsul animal
respectiv – fie carne, fie ouã, fie chiar lapte sau produse lactate. De
aceea, în evaluarea surselor de aport hormonal, trebuie þinut cont ºi de
monii pr
oprii ai animalului ce oferã produsul respectiv, fãrã
hor
hormonii
proprii
sã mai punem la socotealã hormonii ajunºi în carnea, ouãle, laptele
animalelor injectate cu hormoni sintetici de creºtere acceleratã a acestora
– în logica strictã a profitului comercial, în care viaþa animalului
reprezintã un „amãnunt“ ce nu are loc în nici una din ecuaþiile financiare
ale firmelor industriei alimentare…
Astfel, în lucrarea „Cât de puþin se cunoaºte omul pe sine!“, dr. ing.
Virginia Faur susþine:
Organismul îºi constituie singur necesarul hormonal. De fapt,
hormonii acþioneazã prin prezenþã, nu prin cantitate
cantitate. Ei se
gãsesc în doze extrem de mici
mici. Orice surplus este factor
perturbator pentru hipofizã
hipofizã, care coordoneazã funcþiile tuturor
glandelor din organism.
Organismul feminin este astfel clãdit încât sã secrete lapte, nu sã-l
primeascã. Laptele reprezintã o esenþã sexualã (alþii îl numesc
sângele alb
„sângele
alb“). Conþinând hormoni, acesta dezechilibreazã balanþa
sistemului endocrin feminin.
Efectele dãunãtoare ale laptelui de vacã pasteurizat asupra femeilor
monii sint
e tici adminis
tr
aþi animalelor în
sunt agravate de hor
hormonii
sinte
administr
traþi
scopul creºterii producþiilor de lapte ºi carne.
carne Aceºtia pot
perturba delicatul echilibru endocrin feminin. Astfel, pot apãrea infecþii
vaginale, tulburãri menstruale, infertilitate, chisturi, fibroame, tumori
ovariene.
Laptele prezintã un risc în plus pentru alterarea sãnãtãþii, în cazul
bãrbaþilor, prin faptul cã acþioneazã ca niºte hormoni feminizanþi:
diminueazã calitatea spermei, determinã subþierea vocii, pregãtesc
terenul pentru declanºarea cancerului de prostatã. Este o brutalã
imixtiune în echilibrul hormonal ºi, implicit, metabolic
76
metabolic. (76
76)
De asemenea, în ,,Cartea completã de medicinã tradiþionalã
chinezã“, cercetãtorul Daniel Reid remarcã:
Produsele din lapte de vacã (pasteurizate) sunt dãunãtoare în special femeilor. Efectele dãunãtoare ale laptelui de vacã pasteurizat asupra
monii sint
e tici
femeilor sunt agravate în continuare de hor
hormonii
sinte
administraþi vacilor pentru a creºte producþia de lapte
lapte. Aceste
substanþe chimice distrug complet delicatul echilibru al sistemului
endocrin feminin.
Alãturi de antibiotice, vitelor americane le sunt administrate
hormoni sintetici pentru a le accelera creºterea, a mãri depozitele
de grãsime etc. Aceºti hormoni sunt suspectaþi ca fiind cauzã majorã
pentr
u incidenþa cr
escutã a cancer
ului de sân ºi de o
v ar la
pentru
crescutã
cancerului
ov
femei, ca ºi pentru instalarea precoce a pubertãþii la copii
copii.
Dacã hormonii steroizi produc acumularea rapidã a grãsimii la vite,
este un motiv sã credem cã ei cauzeazã obezitatea ºi la oamenii
care consumã carnea sau laptele acestor animale contami-
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nate
nate. Acest lucru este adevãrat în mod deosebit pentru copiii în creºtere,
fiind confirmat de faptul cã,, imediat ce marile centrale americane
ce comercializeazã produse tip fast-food au început sã opereze
în þãrile asiatice, copiii din acele regiuni au manifestat toate
simptomele afecþiunilor cronice pe care le au ºi copiii
americani
americani: obezitate, acnee, infecþii respiratorii, pubertate precoce ºi
anomalii de comportament. (110)
Înainte de finalul subcapitolului, prezentãm un citat nu foarte lung
dintr-un material foarte interesant preluat din „Dosarele ultrasecrete“
ale unui cotidian naþional românesc de mare tiraj, „Ziua“, din 14 iulie
2001, în care informaþiile citate de autorul articolului (Vladimir Alexe)
din surse credibile, pot fi considerate de-a dreptul ºocante (fãrã, însã,
ca aceasta sã fie ºi intenþia noastrã):
La om, una dintre „cãile regale“ de infectare cu virusul CreutzfeldtJakobs o constituie ºi tratamentul de fertilizare a femeilor, precum ºi
cel aplicat bebeluºilor subdezvoltaþi din incubatoare, cu clasicul
hor
mon de cr
eºt
er
e eextr
xtr
as din glanda pituit
vr
elor
hormon
creºt
eºter
ere
xtras
pituitarã
cadavr
vrelor
elor.
arã a cada
În multe þãri dezvoltate existã chiar programe naþionale, sponsorizate
de la buget, pentru tratamentul cu hormonul de creºtere („Growth
Hormon“ – GH).
Chiar dacã se demonstrase ºtiinþific cã hormonul de dezvoltare extras din glanda pituitarã a cadavrelor umane – administrat, în mod
curent, femeilor sterile ºi nou-nãscuþilor subdezvoltaþi din incubatoare
– putea induce Creutzfeldt-Jakobs, administrarea acestui hormon a
continuat în multe þãri (Australia, Franþa, Noua Zeelandã, Marea Britanie,,
Statele Unite), pe bazã de finanþãri de la buget. Puþine dintre aceste
programe naþionale au luat în seamã implicaþiile experienþelor lui
Manuelides ºi au încercat, între 1978 ºi 1982, cel puþin sã „filtreze“ virusul
Creutzfeldt-Jakobs din hormonii pituitari, înainte de a-I administra
femeilor infertile ºi nou-nãscuþilor din incubatoare. Mai mult, unele þãri,
ca India (a doua în lume ca numãr de locuitori) au transformat comerþul
cu glande pituitare într-o activitate internaþionalã: mii de glande
pituit
ar
e pr
ele
v at
e de la cada
vr
os
xpor
e de India
pituitar
are
prele
elev
ate
cadavr
vre
ostt eexpor
xportt at
ate
e au ffos
cãtre laboratoarele din Europa ºi America de Nord, în
contrapartidã cu hormonii pregãtiþi în aceste laboratoare, pe
care India i-a reexportat
reexportat.
În 1985 sunt semnalate primele patru cazuri de persoane infectate
cu prionii generatori ai sindromului Creutzfeldt-Jakobs. S-a constatat,
u (infectaþi cu prionii
dupã intense cercetãri de laborator, cã cei patr
patru
maladiei Creutzfeldt-Jakobs) fãceau parte dintre cei cãrora, ca
aþi, li se adminis
tr
ase, în incubat
or
subdezvolt
oltaþi,
administr
trase,
incubator
or,,
nou-nãscuþi subdezv
olt
ar
hormonul
pituitar
dezvolt
oltar
are
hor
monul pituit
ar de dezv
olt
e. Programele au fost stopate, pentru
moment, în cele mai multe þãri, cu excepþia Franþei, unde programul
de administrare a hormonului pituitar la nou-nãscuþi a continuat, în
baza convingerii nefondate cã extractul francez ar avea cel mai înalt
grad de puritate ºi siguranþã, iar aceasta doar pentru cã – pânã atunci –
în Franþa nu se semnalase, încã, nici un caz de infectare CreutzfeldtJakobs. Rezultatele nu au întârziat sã aparã. Patru ani mai târziu, în
1989, când riscul probabil al infecþiei se dublase teoretic, apãrea primul
caz tragic în Franþa: o persoanã infectatã prin administrarea
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ant
erioarã de hor
mon pituit
ar
anterioarã
hormon
pituitar
ar. În 1993, cei responsabili pentru
aceastã politicã au fost acþionaþi în justiþie. În 1997, Franþa se putea
„lãuda” cu jumãtate din cele 100 de cazuri de infecþie Creutzfel-Jakobs
er
semnalate în întreaga lume (vezi Michael Balt
Balter
er,, „F
„Frrench Scieneak“ – „Sa
v anþii fr
ancezi
tis
ts ma
y fface
ace char
ge o
ver C
JD outbr
tists
may
charge
ov
CJD
outbreak“
„Sav
francezi
în ffaþa
aþa acuzaþiei de declanºar
e a C
JD”, din „Science“, 11993,
993,
declanºare
CJD”,
43
vol. 26
2611, pag. 5543
43).
Deºi elitismul programelor cu hormoni pituitari restrânge aceastã
problemã medicalã doar la þãrile din America de Nord, Europa ºi Australia, nici copiii din Lumea a Treia nu au scãpat infecþiei cu prioni pe
aceastã cale. Un raport medical din 1991 semnala cazul unui bãrbat din
Brazilia (vezi „British Medical Journal“, 1991, vol.302, pag.1149), ca ºi
cazurile a cinci tineri ºi tinere din Noua Zeelandã (vezi „The Daily
News“, din 19 aprilie 1996), infectaþi cu virusul Creutzfeldt-Jakobs în
tr
ar
e de hor
moni pituit
ari
perioada de incubator, prin adminis
administr
trar
are
hormoni
pituitari
por
A. În aceeaºi situaþie este ºi cazul unei tiner
e mame
impor
porttaþi din SU
SUA
tinere
im
xico-Cit
y , ai cãrei sâni au ffos
os
ect
aþi cu prionii
Mexico-Cit
xico-City
ostt inf
infect
ectaþi
din Me
o v eniþi din hor
tr
aþi în cadr
ul unui
pro
hormonii
pituitari
administr
traþi
cadrul
pr
monii pituit
ari adminis
experiment de creºtere a secreþiei lactate…
Cu asemenea date ne vom mai întâlni la subcapitolele cu
problematica vaccinurilor ºi a microbilor, iar ceea ce trebuie sã
subliniem se referã la atenþionarea cã nu ne-am propus cu nici un chip
ca informaþiile vehiculate sã genereze „ºoc ºi groazã“ (când scriem
aceste rânduri suntem în mai 2003
2003, deci dupã rãzboiul din Irak,
desfãºurat sub acelaºi slogan). Informaþiile parcurse nu trebuie sã sperie,
sã panicheze sau sã parã ameninþãtoare – ºi nici nu sunt. Este vorba
doar de atenþionare, de a învãþa din greºeli (unele tragice ºi fatale), ale
unor experienþe nefericite, conduse uneori de la cel mai înalt nivel
ºtiinþific medical!
Am inclus acest fragment pentru a vedea pânã unde pot merge
consecinþele, devenite incontrolabile la cel mai înalt nivel, ale unor
experimente sau recomandãri medicale care iniþial pornesc din
motivaþia profund umanã, de descoperire a noi tehnici ºi metode de
ameliorare a suferinþei umane – dar care, prost direcþionate, prin
intervenþia inclusiv a intereselor de tot felul, pot declanºa adevãrate
tragedii umane, în care victimele sunt semeni de-ai noºtri…
De aceea, a cãuta metodele cele mai simple, naturale ºi mai puþin
periculoase pentru sãnãtatea umanã, inclusiv din perspectiva medicaþiei
hormonale, nu mai reprezintã un deziderat idealist, ci o datorie în era
globalizãrii contactelor ºi a problemelor – o responsabilitate realã,
în primul rând pentru medic, dar ºi pentru orice om, atent nu
doar la sãnãtatea corpului sãu, ci ºi la cea a mediului
încon
jurãt
or
înconjurãt
jurãtor
or, deci ºi la sãnãtatea celorlalte fiinþe care-l înconjoarã,
umane sau mai puþin umane…
Este exact ceea ce ne-am propus sã realizãm în subcapitolul urmãtor,
din perspectivã hormonalã.
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4.5.2 HORMONII NATURALI DIN
ALIMENTAÞIA NATURALÃ ªI FITOTERAPIE
Într-un interviu acordat canalului de televiziune german SAT3, de
cãtre Dr. Agneta Rajter, specialistã în tratamentele hormonale, de la
„Clinica Naturistã“ din Heidelberg (din care am citat în primul
subcapitol), aceasta face ºi alte precizãri, în acelaºi stil:
„Este mult mai indicat sã apelãm la farmacia naturii ºi sã scãpãm
de depresii consumând hormoni vegetali. Eu le recomand unora dintre
pacientele mele – celor cu sindrom premenstrual sau celor cu dereglãri
de menopauzã – produse pe bazã de plante care rezolvã cu succes
unele probleme mai puþin grave. Astãzi, ºtim cu toþii cã extrasele din
plante sunt (cel puþin) la fel de eficiente ca ºi preparatele chimice cu
hormoni.“
„Dupã câte ºtim în momentul de faþã, hormonii vegetali nu sporesc
riscul apariþiei cancerului, ci, dimpotrivã: estrogenii vegetali, de exemplu
genisteina, existentã în boabele de soia, protejeazã sânii ºi mucoasa
uterinã de cancer. În plus, estrogenii vegetali menþin tinere vasele de
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„Se ºtie cã femeile din Japonia îºi rezolvã problemele hormonale
mâncând mult tofu (brânzã din soia) ºi au în sânge de 43 de ori mai
multã genisteinã decât europencele, un ciclu prelungit la 32 de zile ºi
un risc de cancer la sân cu 75% mai redus decât femeile din þãrile
occidentale. Iar osteoporoza este mult mai puþin frecventã. Ca sã nu
mai spun cã în limba japonezã nu existã cuvântul echivalent pentru
«tulburãri de menopauzã».“
„Ca regim alimentar antimenopauzã: deficitul de estrogeni poate fi
compensat cu doar 50-100 mg de tofu sau cu ½ l de lapte de soia pe zi, la
care se adaugã 1-2 linguri de seminþe de in ºi 5 porþii de legume ºi
fructe, fiindcã ele conþin albumine care leagã hormonii din sânge
cancerigeni sunt consideraþi doar estrogenii «nelegaþi»
(cancerigeni
«nelegaþi»).“
„Ca profilaxie în combaterea osteoporozei, eu recomand sãptãmânal
trei ore de antrenament de forþã pentru coloana vertebralã plus de trei
ori pe sãptãmânã jogging sau mers cu bicicleta. Programul sportiv
asigurã o irigare mai bunã cu sânge ºi producerea amplificatã de
hormoni ai fericirii (endorfine) care pun pe fugã depresiile provocate
de menopauzã.“
La majorit
at
ea ffemeilor
emeilor
ogr
am sspor
por
tiv ºi aliment
„La
majoritat
atea
emeilor,, aces
acestt pr
progr
ogram
portiv
alimentar
ar
înlocuieºte pilulele cu hormoni.
hormoni Iar dupã ce necazurile au trecut,
multe dintre ele se-ntreabã: oare de ce nu mi-a spus doctorul cã e aºa
de simplu ºi m-a lãsat sã mã îndop cu hormoni?“
În revista „Formul AS“ din martie 2001, Dr. Bogdan Cupceancu,
medic primar la „Institutul de Endocrinologie C.I. Parhon“, din
specializare
în
obstetricã-ginecologie,
Bucureºti,
cu
endocrinologie ginecologicã ºi senologie (patologia sânului)
sânului),
precizeazã anumite aspecte legate de menopauzã ºi patologia sânului:
„La congresele la care am participat în ultimii 2-3 ani (raportarea

157

este la anul 2002), s-au prezentat o serie de comunicãri referitoare la
tratamentul tulburãrilor de menopauzã cu concentrate de isoflavone
obþinute din soia. La Congresul Mondial de Endocrinologie
Ginecologicã de la Florenþa, din decembrie 2000
2000, un coleg din
SUA a subliniat faptul cã din ce în ce mai multe femei se orienteazã
cãtre alimentaþia bazatã pe soia, pentru a preîntâmpina tulburãrile de
menopauzã ºi alte patologii legate de îmbãtrânirea organismului. S-a
constatat cã femeile din bazinul Pacificului (Japonia, China, Australia,
Noua Zeelandã) au tulburãri de menopauzã mult mai slabe, ca urmare
a consumului mare de soia. În japonezã, de exemplu, nu existã termenul
corespunzãtor pentru «bufeu», simptom care la femeile europene aflate
la menopauzã face adevãrate ravagii. Specialiºtii farmacologi francezi
au venit în întâmpinarea acestei idei, realizând un extract de soia, bogat
în isoflavone, substanþe extrem de utile în tratamentul tulburãrilor de
menopauzã. Acest produs acoperã necesarul zilnic de isoflavone, care
în mod normal s-ar lua din alimentaþia cu soia…“
„Am constatat cã frecvenþa cancerului de sân la femeile din bazinul
Pacificului este cu mult mai micã decât populaþia din alte zone geografice.
Studiile au arãtat cã una din nouã americance este atinsã de aceastã
maladie în decursul vieþii, în timp ce în Japonia numai una din 43 de
femei s-ar putea confrunta cu o problemã similarã. Am cãutat sã descopãr
cauza acestei rate scãzute a incidenþei cancerului în rândul populaþiei
feminine din bazinul Pacificului. Am ajuns la concluzia cã hrana
acestor femei, bazatã în special pe soia ºi derivatele din soia
soia,
constituie elementul care determinã modificarea radicalã a proceselor
metabolice din organism, blocând dezvoltarea cancerului mamar.“
La rândul sãu, dr. Emil Rãdulescu, într-o foarte interesantã lucrare,
„Alimentaþie inteligentã“, precizeazã surse alternative de fitoestrogeni,
cu accent pe cerealele integrale (evident naturale, organice, netratate termic
sau chimic):
Cerealele integrale conþin lignane
lignane. Lignanele sunt
fitoestrogene, compuºi estrogenici ce se gãsesc în plante ºi care, strucfitoestrogene
tural, sunt similari cu estrogenii endogeni. Fãina albã nu conþine
lignane
lignane. Surse bogate de lignane, pe lângã cerealele integrale, sunt
elui
seminþele de in, de do
vleac, de chimen ºi de ffloar
loar
ea-soar
dovleac,
loarea-soar
ea-soarelui
elui.
in Alãturi
Cantitãþile cele mai mari de lignane se gãsesc în sãmânþa de in.
de alte fitoestrogene, lignanele modificã nivelul hormonal al sângelui,
diminuând riscul cancerului, în special al celui mamar ºi intestinal. (881)
În revista „Formul AS“ din septembrie 2002, într-un articol deosebit
de interesant, autorul acestuia, Ilie Tudor, oferã soluþii neaºteptate – ºi
mult mai puþin cunoscute chiar ºi pentru specialiºti ai domeniului –
pentru înlocuirea cu succes a hormonilor de sintezã chimicã industrialã
(sau obþinuþi pe cãi diverse, de la serul animalelor, pânã la cadavrele
umane…), cu cei proveniþi din structuri naturale, prin Alimentaþia
Naturalã ºi Fitoterapie:
Faptul cã îmbãtrânirea fiziologicã, tradusã la femei prin apariþia
climaxului, poate fi considerabil amânatã, nu mai este o noutate.
Problema este însã cã terapia medicamentoasã pentru atingerea acestui
deziderat nu este doar costisitoare, ci ºi dãunãtoare. În schimb, multe
femei care au þinut regimuri naturale pentru purificare ºi
regenerare sau care au luat anumite plante cu efecte de reglare
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hormonalã au constatat cu surprizã ºi nu rareori cu teamã –
din cauza neînþelegerii fenomenului – revenirea tinereþii,
obiectivatã chiar prin redeclanºarea ciclului menstrual la
vârste considerabile
considerabile.
tr
ogeni sint
e tici ffa
avoriz
eazã dezv
olt
ar
ea
orizeazã
dezvolt
oltar
area
(…) Pilulele cu es
estr
trogeni
sinte
fibroamelor ºi adeno-fibroamelor mamare ºi uterine, sporind
e
ect
cancerului
mamar. Aces
cestt e ef
efect
ecte
de 6 pânã la 8 ori incidenþa cancer
ului mamar
secundare extrem de periculoase nu se înregistreazã atunci
când se administreazã plante care conþin acest hormon în stare
naturalã sau care conþin substanþe complexe, cu efecte similare
cu cele ale estrogenului
estrogenului. Mai trebuie spus cã ºi alimentaþia
vegetarianã cu multe cruditãþi (cu rol esenþial pentru femeile
ajunse la menopauzã) pregãteºte foarte bine terenul pentru
plantele cu acþiune estrogenicã
estrogenicã.
Simptome neplãcute, precum bufeuri, palpitaþii, nervozitate, alãturi
de transpiraþie intensã, prurit vulvar, insomnie, reprezintã elemente
profund incomode pentru femeia ajunsã la menopauzã. De la bun
început trebuie spus cã nu a fost descoperitã planta-minune care
luatã singurã sã elimine toate aceste manifestãri extrem de
neplãcute
neplãcute. Au fost însã descoperite combinaþii de regimuri
alimentare ºi amestecuri de plante care au un efect extrem de
puternic, reducând simþitor sau chiar eliminând aceste
probleme legate de instalarea menopauzei
menopauzei.
Eliminaþi alimentele dãunãtoare
dãunãtoare. Multe din neplãcerile
menopauzei dispar la 2-3 luni dupã renunþarea la alimente cum ar fi:
carnea ºi preparatele din carne, zahãrul, aditivi de tot felul etc. Fiecare
din categoriile de alimente menþionate perturbã grav echilibrul hormonal, mai ales la vârsta criticã a menopauzei.
Brânca-ursului (Heracleum spondylium) este o plantã care
creºte mai ales în regiunile de deal ºi munte. Ea este prezentatã ca un
revigorant general extraordinar de puternic, care are capacitatea
chiar de a rrelansa
elansa activit
at
ea o
var
elor
activitat
atea
ov
arelor
elor. Dupã administrarea sa ca
reîntineritor (este un adevãrat ginseng românesc) unor femei ajunse
de patru, cinci sau chiar zece ani la menopauzã, acestea au constatat –
alarmate la început – cã li s-a redeclanºat ciclul menstrual. Mecanismul
rãmâne, deocamdatã, o enigmã. Cert este cã seminþele, dar ºi
rãdãcina acestei plante au o acþiune reîntineritoare deosebit
de puternicã atunci când sunt administrate în cure de 2-3 luni
ºi cu un regim alimentar adecvat
adecvat.
Lemnul-dulce (Gly
cyr
hiza glabr
a) este o plantã a cãrei
(Glycyr
cyrhiza
glabra)
estrogeni. Sub acþiunea sa,
rãdãcinã este extrem de bogatã în estrogeni
ritmul de creºtere al pilozitãþilor este încetinit, pielea redevine catifelatã
ºi strãlucitoare, sânii îºi recapãtã o bunã parte din fermitate (efect
constatat ºi la femeile care nu au ajuns la menopauzã), lubrifierea
vaginalã este mult mai bunã.
Creþiºoara (Alchemilla vulgaris),
vulgaris) a cãrei denumire în germanã
haina femeilor
s-ar traduce prin „haina
femeilor“, este foarte apreciatã datoritã
efectelor sale reglatoare hormonale, astringente ºi tonice excepþionale.
Salvia (Salvia officinalis)
officinalis), alãturi de creþiºoarã, este o plantã
ectul
emblematicã pentru tratarea bolilor specifice femeilor. Pe lângã ef
efectul
reglator hormonal
hormonal, ea are efecte rãcoritoare ºi antisudorifice, foarte
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importante în cazul bufeurilor ºi al transpiraþiilor intense.
redutabil. Tinctura
Seminþele de mãrar au un efect estrogen redutabil
din seminþe de mãrar are efecte excepþionale ºi în reglarea ciclului menstrual, dar ºi în creºterea sânilor ºi combaterea hirsutismului. Fãrã a
ect es
tr
ogenic eextr
xtr
em de put
er
nic, cum ar ffii cel al
avea un ef
xtrem
puter
ernic,
efect
estr
trogenic
rãdãcinii de lemn dulce
dulce, tinctura de seminþe de mãrar este
foarte eficientã în tratamentul osteoporozei – printre altele ºi
datoritã faptului cã este toleratã ºi în cazul persoanelor cu predispoziþie
spre afecþiuni tumorale benigne sau maligne (spre deosebire de remediile
cu efect estrogenic foarte puternic). Acestea sunt, totuºi, contraindicate
în toate bolile în care se observã o secreþie prea abundentã de hormon
estrogen în organism: fibrom ºi adenofibrom uterin ºi mamar, cancer
genital, sindrom premenstrual.
Mugurii de zmeur sunt consideraþi un progesteron natural ºi,
icient rreglat
eglat
or al activitãþii o
var
elor
mai ales, un ef
eficient
eglator
ov
arelor
elor. Se folosesc
pentru menþinerea sub control a tuturor fenomenelor care þin de
menopauzã: bufeuri, usturimi în zona genitalã, tulburãri emoþionale,
e ffac
ac tr
at
ament
e de lungã dur
atã cu
hirsutism etc. Femeile car
care
trat
atament
amente
duratã
muguri de zmeur v
tini pr
ocesele de îmbãtrânir
e . Ei
vor
încetini
procesele
îmbãtrânire
or înce
sunt, de asemenea, un antidot ºi o completare pentru remediile ºi
medicamentele cu efect estrogen foarte puternic, deci ºi pentru seminþele
de mãrar. Femeile care vor sã renunþe la controversatele
anticoncepþionale pot recurge, de asemenea, la tratamentul cu muguri
de zmeur pentru a preîntâmpina tulburãrile care pot apãrea. Se mai
folosesc cu rezultate spectaculoase ºi în tratamentul chistului ovarian,
a fibromului uterin, a nodulilor mamari, indiferent de naturã, ºi a
sindromului premenstrual.
Inf lor
co
lorile ºi seminþele)
lorescenþele
morco
cov
(florile
seminþele). Dacã
escenþele de mor
v (f
seminþele de mãrar au efect estrogenic, florile de morcov acþioneazã
asupra glandei hipofize ºi a ovarelor, deopotrivã, cu efect în încetinirea
of
ier
ea o
var
elor
e
proceselor de degradare a organismului. Atr
trof
ofier
ierea
ov
arelor
elor,, car
care
atrage întregul lanþ de fenomene numit îmbãtrânire, este mult
floare.
încetinitã cu aceastã floare
Osteoporoza apare pe fondul deficitului de hormoni estrogeni, în
urma atrofierii ovarelor la menopauzã. În absenþa acestora, la femei
apar tulburãri în asimilarea ºi fixarea calciului, cu slãbirea oaselor. S-a
arãtat însã cã acest deficit de hormon estrogen poate fi
compensat de o alimentaþie regenerantã, menitã sã relanseze
activitatea hormonalã
hormonalã.
Printre aceste alimente regenerante, naturale, sunt multe
care conþin chiar aceºti hormoni estrogeni, în stare naturalã
naturalã.
e , ger
menii de grâu,
grâu lãptiºorul
Ca exemple, avem: mãslinele negr
negre
germenii
de matcã etc.
Alte alimente esenþiale pentru relansarea activitãþii
hormonale sunt: rãdãcina de þelinã crudã ºi frunzele verzi de
vãz
þelinã, soia boabe ºi mai ales ger
germenii
soia, fulgii de o
ovãz
vãz,
þelinã
menii de soia
miezul de nucã
nucã, seminþele de floarea-soarelui neprãjite
neprãjite, susanul
pastã (tahina) sub formã de seminþe neprãjite.
În finalul acestui scurt dar foarte instructiv subcapitol, încercãm sã
lãmurim aceeaºi întrebare: de ce apar teribilele efecte secundare adverse ale hormonilor de sintezã chimicã (la fel ca la toate medicamentele
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chimice alopate, indiferent de indicaþie), care obligã efectiv la cãutarea
alternativei alimentare? De unde vin aceste efecte secundare faþã de
care am fost avertizaþi sã fim vigilenþi încã de acum peste 2.400 de ani
Primum non nocere
(vezi Hipocrate: „Primum
nocere“)?
Noi considerãm cã rãspunsul este legat de acelaºi fundamental aspect, ca ºi la medicamentele alopate generale (nehormonale): dispoziþia
spaþialã tridimensionalã a moleculelor – levogirã pentru moleculele
naturale, organice, ºi dextrogirã pentru moleculele de sintezã chimicã,
anorganice. În cazul în care, însã, veþi aprecia cã aceastã explicaþie a
devenit obositoare, ca un „argument universal“, bun la toate – atunci
vã invitãm sã recitiþi subcapitolul cu funestele efecte secundare ale
Thalidomidei, cea la care s-a evidenþiat cel mai clar ºi tranºant rolul
configuraþiei stereochimice a moleculei, în generarea acþiunii
medicamentului alopat de sintezã chimicã.
Dar, dincolo chiar ºi de acest aspect deja amintit ºi reluat pe larg în
Capitolul 10, poate ºi mai importantã este altã realitate: moleculele
hormonale sau de alt tip, din alimente sau plante medicinale, sunt
într-adevãr ºi organice, ºi levogire, ºi vii (impregnate cu energia viului).
Dar, exact ca ºi în cazul distincþiei între vitaminele sintetice ºi cele naturale, acestea nu sunt separate ºi izolate, ci sunt integrate în structura
plantei împreunã cu toate celelalte molecule organice.
Astfel cã, vitaminele sau hormonii cãutaþi a fi introduºii în organism nu sunt doar chimicale pure (ca la medicamente), ci structuri
legate, asociate, dar mai ales integrate în universul plantei respective. De aceea, mai ales în cazul hormonilor, aceºtia vin cu informaþia
holisticã integratoare din plantã (ºi nu cu informaþia de izolare din
medicamentul alopat).
Chimicalul aduce informaþia separãrii, pe când Naturalul
oferã informaþia integrãrii ºi unificãrii!
Iar ceea ce se manifestã în organismul uman apare, apoi, pregnant
ºi în organismul social, mai devreme sau mai târziu: satisfacþia
temporarã a minþii dihotomizante (separatoare, izolatoare de Sursã)
sau bucuria sincerã a Fiinþei unificate întru Spirit…
Chimical sau natural, separare sau unificare – eterna întrebare
a Sufletului nevoit a lua Decizia…
4.5.3 ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND
TERAPIA GENICÃ
Fãrã a fi evidentã de la prima vedere, relaþia între Alimentaþia
Naturalã ºi terapia genicã existã, iar aceasta se manifestã nu doar pe un
palier mai subtil, ci chiar pe unul util, concret. Acestea, însã, vor fi
abordate mai detaliat la încheierea acestui scurt subcapitol de
introducere în aceastã problematicã.
Ceea ce dorim sã subliniem acum, poate mai mult decât orice, este
el holis
tic ce
nevoia de a demitiza aceastã terapie, înþelegând la niv
nivel
holistic
reprezintã aceasta, dincolo de uriaºele speranþe puse în terapia de
rezolvare „miraculoasã“ a tuturor bolilor ºi problemelor genetice ale
omului. Din aceastã afirmaþie rezultã clar punctul nostru de vedere: nu
numai cã aceastã terapie nu este nicidecum atât de atotputernicã, dupã
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cum se crede ºi deja se declarã tot mai frecvent, dar, uneori, este la fel,
dacã nu chiar mai nocivã decât terapia cu medicamente alopate de
sintezã chimicã.
Aceastã afirmaþie se bazeazã pe aceeaºi realitate spiritualã expusã
ºi pentru cazul medicamentelor chimice alopate: reechilibrarea fizicã
– prin mijloace strict chimice, a unor dezechilibre de cauzã
psiho-mentalã, emoþionalã sau de o naturã ºi mai profundã –
NU poate fi de duratã, dezechilibrele fundamentale cãutând
alt
e por
þi ºi cãi de manif
es
e, cu ºi mai multã violenþã
alte
porþi
manifes
estt ar
are,
violenþã. Iar,
dacã în primele momente acest aspect nu se remarcã dupã intervenþia
mecanicã (chimicã, alopatã), în timp se ajunge la alte efecte secundare
care, în cazul terapiei genice pot fi chiar mai dramatice decât în cazul
medicaþiei – cãci este vorba de ”lucrul” cu informaþia, la nivele ºi mai
profunde decât moleculele chimice ale medicaþiei clasice alopate.
Science
Prima exemplificare în acest sens o aducem de la revista „Science
et Vie
Vie“, care, referindu-se la experimente cu mutaþii genetice la animale,
somonii canadieni (somoni care cresc de 11 ori
relevã cum super
supersomonii
mai repede decât cei obiºnuiþi, maturizându-se cu 6 luni mai devreme,
ºi care devin rezistenþi la unele maladii) prezintã importante
depuneri de grãsime ºi def
or
maþii la niv
elul car
tilagiilor
defor
ormaþii
nivelul
cartilagiilor
tilagiilor. Deci,
fãrã a interesa aspecte terapeutice, ci doar „îmbunãtãþirea“ unor
caracteristici ale corpului fizic al somonilor, intervenþia asupra
obezitate ºi deformaþii
genomului acestora a generat efecte rapide (obezitate
osoase
osoase).
O altã informaþie, din acest domeniu abordat, precizeazã cã
profesorul Ian Wilmut,
Wilmut unul dintre cercetãtorii de la Institutul Roslin
Dolly a declarat
din Scoþia
Scoþia, unde a fost creatã celebra oaie clonatã Dolly,
la începutul anului 2003 (cu ocazia anunþului de eutanasiere a acesteia,
datoritã unor probleme de sãnãtate) cã toate animalele clonate în
lume prezintã malformaþii genetice ºi fizice
fizice…
Iatã cum se evidenþiazã, de la bun început, cã procesul actual cel
mai simplu de intervenþie geneticã, respectiv clonarea, nu numai cã nu
este controlat, dar genereazã efecte secundare suficient de evidente
(malformaþiile genetice ºi fizice) pentru a obliga la prudenþã. Încã o
datã se relevã faptul cã, lucrul cu suportul informaþiilor din corp, genele,
implicã aspecte subtile ale fiinþelor vii, atât de profunde ºi „delicate“,
încât ignorarea înþelegerii acestora (câmpul energo-informaþional comforme
plex) nu poate duce decât la consecinþe fireºti: malformaþii, adicã „forme
(fizice) rele (degenerate)
mal
formaþii
(degenerate)“ – „mal
mal“-- „formaþii
formaþii“.
Revenind la terapia genicã a omului, pentru a înþelege ºi mai bine
eficienþa acestei terapii, este suficient ºã ne reamintim metoda
fundamentalã cu care lucreazã, sau „bisturiul” cu care opereazã aceastã
terapie. Astfel, revista „ªtiinþã ºi Tehnicã“ din mai 2000 precizeazã,
referitor la intervenþia geneticã asupra celulelor suºe ale sângelui:
O afecþiune imunitarã care se manifestã prin blocarea unor receptori
ai celulelor suºe ale sângelui, împiedicând astfel dezvoltarea lor normalã
în limfocite T (globulele albe ale sângelui), prezintã urmãtoarea schemã
a tratamentului genetic:
1. Celula suºã este prelevatã în laborator ºi „atacatã“ de un virus ce adãposteºte o genã normalã
normalã.
2. Gena se insereazã în celula suºã ºi o reparã.
eintr
oduse în cor
p, unde se dezvoltã
3. Celulele reparate sunt rreintr
eintroduse
corp
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în celule specifice sistemului imunitar.
Pentru a vedea cã metoda de terapie transgenicã cu microorganisme
de tipul virusurilor ºi bacteriilor transgenice nu este o simplã excepþie,
prezentãm alte trei scurte citate din douã reviste de înaltã þinutã ºi rigoare
ºtiinþificã din România: „ªtiinþã ºi Tehnicã” ºi „Discover”.
Astfel, „ªtiinþa ºi Tehnica“ din decembrie 2000 precizeazã cã biologii
italieni au reuºit un tratament eficient împotriva candidozei vaginale la
ºobolan cu ajutorul bacteriilor transgenice
transgenice, capabile sã producã o
moleculã toxicã. Ea poate sã distrugã un spectru larg de agenþi patogeni,
pecial la
e, se do
vedeºt
e a ffii ffoar
oar
dov
edeºte
oartte ins
instt abilã, în sspecial
dar, din pãcat
pãcate,
temperatura ºi pH-ul organismului .
Revista „Discover“, Nr. 1 din Aprilie 2003, abordeazã ºi ea acest
subiect, în articolul intitulat „Terapie geneticã întreruptã când un copil
se îmbolnãveºte de cancer“:
u imunolog la
În aprilie 2000
2000, Alain Fischer
Fischer,, medic pediatr
pediatru
spitalul Necker din Paris
Paris, a anunþat cã, împreunã cu echipa lui, a
implantat cu succes, la trei copii suferind de o maladie geneticã rarã, o
genã care restabileºte funcþiile imunitare normale. Maladia, numitã
Deficienþã imunitarã ccombinatã
ombinatã severã legatã de cromozomul
„Deficienþã
X“, atacã una dintre celulele imunitare de mare importanþã, ducând la
e bãieþii tr
at
aþi a dezv
olt
at
ataþi
dezvolt
oltat
augustt 2002
2002, unul dintr
dintre
trat
infecþii letale. În augus
o maladie asemãnãtoare leucemiei
leucemiei. În septembrie, acest test,
împreunã cu alte trei teste clinice pentru cercetarea unor deficienþe
imunitare, au fost suspendate în SUA.
ovir
usul ffolosit
olosit pentr
u a
Teste ulterioare au arãtat cã r e tr
tro
virusul
pentru
transfera gena corectoare în ADN-ul celulelor generatoare de
þesut sanguin din mãduva osoasã s-a fixat în apropierea sau
înãuntr
ul genei care guverneazã producerea celulelor de tip T,
înãuntrul
stimulând probabil o înmulþire necontrolatã a acestora. Bãiatul a urmat
un tratament chimioterapic specific care pare sã conducã la rezultate
bune.
De asemenea, aceeaºi revistã „ªtiinþã ºi Tehnicã“, dar din aprilie
2000, precizeazã:
În anul 1990, o fetiþã de 11 ani ce suferea de o boalã imunitarã a
urmat primul tratament genetic de succes (este vorba de Ashanti de Silva,
icienþa Combinatã
tratatã genic în Septembrie 1990 de Imunodef
Imunodeficienþa
Gr
avã
Gra
vã, un sindrom imunitar care lasã organismul fãrã apãrare în faþa
oricãrui atac infecþios). De atunci, terapia a fost testatã în cazuri diferite,
printre care ºi cancer ºi hemofilie. S-au înregistrat succese în ceea ce
priveºte remanierea vascularã la pacienþii cardiaci.
Cu toate acestea, mai existã încã numeroase obstacole ce
trebuie depãºite
depãºite. Una dintre problemele majore ar fi cea a eliberãrii
tic în int
erior
ul celulelor
de mat
material
genetic
interior
eriorul
celulelor.
erial gene
Testãrile iniþiale foloseau virusuri care urmau sã strecoare ADN-ul
în sistemul imun al gazdei. Efectele secundare însã nu au întârziat
sã aparã
aparã, pentru cã, în multe cazuri, virusul transfera materialul
gene
tic la întâm
plar
e ºi uneori chiar nociv.
nociv Metodele alternative
genetic
întâmplar
plare
ar fi acelea ce-ºi propun sã controleze propriile mecanisme genetice de
remediere a defectelor ADN-ului.
Dacã ne permitem riscul alimentaþiei transgenice, pe cel al unor
nou-nãscuþi mutanþi nu suntem dispuºi sã-l acceptãm în nici un caz!
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Ceea ce dezamãgeºte pe toatã lumea este faptul cã screeningeºueze. ªi nicãieri
ul ºi manipularea geneticã par adesea sã eºueze
acest aspect nu este mai pregnant decât în cazul celulelor stem
embrionare
embrionare. Acestea, adevãrate matrice pentru orice tip de þesut al
organismului – piele, os, sânge – se metamorfozeazã irevocabil, pe
perioada gestaþiei, în cele 210 tipuri celulare ce alcãtuiesc organismul
uman. Este oare etic sã recoltezi aceste celule embrionare, ucigând, de
fapt?…
Iatã concentratã, în finalul acestui ultim citat, imaginea sugeratã de
la bun început: manipularea geneticã „pare“ adesea sã eºueze
eºueze!
Aceastã afirmaþie categoricã a specialiºtilor, o subliniem nu cu
bucuria iconoclastã a demolatorului, ci cu luciditatea observatorului
ce îndrãzneºte o privire holisticã asupra procesului.
Morala acestei situaþii este cât se poate de banalã: unde nu se
þine cont de (adevãratele) cauze, vai de efecte!
ADN:
Aceeaºi imagine finalã se desprinde ºi din documentarul TV „ADN:
Pr
omisiunea ºi pr
eþul
Disco
ver
y“ în România,
Promisiunea
preþul
eþul“, difuzat de canalul „Disco
Discov
ery
începând cu 6 aprilie 2003
2003, cu ocazia aniversãrii semicentenarului
descoperirii structurii ADN-ului de cãtre Watson ºi Crick (publicat
într-o lucrare la 2 aprilie 1953). Deºi tonul s-a dorit a fi aniversar –
reuºindu-se, în cea mai mare parte – totuºi, un observator atent a putut
sesiza (viziona) micile amãnunte legate de momentele ulterioare
aplicãrii terapiei genice.
Astfel, la majoritatea cazurilor prezentate – pacienþi extrem de
bucuroºi cã au scãpat de boala ereditarã ce-i tortura (în general probleme
legate tot de sistemul cardiovascular), acum sãnãtoºi ºi liberi sã se bucure
de viaþã – dupã un timp, preþ de câteva luni sau chiar mai
puþin, apãr
eau alt
e sim
p tome, ce pãr
eau a nu aav
vea o legãturã
apãreau
alte
simp
pãreau
directã cu cele vechi, la prima vedere...
Un alt aspect interesant care trebuie, de asemenea, subliniat, se
referã la metoda de lucru cu materialul genetic al celulelor umane:
microorganismele
microorganismele, fie virusuri sau bacterii. Dincolo de limitele
metodei (intervenþia posibilã doar asupra celulelor „cap de linie“ –
suºe, care sã determine noile generaþii cu noul material genetic; acþiunea
doar asupra celulelor suºe ale sângelui, deocamdatã) este de remarcat
intervenþia asupra materialului genetic prin virusarea la propriu a
celulei sau infecþia bacterianã a organismului!
Oricâtã siguranþã s-ar garanta din partea firmei sau laboratorului
respectiv, interacþiunea dintre genomul uman al celulei ºi cel bacterian
sau virotic este prea puþin probabil sã se rezume doar la ceea ce se
prezintã în schema teoreticã a procesului. Ca întotdeauna, una este
teoria ºi prezentarea schematicã a procesului, ºi cu totul altceva, ceea
ce se întâmplã „în teren“, prin interacþiunea nu doar a douã genomuri
prea puþin înþelese, dar mai ales a douã câmpuri morfogenetice bioelectromagnetice, încã prea puþin cunoscute…
Problematica interacþiunii genomului uman cu alte structuri
genetice (gene sau fragmente de gene prin diverse metode ale terapiei
genice) s-a pus cu tot mai mare actualitate încã din anii ’90, odatã cu
marele avânt al alimentelor transgenice. De altfel, acest subiect al
Organismelor Modificate Genetic (O.M.G.) este mai pe larg expus
în capitolul corespunzãtor al Tratatului (Subcapitolul 8.3). Acum ne
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rezumãm doar sã expunem alte scurte citate din prestigioase reviste ºi
lucrãri ºtiinþifice occidentale, referitoare la acest subiect.
Astfel, în ediþia din 19-25 august 1999, „Le Nouvel Observateur“
insereazã un titlu de senzaþie: „Bomba cu neutroni a agronomiei – Terminator în culturile de bumbac“. Urmeazã explicaþiile: se introduce
în cromozomul plantelor modificate genetic un virus care, în
faza finalã de maturaþie, declanºeazã secreþia unei toxine,
zice-se, inof
ensivã pentr
u consumat
or
inofensivã
pentru
consumator
or,, ceea ce rãmâne de
vãzut
vãzut. Oricum, ea asigurã sterilitatea plantei pentru urmãtoarea
generaþie.
Arpad Pusztay, cetãþean britanic de origine maghiarã, 68 de ani,
cercetãtor la „Rowell Research Institute” din Abardeen, Scoþia, a afirmat
e
la televiziune, în februarie 1999, cã ºobolanii hrãniþi cu aliment
alimente
transgenice (tuberculi modificaþi genetic) prezentau tulburãri
imunitare alarmante (atrofiere marcantã a ficatului). Institutul scoþian
a cerut o anchetã independentã care a negat concluziile lui Pusztay,
dar profesorul Stanley Ewen de la Universitatea din Abardeen a
întreprins noi investigaþii care au confirmat ipoteza cercetãtorului de
origine maghiarã.
Revista „Science et Avenir“ îºi exprima îngrijorarea legatã de
haotic,
cultura transgeneticã, susþinând cã aceasta poate prolifera haotic
tinzând sã „cucereascã“ definitiv ºi iremediabil toate
ecosistemele naturale.
naturale În acelaºi timp, devine practic posibil ca noile
gene sã fie induse la alte specii
specii, producându-se o veritabilã
e“ de gene,
gene inclusiv, în rândul urmãtoarelor generaþii de
„scur
ger
„scurger
gere“
vegetale.
Arjun Makhijani, cercetãtor la Institututl pentru Cercetare în
domeniile Energieii ºi Mediului din Maryland, SUA, ºi autor al eseului
„Ecologie ºi geneticã“, încearcã sã explice în ce mãsurã structura
geneticã reprezintã o expresie „internã“ a ecosistemului fiinþelor vii.
ele modif
icat
e gene
tic în
plantele
modificat
icate
genetic
Dl. Makhijani avertizeazã cã plant
oar
e po
vea un im
pact negativ asupr
a mediului, aces
laborat
atoar
oare
pott aav
impact
asupra
acestt a
labor
at
fiind probabil mult mai mare decât cel al compuºilor chimici
toxici
toxici.
Dr. Martha Herbert, de la Departamentul de Neurologie Pediatricã
al Spitalului General din Massachusetts, a explicat cã modificãrile sau
mutaþiile genetice s-au produs mereu în naturã, însã acest proces este
diferit de ritmul rapid de rãspândire al mutaþiilor genetice
generate de intervenþia umanã
umanã.
Citatele de mai sus au relevat situaþia terapiei genice cel mai bine
concentratã în imaginea unor copii jucându-se cu focul – un foc ce
poate cuprinde întreaga clãdire (corpul fizic afectat iremediabil,
malformat). Aceste consecinþe se explicã nu numai, aºa cum îºi închipuie
majoritatea, prin primitivismul metodelor folosite („ca la orice început”),
ci în primul ºi fundamentalul rând, prin metoda adoptatã: „peticirea”
golurilor vizibile (anularea efectelor fizice neplãcute) în detrimentul
cauzei aparent invizibile.
În cazul nostru, „cârpirea“ la nivel de efect este evidenþiatã de ceea
ce reprezintã, în realitate, genele ºi codul genetic. Astfel, majoritatea
oamenilor ar putea spune cã nu înþeleg obiecþiile de mai sus, din moment ce codul genetic reprezintã „informaþia cauzalã a fiinþei umane“,
locul de comandã a ceea va reprezenta corpul uman, deci, „elementul
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cauzal“ mult solicitat în argumentarea noastrã.
Aceastã abordare pare a fi logicã ºi coerentã, dar numai în aparenþã.
Din perspectivã materialã, aceastã abordare este cât se poate de exactã.
Dacã însã ne ridicãm privirea „de la pãmânt“, din zona teluricului ºi
îndrãznim a privi cât mai holistic, percepem imediat dimensiunea
energo-informaþionalã, ca fiind zona nu determinatã ci, dimpotrivã, cea
determinantã – factor de cauzalitate pentru structura fizicã a
organismului uman.
Aceastã structurã energo-informaþionalã a primit diverse denumiri,
fiind în esenþã un câmp energetic biologic – câmp biotic, morfic,
morfogenetic etc. Punctul nostru de vedere se referã tocmai la calitatea
acestuia de a determina aranjamentul genelor ºi cadrul genomului
fiecãrei fiinþe, umane sau din alt regn biologic – acesta determinând,
astfel, codul genetic
genetic.
Într-adevãr, codul genetic reprezintã „cartea cu literele“ ce alcãtuiesc
cuvintele ºi propoziþiile care genereazã sens – acesta este „dulapul cu
arhiva instituþiei“, sau hard-diskul cu multitudinea de directoare,
at
or
subdirectoare ºi fiºiere scrise ºi rescrise de Oper
Operat
ator
or. Astfel, putem
spune cã, acesta este ca un „depozit de informaþie
informaþie““ al fiinþei
umane, gr
av at cu „pana
purilor mor
e Spiritul
gra
„pana““ câm
câmpurilor
morff ice de cãtr
cãtre
ins
pir
aþiei cr
eat
oar
e, pe „t
abla
inspir
piraþiei
creat
eatoar
oare,
„tabla
abla““ celulelor
celulelor.
De aceea, important fiind (din aceastã abordare) nu numai ce este
scris, dar mai ales Cine anume scrie ºi cu ce scrie, este recomandat sã
ne raportãm permanent la factorul de cauzalitate în terapia
abordatã
abordatã. ªi nu pentru cã „aºa trebuie“, ci pur ºi simplu pentru eficienþa
realã a demersului nostru terapeutic, genetic sau de alt tip…
Pentru cã, evident, aceste aspecte par ºi mai „incredibile“ decât
informaþiile legate de Alimentaþia Naturalã în general, avem nevoie de
confirmãri clare, date care sã susþinã cele expuse anterior. Pentru
aceasta, vom studia principalele elemente ale declaraþiei comune ale
celor douã echipe care au anunþat la începutul lui 2001 descifrarea
genomului uman (deci, sursele cele mai autorizate din punct de vedere
ºtiinþific), expuse în cotidianul naþional „Adevãrul“, cu titlul „Harta
genomului uman a devenit publicã“ ºi subtitlul „Oamenii au mult mai
puþine gene decât se credea anterior“:
Savanþii a douã institute de cercetãri genetice concurente au dat
publicitãþii concomitent rezultatele celui mai ambiþios proiect ºtiinþific
þii genomului uman
din istoria recentã a medicinei – alcãtuirea hãr
hãrþii
HGP – „Human
Human Genome Pr
oject
(HGP
Pro
ject“). Elaboratã de-a lungul a 10 ani,
pe de-o parte, de cãtre un consorþiu internaþional ºi, pe de alta, de
Celera Genomics
compania privatã americanã „Celera
Genomics“, harta ansamblului
caracterelor ereditare conþinute de ADN-ul uman va constitui o
revoluþie a înþelegerii, diagnosticãrii ºi tratãrii bolilor. Cele douã versiuni,
redactate separat din raþiuni concurenþiale, au fost publicate simultan
în revistele „Nature“ ºi „Science“. În mod surprinzãtor, savanþii ambelor
institute au descoperit cã omul are cu mult mai puþine gene decât se
30.000 cu numai 300 mai multe
credea pânã în prezent – în jur de 30.000,
decât ºoarecele ºi numai de douã ori mai multe decât o muscã. Mai
mult, o mare parte dintre genele omului sunt identice cu cele ale altor
organisme.
Aceste douã caracteristici i-au condus pe specialiºti la concluzia cã
acþiunile, as
pectul, com
voluþia ºi ttoat
oat
e
aspectul,
compor
portt amentul, eev
oate
celelalte
por
e celelalt
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caracteristici ale unui individ uman, inclusiv predispoziþia
spre anumite maladii, nu sunt în totalitate controlate de gene
gene,
prin revelarea unui numãr atât de mic de gene mãrindu-se
mãrindu-se, de fapt,
importanþa mediului înconjurãtor ºi a influenþelor exterioare
exercitate asupra omului, pe mãsura înaintãrii în vârstã.
Aceasta înseamnã cã, departe de a fi un ordinator al vieþii, o
matrice a destinului biologic al unui individ, codul genetic al
omului acþioneazã mai mult ca un punct de rreper
eper
eper. Adevãratele
directive dupã care este creat ºi evolueazã un individ se gãsesc nu în
literele codului, ci în ceea ce corpul face cu acest cod.
cod O altã
concluzie surprinzãtoare la care au ajuns ambele grupuri de cercetãtori
este cã, în ceea ce priveºte importanþa ºi influenþa asupra unui individ,
pr
o t einele sunt acela car
e pr
Cea mai mar
e
pro
care
pre
genelor. „Cea
mare
ev aleazã genelor
par
oceselor biologice au loc la niv
elul pr
o t einelor
partt e a pr
proceselor
nivelul
pro
einelor,, ºi
nu al ADN-ului
ent
er
ADN-ului“, a explicat biologul Cr
Craig
Vent
enter
er, preºedintele ºi,
aig V
în acelaºi timp, coordonatorul proiectului decodãrii genetice la Celera
Genomics. Aºa cum aratã Venter, corpul uman este „programat” sã se
adapteze condiþiilor exterioare prin scindarea ºi recombinarea
secvenþelor proteice pentru a obþine proteina cea mai potrivitã
circumstanþelor.
O altã confirmare vine de la o echipã de cercetãtori de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), din Cambridge, SUA, condusã
prof. Robert Weinberg, care a descoperit, privitor la oncogene („gene
ale cancerului“), cã pentru iniþierea unui proces malign este
necesarã acþiunea înlãnþuitã succesiv a mai multor oncogene.
Iatã cum, doar prezenþa „literelor“ necesare, ale codului genetic, este
insuficientã pentru a produce procesul malign, declanºarea acestuia
necesitând o înlãnþuire succesivã a oncogenelor (genelor
cancerigene), deci o acþiune inteligentã, „ordonatã“ ºi coordonatã de la
nivelul câmpurilor morfogenetice ale energiei biotice (care va fi mult
mai bine prezentatã în Capitolul 10).
Tot în sensul celor expuse mai sus – în susþinerea ideilor legate de
importanþa mediului
influenþe exterioare codului genetic“,
„importanþa
mediului“, de „influenþe
proteinele care prevaleazã genelor
precum ºi de „proteinele
genelor“ – citãm din
revista „Molecular Cell“ (preluatã ºi în cotidianul israelian „Jerusalem
Post“):
Un grup de cercetãtori israelieni de la Institutut ºtiinþific
Weizman, din R
eho
vol
Reho
ehov
ol, au descoperit mecanismul de corectare în
ultimul moment a defectelor ADN cauzate de razele ultraviolete solare ºi
unele elemente chimice. Zvi Livne, ºeful Departamentului de
Biochimie din cadrul Institului
Institului, conducãtorul echipei de cercetãtori,
a explicat cum defectele provocate ADN-ului din cauza factorilor de mediu
expuºi mai sus, pot fi corectate prin intermediul unor proteine
specifice
reparare La capãtul
specifice, cunoscute sub numele de enzime de reparare.
a peste 20 de ani de cercetari, oamenii de ºtiinþã din cadrul Institutului
erialul gene
tic af
ect
at
Weizman au descoperit cã atunci când mat
materialul
genetic
afect
ectat
de factorii de mediu menþionaþi nu se reparã
reparã, partea defectã de
ADN se eliminã pur ºi simplu în timpul procesului de
multiplicare celularã
celularã. De asemenea, acest „Escadron SOS“ (enzimele
de reparare) este capabil sã înlocuiascã molecula de ADN afectatã
cu un mat
erial gene
tic care acþioneazã ca reparator.
material
genetic
Atunci când enzima – declaratã de noi ca fiind „suport al viului”,
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deci „mai vie“ ºi „mai cauzalã“ decât moleculele codului genetic) – este
capabilã sã înlocuiascã molecula de ADN afectatã, asemenea
bibliotecarului ce înlocuieºte o carte uzatã cu alta, este evident cã
nicidecum codul genetic nu reprezintã factorul de cauzalitate!
Când acest aspect nu este perceput ºi înþeles, observaþiile ºtiinþifice
privind dimensiunea Viului devin de-a dreptul misterioase pentru omul
de ºtiinþã cartezian, fixat doar pe universul material. Legat de aceste
Real life
aspecte, într-un articol apãrut în revista americanã „Real
life“, sunt
prezentate unele concluzii interesante ale studiilor de laborator efectuate
de oamenii de ºtiinþã de la UCLA din SUA, referitoare la mutaþiile genetice
din naturã ale ultimilor ani, care par a depãºi orice putere de
înþelegere a omului de ºtiinþã de azi
azi. În acel articol se precizeazã:
Biologul Orin Brengton
Brengton, unul dintre oamenii de ºtiinþã de la
UCLA, ne spune cã mutaþiile (cele din ultimii ani, survenite la toate
aleatorii La cel mai
regnurile) au devenit total necontrolate ºi aleatorii.
intim nivel al celulei se petrec mutaþii genetice necomandate de
nimeni cunoscut
cunoscut, care se petrec într-un mod aleatoriu ºi „creator“,
deoarece repetându-se acelaºi fel de experimente, nu se obþin
aceleaºi rezultate
rezultate.
Un experiment efectuat la Universitatea din Melbourne
Melbourne, pe
carnea de oaie ºi de vacã, a arãtat cã în 5 cazuri din 7, la ambele tipuri
el celular
ut modif
de carne, au apãr
apãrut
modificãri
nivel
celular.
icãri abia vizibile la niv
Dr
e Mender
son, ºeful cat
edr
ei de biologie com
par
atã
Dr.. Jak
Jake
Menderson,
catedr
edrei
compar
paratã
atã,
spune: „Este ca o revoltã a materiei vii … sub ochii noºtri apar
mutaþii pe care nu le înþelegem
înþelegem… Nu mai ºtim ce este recomandat
ºi ce nu, nu mai putem distinge binele de rãu ºi nici ceea ce este dãunãtor
de ceea ce este folositor…“
Când factorul de cauzalitate nu poate fi accesat cu instrumentele
ºtiinþifice necalibrate pentru alte dimensiuni, atitudinea onestului
om de ºtiinþã devine una „neºtiinþificã“: „nu mai ºtim…“, „nu
mai putem distinge…“, „nu mai înþelegem…“ etc.
Regãsirea înþelegerii implicã gestul recunoaºterii dimensiunii
cauzale (câmpurile morfogenetice biotice), prin care omul de ºtiinþã
redevine „omul de con-ºtiinþã“
con-ºtiinþã“…
Pentru cã am tot amintit de „câmpul morfogenetic“, este necesar
sã-l detaliem foarte pe scurt, dupã descrierea celui ce l-a conceptualizat,
omul de conºtiinþã
„omul
conºtiinþã“ Rupert Sheldrake, doctor în biochimie
biochimie.
Orientându-ºi cercetãrile asupra dezvoltãrii plantelor ºi îmbãtrânirii
celulare, autorul acestei revoluþionare teorii pentru lumea ºtiinþificã
are la activ mai multe lucrãri ºtiinþifice, unele apreciate pe mãsurã: „O
nouã ºtiinþã a vieþii“ (1981), „Renaºterea naturii“ (1990) ºi, mai ales,
ªap
xperiment
e car
e au tr
ansf
or
mat lumea
„ªap
ªaptte eexperiment
xperimente
care
transf
ansfor
ormat
lumea“ (1199
9944 ) – numitã
Cartea Anului de cãtre „Institutul
Institutul Britanic pentru Invenþii
Sociale
Sociale“.
Aceastã teorie a câmpului morfogenetic a lui Rupert Sheldrake,
este succint prezentatã în revista de spiritualitate ºi naturism „Elixirium“,
An I, Nr.6:
Ideea de bazã a acestei teorii (care a primit multe alte nume ºi
definiþii) este aceea cã dezvoltarea biologicã a embrionilor – creºterea
unui copil, de exemplu, în uterul matern – depinde de anumite câmpuri
formatoare, organizatoare
organizatoare, numite de el câmpuri morfice
morfice. Nu
numai atât, dar ºi dezvoltarea comportamentului, cum ar fi dezvoltarea
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instinctelor la o insectã, depinde de aceste câmpuri morfice, mai
mult decât de informaþiile genetice conþinute în celulelel respective
spective. În ºtiinþa actualã, importanþa genelor este
supraevaluatã
supraevaluatã, când de fapt numeroase moºteniri ereditare
depind de memoria conþinutã în aceste câmpuri formatoare
ale organismului
organismului. Aceastã memorie este un fel de memorie a
deprinderilor, care reprezintã un „depozit“ al experienþei speciei ºi care
rezonanþã morficã
depinde de un proces numit de Sheldrake „rezonanþã
morficã“.
Cuvântul „morfic“ provinde din grecescul „morphe“ (formã). Un
câmp morfic este un câmp de formã, un câmp de modele
(pattern-uri), de ordine sau de structurã
structurã. Asemenea câmpuri
organizeazã nu numai fiinþele vii, ci întreaga naturã: forma cristalelor
sau a moleculelor etc. Fiecare tip de proteinã, de exemplu, îºi are
propriul sãu câmp morfic. Existã astfel câmpul morfic al hemoglobinei,
al insulinei etc. Fiecare tip de organism, fiecare tip de instinct sau model
de comportament îºi are propriul câmp morfogenetic, specific. Ele sunt
câmpurile organizatoare ale naturii ºi existã nenumãrate
câmpuri, deoarece existã nenumãrate tipuri de lucruri ºi
asemenea câmpuri
modele în Naturã.
Iatã cum, acest câmp morfic al bioticului genereazã forma fizicului,
dându-i, mai mult decât atât, sens ºi viaþã. Ea este acea „forþã vitalã“ a
chimiºtilor secolelor trecute ºi, mai ales, „Forþa vindecãtoare a naturii“
(„Vix Medicatrix Naturae“) a lui Hipocrate, cea atât de citatã pânã acum.
Acest concept antic este acum explicat ºtiinþific, la modul elaborat.
Iatã cum complexitatea ºtiinþei actuale îºi extrage seva din
simplitatea cunoaºterii antice
antice, regãsind aspectul elementar ºi natural, la fel ca ºi conceptele Alimentaþie Naturale.
Aspectele teoretice ale câmpului morfogenetic – generator al formei
fizice ºi al organizãrii genomului uman – îºi gãsesc o strãlucitã
confirmare practicã, dincolo de exemplele de pânã acum, în rezultatele
experimentale ale unei echipe de cercetare privind terapia cancerului
de la Institutul Oncologic Fundeni din Bucureºti, prezentate în
Cancer
ul
revista „ªtiinþa pentru toþi“, nr. 4 din aprilie 2003, în articolul „Cancer
Cancerul
dincolo de ADN
ament rre
e v oluþionar: tter
er
apia cu
ADN.. T
Trr at
atament
erapia
microunde
microunde“:
Convingerea mondialã este cã toatã informaþia geneticã este stocatã
în ADN. În codul genetic al ADN-ului cercetãtorii au descoperit cã se
poate determina o predispoziþie pentru fiecare boalã. În cazul cancerului,
aceasta se numeºte oncogenã. Experimentele nu au mers mai departe
pentru cã, de zeci de ani, numeni nu a reuºit sã descoperer cauza exactã
care declanºeazã cancerul. La Congresul de Medicinã desfãºurat la
Viena între 4 ºi 8 decembrie 2002
2002, un român a prezentat o lucrare
eodor Sãndulescu de la Ins
titutul Oncu totul atipicã. Fizicianul T
Teodor
Institutul
cologic Fundeni din Bucureºti (sprijinit de echipa sa de lucru
oria Mor
ar
u ºi
bea
ict
alcãtuitã din dr
dr.. biolog Ioan Þer
Þerbea
bea, dr
dr.. biol. V
Vict
ictoria
Morar
aru
tr
at la V
iena cã punctul de
dr
ghe Sajin
demonstr
trat
Viena
dr.. ing. Gheor
Gheorghe
Sajin) , a demons
plecare pentru descoperirea unui nou tratament împotriva
it
greºit
it: informaþia care determinã apariþia
cancerului este greº
cancerului nu se aflã în totalitate în ADN
ADN!
Oamenii de ºtiinþã sunt convinºi cã informaþia biologicã este stocatã
în ADN. Întrebarea pe care ºi-a pus-o cercetãtorul român este de ce
tratamentele care li se aplicã bolnavilor de cancer nu sunt întotdeauna
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eficiente. În momentul în care este depistatã tumora, se aplicã cea mai
cunoscutã formã de tratament, radioterapia, care constã în focalizarea
unui fascicul de radiaþie asupra acesteia. De foarte multe ori,
focalizarea nu are ca efect topirea tumorii: existã situaþii în
care tumora creºte în urma tratamentului
tratamentului. Nimeni nu a putut sã
explice convingãtor de ce la unii pacienþi iradierea este eficace, pe
când la alþii nu dã nici un fel de rezultat.
De aceea, Teodor Sãndulescu s-a gândit cã problema nu este bine
Informaþia nu se aflã în ADN, pentru cã acesta, se
abordatã: „Informaþia
ºtie foarte bine, este format din douã catene
catene. În momentul în
care începi iradierea existã speranþa cã acele douã catene sã fie
secþionate. Atunci ADN-ul se rupe ºi nu-ºi mai conservã informaþia, iar
finalmente celula bolnavã moare. Asta ar trebui sã fie o chestiune
proporþionalã cu doza de radiaþie, dar moartea celulei, chiar ºi la doza
corectã, nu se produce mereu.“
Dupã 30 de ani în care a lucrat în oncologie ºi implicit în
domeniul rradiaþiilor
adiaþiilor eexperiment
xperiment
ale, T
eodor Sãndulescu a
xperimentale,
Teodor
realizat cã informaþia care dirijeazã tumora nu este în tumorã,
ci în afara ei.
ei De fapt, informaþia cancerului se aflã în afara corpului
Orice om, orice structurã vie are un câmp biologic,
uman: „Orice
iar acest lucru este binecunoscut
binecunoscut. ªtiinþa occidentalã nu ia foarte
mult în serios acest lucru. Câmpul biologic poate trece prin structuri
compacte, cum sunt betonul, metalele, materialele electromagnetice,
apa. Descoperirea pe care am fãcut-o, cã mesajul nu este în ADN
ADN, ºi
terapia cu microunde, s-au legat una de alte.“
Lichidul ascitic cu celule maligne, prelevat de la ºobolani injectaþi
tumoral, a fost introdus în eprubete sterile de plastic. Teodor Sãndulescu
a iradiat celulele canceroase prin eprubeta de plastic. Apoi a
introdus-o într-un tub de aluminiu ºi într-unul de plumb
plumb, formând
ane
e celulele-mar
aºa-numitele ecr
ecrane
ane. Rezultatul: 10% dintr
dintre
celulele-martt or au
supr
a vieþuit, în tim
p ce 90% dintr
e celulele ir
adiat
e cu
supra
timp
dintre
iradiat
adiate
microunde au murit
murit. Cel mai important: numãrul de celule moarte
iradiate prin ecran a fost chiar mai mare decât al celor iradiate
ecran.
fãrã ecran
Gheorghe Sajin, inginerul, specialist în microunde, explicã cã
ecranarea lichidului ascitic cu plumb ºi cu aluminiu a stat la
revelaþiei. În mod normal, prin aluminiu ºi prin plumb
baza revelaþiei
microundele nu pãtrund, de aceea ar fi fost de aºteptat ca
radiaþiile sã nu aibã nici un ef
ect asupr
a tumorii. Dar au aavut
vut
efect
asupra
vut.
pul
Gh. Sajin ºi Teodor Sãndulescu au ajuns la concluzia cã nu câm
câmpul
electromagnetic al microundelor pãtrunde prin blindajul de
aluminiu ºi de plumb, ci câmpul materiei vii
vii. Câmpul acelor
celule maligne iese din blindaj ºi interacþioneazã cu radiaþiile.
Câmpul emis de celulele maligne a fost denumit câmp biotic
biotic.
„Nu au pãtruns radiaþiile în tuburile de aluminiu, ci a ieºit ceva de
acolo. Câmpul biotic al celulelor din tub s-a intersectat cu cel
electromagnetic
electromagnetic.
Descoperirea câmpului care înconjoarã celulele maligne (ºi în general toate celulele vii) ºi care interacþioneazã cu câmpul electromagCancerul începe ºi se terminã în
netic a fost adevãrata revelaþie. „Cancerul
(fizic). Dupã pãrerea noastrã, boala este
afara organismului (fizic)
rezultatul unui dezechilibru energetic între corpul omenesc
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ºi alte câmpuri energetice.
energetice.“
În urma primelor experimente, martorii infectaþi tumoral au
murit, iar cei ir
adiaþi (ºi ecr
anaþi) au pier
dut tumorile
iradiaþi
ecranaþi)
pierdut
tumorile. Toþi
(1
0)! Cercetãtorii au repetat testele de cinci ori,
(100 ºobolani din 110)!
conform standardelor foarte severe din afarã. În 2000, Teodor
Sãndulescu a trimis o lucrare redactatã pe baza acestor cercetãri la un
Chicago. Lucrarea a fost acceptatã. Un
congres de medicinã din Chicago
an mai târziu, a trimis lucrarea ºi la Istanbul, la o comunicare
ºtiinþificã
ºtiinþificã. Lucrarea a fost acceptatã ºi acolo. Aceasta a conferit
acestor cercetãri cea mai mare credibilitate, întrucât testele
pe care trebuie sã le treacã o astfel de comunicare ºtiinþificã,
pentru a fi acceptatã la un congres internaþional, sunt extrem
de dure
dure…
Aceste aspecte, „revelate“ echipei de cercetãtori de la Fundeni,
sunt esenþiale în confirmarea tuturor celor expuse pânã acum, referitor
la câmpul morfogenetic, la calitatea de intermediar al genelor (ºi nu cel
de „generator“), dar, mai ales, în confirmarea ideii esenþiale expuse pe
tot parcursul lucrãrii: boala reprezintã un efect, în timp ce cauza se
regãseºte în modul de a lucra cu aceste câmpuri morfice, la diverse
câmpurile morfogen
etice emoþionale, pshiho-mentale,
niveluri (câmpurile
morfogenetice
spirituale etc.). Aceste aspecte reprezintã, cu adevãrat, factorii de
cauzalitate, aflaþi în relaþii de determinare ºi de autoreglare
foarte clare (într-un veritabil biofeed-back
biofeed-back).
De aceea, cercetãrile acestei echipe, alãturi de ale multor altor
echipe, din þarã sau strãinãtate, trebuie continuate. A merge mai departe,
a nu te opri doar la nivelul câmpului morfogenetic vital, este un aspect
esenþial în redescoperirea cauzalitãþii fiinþei umane, dar mai ales a
complexelor probleme numite, tehnic, „boli“...
În acest fel, ºtiinþa redescoperã con-ºtiinþa, iar genele vor fi repuse
ene rrecep
ecep
e ale inf
or
maþiilor
la „locul“ lor, fiind înþelese ca ant
antene
ecepttoar
oare
infor
ormaþiilor
din câmpurile morfogenetice, care transmit mai departe
inf
or
maþia la niv
el celular
izic
infor
ormaþia
nivel
celular,, ffizic
izic. Continuând comparaþia, putem
observa cã, în cazul unei imagini defectuoase de la sursa de emisie
(Televiziunea), intervenþia asupra antenei (genei) nu numai cã nu va
rezolva situaþia, ci, dupã o aparentã îmbunãtãþire a imaginii televizorului
(îndepãrtarea momentanã a simptomelor), prin recalibrarea
frecvenþelor emise de la sursã, aceasta va fi din nou afectatã, poate ºi
mai puternic (alte simptome, sau chiar o altã boalã).
De aceea, considerãm cã este foarte important sã fie bine perceputã
aceastã realitate, a stabilirii relaþiilor de cauzalitate între gene, celule ºi
câmpuri morfogenetice superioare. În acest fel, omul înceteazã sã-ºi
mai facã deºarte speranþe în rezolvarea definitivã, de vindecare a bolilor,
genetice sau nu, prin intervenþie asupra genelor.
Însã, asemenea medicinei alopate, este de luat în seamã ºi terapia
geneticã, pentru cazuri urgente, dramatice, când pacienþii suferind de
boli grave, foarte rare, sunt practic condamnaþi la izolare sau moarte
iminentã. Pânã la maturizarea suficientã a pacientului, sau pânã se mai
reechilibreazã fizic, pentru a putea aborda mai în liniºte aspectul superior de terapie holisticã, poate cã aceastã terapie genicã este necesarã.
Însã, cel mai util domeniu de practicã a acestei metode, pare a fi
cel al diagnosticului, al identificãrii precoce a problemelor, pentru ca,
avertizat fiind, omul sã abordeze cu curaj ºi responsabilitate
dimensiunea cauzalã a vindecãrii, cea spiritualã. În acest caz putem
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ar
e fr
uctuoasã într
e ºtiinþã ºi om, într
e apar
at
vorbi de o colabor
colaborar
are
fructuoasã
între
între
aparat
ºi conºtiinþã!
La începutul subcapitolului promiteam abordarea relaþiei aparent
imposibile dintre alimentaþie ºi geneticã, prin influenþa pe care
alimentaþia o poate realiza asupra genomului (totalitatea genelor din
celule). Acest aspect, aparent fãrã nici o bazã ºtiinþificã, a fost totuºi
demonstrat prin cercetãri medicale riguroase, preluate ºi detaliate
într-un articol al reputatei reviste „Science“
„Science“:
Dacã se mãnâncã mai puþin, se poate încetini
„Dacã
îmbãtrânirea, acþionându-se asupra unor anumite gene
gene.
Numeroase studii au arãtat cã mâncându-se mai puþin poate
creºte speranþa de viaþã.
viaþã Dar pentru prima datã specialiºtii de la
Universitatea din Wisconsin (Madison) au putut explica motivele,
urmãrind schimbãrile anumitor gene în timpul îmbãtrânirii
îmbãtrânirii,
ar asupr
a eev
voluþiei lor
luenþa rregimului
egimului aliment
precum ºi inf
influenþa
alimentar
asupra
lor.
Autorii studiului, profesorii Tomas Prolla ºi Richard Weindruch, au
examinat acþiunea a 6.347 de gene la douã grupe de cobai: unii cãrora
li s-a dat un regim normal ºi unii cãrora mâncarea le-a fost redusã cu
24%. În cursul experienþei, un foarte mic numãr de gene – sub 2% – au
avut schimbãri no
nottabile
abile. Dar este vorba de cele implicate în diverse
acþiuni biologice, cum ar fi rãspunsul la tensiune, reconstituirea
proteinelor sau producþia de energie, cauzate de îmbãtrânire. Dupã
ecii subnutriþi aces
cum notau cei doi savanþi, la ºoar
ºoarecii
acestte gene au
rãmas apr
oape int
e . Dupã cum sublinia profesorul Weindruch,
aproape
intact
acte
act
ea consecinþelor
este vorba de un pas important în înþeleger
înþelegerea
re
stricþiilor calorice în alimente
restricþiilor
alimente.“
Deºi specialiºtii în inginerie molecularã infirmã categoric aceastã
ipotezã – a influenþei alimentaþiei asupra genomului, pânã la modificarea
identitãþii acestuia – totuºi, un genetician german, Walter Doerfler, a
prezentat la Congresul de biologie molecularã din San Francisco
996, dovezi care confirmã aceastã teorie. Astfel, revista
cisco, din 1996
„Science et Vie“ oferã detalii clare ºi foarte interesante, în acest sens:
Doerfler a declarat cã a observat pentru prima datã un ºoarece
care a integrat în patrimoniul sãu genetic o bucatã de ADN pe care mai
înainte a ingerat-o din mâncare. Senzaþionala sa declaraþie a fost repede
urmatã de publicarea unui articol într-o celebrã revistã ºtiinþificã
Pr
americanã. În ediþia din 4 februarie 1996 din „Pr
Proceedings
Naoceedings of N
academ
y of Science of the US
A “, Walter Doerfler ºi echipa
USA
Academ
cademy
tional A
ADN-ul strãin
sa semneazã un articol cu titlul lung, dar explicit: „ADN-ul
ingerat de un ºoarece poate strãbate peretele intestinal ºi
poate stabili legãturi cu ADN-ul ºoarecelui
ºoarecelui“.
ªoarecii lui Doerfler au fost hrãniþi cu alimente conþinând ADN-ul
unui bacteriofag numit M13. Este vorba de un virus prãdãtor de bacterii,
Escherichia colli. Prima constatare a cercetãtorilor: ADN-ul sãu nu s-a
degradat complet în tractul gastro-intestinal al ºoarecilor. Fragmente
întregi de ADN au fost reperate apoi în formaþiile de þesuturi din mucoasa
intestinalã a ºoarecilor. ADN-ul strãin a fost localizat, prin fluorescenþã,
în sânge ºi mai multe organe, deci dincolo de peretele intestinal. Este
erit
abil, mãsurând pânã la 99776 de per
echi de
vorba de ADN v
verit
eritabil,
perechi
cromozomi.
baze de cromozomi
„Dupã câte ºtiu eu, este prima datã când ADN-ul conþinut în
hranã este regãsit sub formã de molecule lungi aflate de
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cealaltã par
etelui int
es
partte a per
pere
intes
estinal
tinal“, comenteazã Wolfgang Jokik
Jokik,
tinal
de la Departamentul de imunologie din Carolina de Nord
Nord.
Urmarea acestui eveniment, atât de rarisim, sugereazã cã imposibilul
existã. În acest caz, organsimul uman s-ar modifica genetic. Dacã ADNul ingerat din alimentele transgenice se integreazã excepþional
în genomul nostru, specia umanã se va modifica
modifica.
Iatã cum imposibilul pare a deveni realitate: fragmente de ADN
alimentar ajunse în sângele ºi organele ºoarecelui. Se pune problema
integrãrii acestuia în genom, dar nu se ºtie ce alte surprize ne mai poate
rezerva organismul uman! De aceea, problema alimentelor transgenice
se pune atât de acut în acest moment (cât încã nu este prea târziu) –
dicolo de impactul cu mediul extern, este vorba chiar de interacþiunea
cu mediul intern al organismului!
Citatul anterior ne mai oferã încã un subiect de meditaþie: fragmente
de gene din carnea de porc sau alt animal (denaturate prin tratament
termic), cu informaþia caracteristicã speciei respective (inclusiv cu
caractere specifice speciei, transmise prin acele fragmente de gene),
transmisã ºi integratã în genomul uman!
În acest fel apare încã o confirmare, poate, a distincþiei între
mâncãtorii de carne
„mâncãtorii
carne“ – cu unele din caracteristicile animalelor:
agitaþie continuã, neliniºte, permanent preocupaþi de ceva, cu stilul „egoea,
ist“, specific animalelor – ºi cea a vege
egett arienilor
arienilor, în care liniºt
liniºtea,
blândeþea ºi tãcerea plantelor pare a li se transmite, în
detrimentul agitaþiei telurice, pentru îndreptarea atenþiei cãtre
dimensiunea spiritualã…
Trebuie, iarãºi, sã reamintim, cã este vorba de o „medie statisticã”,
o dominantã, nu o absolutizare a atitudinii evidenþiate pentru fiecare
din aceste categorii fundamentale a dimensiunii culinare!
Revenind în finalul subcapitolului la eficienþa ºi justeþea terapiei
genice, subliniem, încã odatã, sensul acesteia: genele sunt depozitele
de inf
or
maþie, „cãr
þile de vizitã“ ale Sur
sei celulei or
ganismului
infor
ormaþie,
„cãrþile
Sursei
organismului
res
pectiv
espectiv
pectiv.. Modul de utilizare a câmpului morfogenetic mental, spiritual etc. determinã calitatea ºi aranjamentul genelor, dar mai ales nivelul
de activitate al acestora. Iar cel mai clar exemplu în acest sens este cel
al echivalenþei între gradul de funcþionare al creierului ºi genomului:
într
e 5 ºi 110%
0% din numãr
ul tto
o t al al neur
onilor din cr
eier ºi
între
numãrul
neuronilor
creier
numãrul total al genelor din genom sunt utilizaþi (utilizate)
(utilizate)!
Aspectul ADN-ului nefolosit, numit ºi „ADN rezidual“, i-a preocupat
în mare mãsurã pe geneticieni, asemenea problematicii „neuronilor
nefolosiþi“ asupra cãreia s-au aplecat neurologii. În acest sens, revista
„Discover“, nr. 1 din aprilie 2003, în articolul „Rolul ADN-ului rezidual“,
preciza:
Funcþia ADN-ului „rezi
„rezidual“
dual“ rãmâne deocamdatã un miser. Un indiciu a apãrut în august, când o echipã condusã de
t er
biochimistul Ramin Shiekhattar de la Wistar Institute din Philadelphia a anunþat cã un complex proteic, responsabil pentru îmbinarea
celor douã copii ale fiecãrui cromozom înainte de diviziunea celularã,
ataºeazã un element repetitiv în genomul uman. Edward Rubin
Rubin,
genetician la „Lawrence Berkeley National Laboratory“ din California,
Gãsim adevãrate nestemate în aceste reziduuri pe care
afirmã: „Gãsim
genetica comparativã ne permite sã le identificãm. Deocamdatã
nu suntem siguri însã care este rolul acestor nestemate.
nestemate.“
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Poate cã, de aceea, nu întâmplãtor, oamenii de ºtiinþã participanþi
Human Genome
la proiectul descifrãrii hãrþii genomului uman („Human
Pr
oject
Pro
ject“), citaþi anterior din „Adevãrul“ de la începutul lui 2001 (citaþi
ºi acum, chiar la final de capitol), fãceau apel la „înþelegere“ ºi
„înþelepciune“ – fiind vorba de gene:
Alãturi de aplicaþii imediate – crearea de noi medicamente, adaptarea
medicamentelor pentru profiluri genetice individuale, diagnosticarea
rapidã a maladiilor – noua descoperire va putea fi sursa unui numãr
nedeterminat de inovãri ºi descoperiri, însã fãrã îndoialã, ºi aºa cum au
omiþãt
oar
ele per
avertizat savanþii consorþiului internaþional, pr
promiþãt
omiþãtoar
oarele
persspective sunt însoþite de serioase implicaþii legale, etice ºi sociale
sociale.
Va ffii ne
voie de înþeleger
e ºi înþelepciune pentr
înþelegere
pentru
„V
nev
u a ffii sigur cã
e la scarã lar
gã ºi în mod
or ffii im
plement
at
aces
icii v
ate
largã
acestt e benef
beneficii
vor
implement
plementat
echitabil
echitabil“, au adãugat cercetãtorii amintiþi în revista „Nature“.
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TICUL, ADICÃ
4.6.11 ANTIBIO
ANTIBIOTICUL,
„A FI ÎMPO
TRIV
A VI
EÞII“ („ANTI-BIOS“)
ÎMPOTRIV
TRIVA
VIEÞII“
Prezentarea antibioticelor a fost introdusã separat de celelalt
celelalte
grupe medicamentoase. Cãci, aºa cum Dr. Arcadie Percek asimila
societatea noastrã cu o adevãratã „lume a medicamentelor“, la fel putem
spune ºi în privinþa antibioticelor: ultimii zeci de ani ai secolului trecut
(XX) au fost invadaþi de o „maree antibioticã“, cu consecinþele de
rigoare. Astfel, dacã majoritatea semnalelor de alarmã s-au referit la
creºterea rezistenþei la substanþa activã medicamentoasã, mult mai
puþine avertizãri s-au referit la intoxicarea tot mai mare ºi agresarea
anti-biotice
care se opun
corpului fizic cu aceste substanþe chimice „anti-biotice
anti-biotice“ (care
viului, a vieþii
vieþii).
Deºi tot mai mulþi oameni sunt conºtienþi de toxicitatea antibioticelor,
aceºtia considerã cã sunt absolut necesare, fiind vãzute ca „un rãu
necesar“, fãrã de care medicina nu se poate concepe. Totuºi, noi ne
asumãm sarcina prezentãrii cât mai „nude“ ºi fãrã menajamente a
efectelor secundare ale acestora, pentru ca fiecare sã tragã concluzia
cât de mare este acest „rãu necesar“ ºi, mai ales, de a vedea dacã este
cu adevãrat necesar…
Pentru a înþelege mai bine evoluþia în timp a antibioticelor, precum
ºi tipul de acþiune ºi a efectelor secundare generate de cãtre acestea în
prezent, vom prezenta date din lucrarea dr. A. Percek, „Lumea
medicamentelor“, deja citatã de mai multe ori pe parcursul acestui vast
capitol al medicamentului:
Trecând, în sfârºit, la ultimul procedeu pentru obþinerea de substanþe
active din diverse materii prime – biosintezã – trecem implicit la marele
capitol al antibioticelor, în cea mai mare parte produse pe aceastã cale.

174

xander Fleming izoleazã
În acest sens vom reaminti cã Sir Ale
Alex
în 1932 din culturile pure ale unui anume mucegai (penicilium notatum),
substanþã activã pe care el a denumit-o penicilinã, care a fost folositã în
scopuri terapeutice abia în 119941 de cãtre Chain, Florey ºi colaboratorii
lor. Era antibioticelor începe deci în acest an. Sunt descoperite apoi
într-o succesiune rapidã urmãtoarele:
– streptomicina: 1944;
– cloramfenicolul: 1947;
– auromicina: 1948 etc.
La ora actualã multe antibiotice se fac nu numai pe calea
biosintezei, ci ºi pe aceea a semisintezei sau chiar a sintezei
pure
pure.
tice
Prin termenul generic de antibio
antibiotice
tice, termen provenind de la cuvinanti
bios
tele greceºti „anti
anti“, însemnând „contra“, ºi „bios
bios“, însemnând „viaþã“,
o venit
e din me
desemnãm substanþele organice, pr
pro
enite
mett abolismul
celulelor vii (de obicei mucegaiuri sau bacterii), reproduse pe cale
sinteticã ºi care dispun de evidente proprietãþi bacteriostatice (aceasta
însemnând cã sunt capabile sã împiedice multiplicarea bacteriilor), ca
ºi bactericide.
Vaccinurile ºi antibioticele au revoluþionat terapeutica, operând
radicale mutaþii în patologia umanã, în general, ºi în cea
infectocontagioasã, în particular. Dar, mai bine sã exemplificãm aceasta.
Vaccinurile, dupã cum ºtim, au redus la cote cu totul nesemnificative
marile flageluri sociale care au hãituit milenii de-a rândul condiþia umanã
ca ciuma, holera ºi febra tifoidã. Tot pe aceastã cale, O.M.S. anunþând
oficial acest fapt, a fost eradicatã ºi variola, boalã care decimeazã
omenirea de aproximativ trei milenii ºi care s-a propagat ineluctabil pe
parcursul a aproximativ 80.000 de generaþii. Pe de altã parte, datoritã
antibioticelor tuberculoza, granulia ºi meningita, odinioarã mortale,
sunt acum practic jugulate. Tuberculoza pulmonarã ºi osteoarticularã
se vindecã în zilele noastre, într-un procent de 98%, faþã de numai 40%,
cum era situaþia în urmã cu aproape jumãtate de secol. Pânã nu de
mult, pneumonia, abcesul în special al copilului ºi al vârstnicului - boli
cu indice foarte ridicat de mortalitate - astãzi nu mai sperie pe nimeni.
Meningita cerebro-spinalã, apoi, este mortalã în zilele noastre numai
într-un procent de 1%, faþã de 70% cum era situaþia în urmã cu circa
cinci decenii. Sifilisul, la rândul sãu, este ºi el atât de bine jugulat în
prezent, încât nimeni nu se mai teme de acest flagel, de o atât de mare
contagiozitate ºi cu un indice atât de crescut de periculozitate socialã.
Abordând în continuare o serie de aspecte legate de practica
antibioticelor, vom preciza faptul cã de la introducerea lor triumfãtoare
în terapeuticã, acestea continuã încã sã domine autoritar opinia publicã
medicalã, dar ºi pe cea comunã ºi, implicit, consumul medicamentos.
Statisticile de specialitate ne demonstreazã cã aceste remedii reprezintã
ar
maceutic mondial
la ora actualã în jur de 15% din consumul ffar
armaceutic
mondial,
antibioticele reprezentând, în consecinþã, prima categorie terapeuticã,
în majoritatea þãrilor civilizate. Pe primul loc se aflã din acest punct de
vedere Japonia, urmatã îndeaproape de S.U.A. ºi, în continuare, de o
serie de þãri ale Europei.
Antibioticele sunt, dupã cum ºtim, remedii eficiente ºi chiar spectaculoase sub raportul rezultatelor oferite, dar din nefericire, nu
rareori agresive, tari.
tari Ori agresivitatea, spectaculozitatea, ca ºi marea
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eficienþã, conferã tratamentelor medicamentoase un caracter aproape
chirugical. Demersul terapeutic modern, pe linie medicamentoasã,
chirugical
se apropie astfel din ce în ce mai mult de demersul chirurgical. Ori, nu
întotdeauna a fost aºa.
Chirurgii, dupã cum ºtim, au stârnit întotdeauna admiraþia bolnavilor
lor prin faptul cã ei dispuneau de modalitãþi concrete, spectaculoase ºi
eficiente de a suprima o dezordine morfofiziologicã din organism, o
boalã deci. Aceasta a fost situaþia de la sfârºitul secolului XIX-lea, când
a fost descoperitã asepsia ºi pânã la mijlocul acestui secol, când au fost
descoperite antibioticele, plus alte medicamente, la fel de eficiente ºi
de tari. Astfel, graþie antibioticelor, sulfamidelor, corticoizilor,
psihotropelor, precum ºi altor grupe de remedii, la fel de active ºi alþi
specialiºti, respectiv ºi alþi medici cu alte preocupãri, ºi în special
interniºtii, pot fi investiþi cu eficienþa terapeuticã rezervatã anterior doar
chirurgilor. ªi aceºtia s-au dovedit ca atare în stare sã efectueze
spectaculoase ablaþii ºi exereze, la figurat vorbind desigur, ºi asta graþie
tocmai noilor medicamente extrem de energice, de care dispun la ora
actualã.
Se recunoaºte faptul cã anumite antibiotice, ºi în special
streptomicina – ºi asta chiar în cazul unei posologii uzuale – pot gener
a sur
ditãþi def
initiv
e . Desigur, aces
ap
a vine
nera
surditãþi
definitiv
initive
acestt ffap
aptt contr
contra
dictonului antic, „Primum non nocere“, care, secole de-a
rândul a dominat gândirea, ca ºi practica medicalã
medicalã. Se cunoaºte,
de asemenea faptul cã, pentru a evita pericolul mortal al unor septicemii
grave, generate de germenii rezistenþi la majoritatea antibioticelor,
apelãm ºi la anumite antibiotice, susceptibile de a-i lãsa pe cei în cauzã
surzi. Dar, totuºi, trebuie sã recunoaºtem sincer ºi deschis cã es
estte
preferabil ca aceºtia sã rãmânã surzi, decât sã moarã
moarã.
O altã lecþie, de data asta strict medicalã, pe care ne-o dau antibioticele, þine de faptul cã adeseori se întâmplã ca o nouã descoperire
sã ridice mai multe probleme decât acelea pe care
descoperir
ea în cauzã le rrez
olvã, dupã cum vom vedea în rândurile
descoperirea
ezolvã,
ez
ce urmeazã. Din acest punct de vedere, practica antibioticelor, respectiv
a antibioterapiei, ca ºi a rezistenþei bacteriene, pe care cu timpul o
aduce aceasta, ne demonstreazã faptul cã odatã cu punerea la punct a
unui nou produs pe aceastã linie, se înregistreazã automat creºterea
suºelor, adicã a tulpinilor de microbi care devin rezistente.
Reamintim cã în 1944 a fost descoperitã streptomicina de cãtre
microbiologul american de origine ucrainianã Abraham Wassman,
preparat care, dupã câte ºtim, vindecã tuberculoza, dar toxicitatea sa
deosebitã pentru nervul auditiv, ca ºi introducerea rezistenþei faþã de
bacilul Koch, îi determinã pe medici sã prefere în locul streptomicinei
un alt produs chimic, ºi anume Izoniazida, ºi asta încã din 1953. Dar, ºi
acest produs a fost înlocuit, la rândul sãu, începând din 1967, de produsul
semisintetic extras tot dintr-un mucegai, ºi anume Rifampicina. La rândul
sãu microbiologul american Benjamin Duggarm descoperã aureocilina,
care, un anume timp, pune pur ºi simplu în derutã totalã stafilococul.
Dar ºi acesta devenind cu timpul rezistent, cercetãtorii s-au vãzut
obligaþi, de a pune la punct alte antibiotice care fiind necunoscute
microbului menþionat, sã-l poatã distruge sau anihila pe acesta, aºa,
prin surprindere. Este tocmai ceea ce i-a reuºit biochimistului englez
de care am mai vorbit, ºi anume Ernest Boris Chain. Acesta, plecând de
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la nucleul activ al penicilinei ºi anume acidul penicilanic, a ajuns la o
tice semisint
etice
întreagã serie de antibio
antibiotice
semisinte
tice. Bacteriile ºi-au dezvoltat
însã rapid rezistenþa faþã de majoritatea antibioticelor, chiar ºi acelea
care s-au dovedit a fi mult mai sensibile. Recent, pânã ºi gonococul
ºi-a recãpãtat capacitatea ºi puterea de a inactiva penicilina
penicilina,
pe calea beta-lactamazelor de mediere plasmidicã. Suºe rezistente
faþã de penicilinã s-au semnalat, de puþin timp, ºi printre pneumococi
pneumococi,
prin definiþie nu numai deosebit de sensibili, ci ºi îndelung sensibili faþã
de acest produs. La aceastã rezistenþã dobânditã se adaugã selecþia
speciilor intrinseci rezistente, responsabile de severele infecþii
intraspitaliceºti, cu numeroasele probleme pe care le ridicã aceste infecþii
la ora actualã, la majoritatea marilor spitale de pe toate meridianele
lumii.
Fenomenul rezistenþei constituindu-se într-un handicap sever ºi
generalizat în terapeuticã, a dus în mod firesc la cãutarea de antibiotice
mai active, mai puþin sensibile la inactivarea enzimaticã ºi mai puþin
generaþie. Aceastã situaþie, a
toxice ca antibioticele din prima generaþie
impulsionat fireºte, o adevãratã cursã contra-cronometru, pentru
punerea la punct de noi antibiotice. Semnalãm, în acest sens, faptul cã
numai între anii 1940–1977, dacã excludem beta-lactaminele, 25–30 de
molecule principale, aparþinând la 8 familii diferite de antibiotice, au
fost puse la punct. În cursul ultimilor 18 ani, putem evalua la mai mult
de 20, derivaþii semisintetici ai acidului 6 aminopenicilanic ºi la 12–15,
derivaþii acidului 7-Cefalosporinic, introduºi în terapeuticã. Dupã 1973,
un numãr de 16 noi cefalosporine au fost puse la punct ºi, la ora actualã,
fie sunt în curs de studiu, fie chiar au fost puse în practicã.
Alarmaþi de creºterea masivã a consumului de medicamente, nu
întâmplãtor, experþii O.M.S., întruniþi în anul 1978 la Geneva pentru a
examina situaþia abuzului care se face în terapie în contul antibioticelor,
e tr
at
ament
ele cu antibio
tice
au conchis cã numai 1155 – 20% dintr
dintre
trat
atament
amentele
antibiotice
sunt justificate
justificate. În urma acestui abuz, tot mai mulþi microbi, în special
din sfera tubului digestiv, au cãpãtat o notabilã rezistenþã la aceastã
medicaþie, cândva atât de energeticã ºi în acelaºi timp atât de operantã.
ebrã
Aceºti experþi citeazã spre exemplificare cazul unei epidemii de ffebrã
tifoidã care a bântuit în Mexic ºi unde, cu tot cloramfenicolul
administrat în mod periodic ºi susþinut celor în cauzã, procentul
mortalitãþii a fost identic cu acela de dinaintea descoperirii
acestui puternic ºi valoros antibiotic
antibiotic. Situaþii asemãnãtoare au fost
constatate în epidemiile de dizenterie bacilarã din America
Centralã ºi din Bangladesh. (99 )
O imagine mult mai dramaticã ºi durã decât cea evocatã de dr. A.
Percek ne este oferitã prin „Cartea complete de medicinã tradiþionalã
chinezã” a lui Daniel Reid, specialist cercetãtor în acest domeniu. Prin
informaþii precise ºi bine documentate, acest autor orienteazã
observatorul cãtre o imagine, deloc fardatã, a efectelor secundare determinate de antibiotice, dincolo de acþiunea antimicrobianã de moment:
Antibioticele – imunosupresoare severe – sunt prescrise pentru
zeci de afecþiuni banale. În procesul de distrugere a bacteriilor pentru
care sunt prescrise, ele omoarã de asemenea ºi flora intestinalã
saprofitã, în special lactobacteriile, afectând sever digestia ºi
asimilarea substanþelor nutritive, tocmai atunci când organismul
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are mai multã nevoie de ele. Lactobacteriile sunt singurii factori care
pot þine sub control candida ºi alte ciuperci dãunãtoare; de aceea, în
urma unei cure de antibiotice, candida gãseºte totdeauna un câmp
propice pentru dezvoltare, rãspândindu-se în întreg organismul. Un prim
ar
efect al infecþiei cu candida este inhibar
inhibarea
sisttemului imunit
imunitar
ar,
ea sis
ceea ce înseamnã cã medicamentele pe care le luaþi pentru a combate
boala afecteazã mecanismele naturale de apãrare a organismului
împotriva respectivei afecþiuni.
Antibio
ticele dis
tr
ale
Antibioticele
distr
trug
substt anþele nutritiv
nutritive
vitale
ale, agravând
ug subs
e vit
astfel afecþiunea împotriva cãreia sunt administrate. Iatã numai câþiva
dintre nutrienþii distruºi în urma tratamentelor cu antibiotice: vitaminele
B1, B6, B12, K, acidul folic, fierul, calciul ºi magneziul. Când antibioticele
sunt însoþite de corticosteroizi - alte substanþe frecvent prescrise efectul distructiv asupra sistemului imunitar creºte considerabil.
Prin anii 1970, o combinaþie de antibiotice (în special de tetraciclinã)
ºi corticosteroizi era luatã frecvent de homosexuali înainte de a vizita
anumite bãi publice din San Francisco, Los Angeles ºi New York. În
opinia respectivilor, medicamentele erau menite sã-i protejeze împotriva
bolilor de piele ºi venerice. Printre aceºti vizitatori ai bãilor publice
din cele trei oraºe a fost pentru prima datã identificatã SIDA, manifestãrile
primare ºi cauza bolii fiind pneumonia cu Pneumocystis carinii.
Inf
at
e “ publica un
În decembrie 1984, revista „Inf
Infecþie
Imunitat
ate
ecþie ºi Imunit
articol sub semnãtura lui Peter Walzer, articol din care putem extragem
ªobolanii cãrora li s-au administrat corticourmãtorul fragment: „ªobolanii
s t er
oizi, o die
tã hipopr
aciclinã, au dezv
olt
at
eroizi,
dietã
hipopro
traciclinã,
dezvolt
oltat
o t eicã ºi tte
e tr
spontan pneumonie cu Pneumocystis carinii dupã aproximativ
opt sãptãmâni, printr-un mecanism de reactivare a infecþiei
latente.
latente.“
Nici spitalele nu oferã un mediu în întregime sãnãtos. În ciuda
tuturor antibioticelor, antisepticelor ºi altor arme chimice folosite
împotriva germenilor patogeni, peste douã milioane de infecþii grave
se dezvoltã în fiecare an în spitalele americane, înregistrându-se în urma
lor 60 000–80 000 de decese. (110)
Dacã aceste imagini pot fi considerate ca fiind uneori prea generale,
doar ca o radiografie de ansamblu a sistemului, datele concrete oferite
de dr. med. Ioan Ladea sunt cât se poate de concrete, extrase din aceeaºi
citatã revistã, „Farmacovigilenþa“, ºi prezentate pe larg în lucrarea
acestuia, „Holocaustul provocat de medicina allopatã“:
O recenzie a editorialului „Infecþii iatrogene în urma folosirii
neraþionale a antibioticelor“, din „Lancet”, 1974, vol. 2, nr. 7888, pag.
1054-1055, ne prezintã urmãtoarele aspecte:
„Un studiu statistic, efectuat recent în Anglia, semnaleazã cazul a
numeroºi bolnavi vindecaþi din punct de vedere medical sau chirurgical
ºi care au suferit infecþii intraspitaliceºti cu Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella aerogenes ºi Serratia marcescens. Aceºti germeni a cãror
ratã de înmulþire este foarte mare pot provoca afecþiuni, adeseori
mortale. În SUA, numãrul deceselor provocate de septicemii cu germeni
gramnegativi s-a ridicat anual la peste 70.000, iar frecvenþa bacteriemiilor
cu aceºti germeni s-a majorat, între 1951 ºi 1966, de la 1% la 10%, infecþiile
cu Staphylococcus aureus ºi cu Enterobacteriaceae continuând sã fie în
permanentã creºtere…“
În „Farmacovigilenþa“, vol. III din 1974, este prezentat un aricol cu
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titlul „Alergie acutã la peniciline ºi sulfonamide“, dr. F. Heim, „Med.
Mschr.“, 1974, vol. 20, nr. 4, pag. 171:
„În urma studiilor efectuate sub egida Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii, a rezultat cã 0,7–10% din toþi pacienþii trataþi cu peniciline,
prezintã reacþii adverse de tip alergic, manifestate prin fenomene variate, de la urticarie uºoarã pânã la ºoc anafilactic letal. 85% din
accidentele letale au loc în primele 15 minute de la administrarea
medicamentului.“
„Farmacovigilenþa“, vol. II, din 1973, se ocupã de reacþiile anafilactice
la Ampicilinã, într-un referat publicat în „British Med. Jour.“, 1972, vol.1,
nr. 5794, pag. 195–196, sub titlul „Reacþii dermice la ampicilinã“:
„Recent, S.J. Cameron ºi J. Richmond au semnalat faptul cã riscul
producerii acestei reacþii la Ampicilinã este la fel de mare ca la pacienþii
cu leucemie limfaticã ca ºi la cei cu mononucleozã infecþioasã, în
proporþie de 90%…“
În „Farmacovigilenþa“ din mai 1982, referitor la Ampicilina
administratã la bolnavi prezentând doar infecþii curente, din 33 de reacþii
adverse, se raporteazã un deces (o mortalitate de 3%).
În „Practica farmaceuticã“, editatã de Ministerul Sãnãtãþii, Bucureºti,
1977, pag. 23, la articolul cu titlul „Frecvenþa ºi semnificaþia clinicã a
alergiilor medicamentoase“ (alergia la penicilinã ºi aspirinã), se spune:
„În general, dupã datele OMS din 1972, reacþiile adverse la
medicamente sunt înregistrate cu o frecvenþã de 1:20, iar la bolnavii
spitalizaþi 1:5; este însã foarte greu de fãcut o apreciere exactã a frecvenþei
reacþiilor de sensibilizare la medicamente deoarece manifestãrile clinice
nu sunt de obicei caracteristice, se suprapun adesea cu simptomele
bolii tratate ºi nu existã încã teste concludente de diagnostic.
Fontana apreciazã cã în Franþa 12% din populaþie prezintã alergii
medicamentoase iar alte date relateazã cifre cuprinse între 5 ºi 16% de
reacþii adverse, la bolnavii spitalizaþi.“
În SUA, 300 persoane mor anual prin ºoc alergic la penicilinã, iar
la noi în þarã, în perioada cuprinsã între 1958-1972 inclusiv, s-au
înregistrat numai la policlinica de Alergologie din Bucureºti, 2.000 de
alergii medicamentoase. În ultimii 15 ani, numãrul cazurilor a crescut
progresiv, înregistrându-se o frecvenþã crescutã la femei, ºi anume 62%.“
În „Farmacovigilenþa“ sunt prezentate lucrãri de la cea de-a VI-a
sesiune ºtiinþificã anualã a Academiei de ªtiinþe Medicale din 1975, în
care dr. E. Brauner, dr. M. Rusu ºi colab. relateazã despre „Acþiunea
tetraciclinelor asupra dintelui“:
„În ultimii ani, s-a impus atenþiei problema depozitãrii tetraciclinelor
în þesuturile dure (oase, dinþi), ca ºi efectele secundare ale acestui proces,
descriindu-se fenomenul de discromie, de hipoplazie a smalþului ºi
eventualul proces cariogen.
Examinând clinic 50 de copii, care au primit tetracicline în perioada
postnatalã ºi în prima copilãrie, autorii au constatat prezenþa fenomenului
de discromie în 86% din cazuri. Administrarea în primele luni de viaþã,
prematuritatea ºi numãrul curelor, au favorizat incidenþa ºi intensitatea
discromiei. Localizarea cea mai frecventã a fost la dinþii frontali, iar
intensitatea maximã la nivelul coletului…“
În „Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1975, apare o recomandare
oficialã, în „Rezoluþia WHA 16.36“, OMS, din „Informarea medicalã“,
nr. 152, din 18 iunie 1975:
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„Ministerul Sãnãtãþii Publice din R.P.Bulgaria a informat OMS asupra
mãsurilor luate pentru interzicerea folosirii tetraciclinei ºi ai derivaþilor
sãi, atât la femeile gravide pentru întreaga perioadã de sarcinã, cât ºi
pentru copii, în care scop a redactat ºi dufuzat urmãtorul text: «Cel mai
grav accident secundar al a acestui medicament, subliniat de majoritatea
autorilor, constã în acumularea sa în sistemul osos, ceea ce duce la
alterarea procesului de calcifiere…»“
În „Lancet“, 1974, vol. 2, nr. 7883, pag. 744–746, este prezentat
articolul „Reacþii adverse vestibulare posibile în timpul tratamentului
cu mindociclinã“, de dr. D.N. Williams ºi colab.:
„Acest derivat semisintetic este considerat cel mai activ antibiotic
in vitro din seria tetraciclinelor (…). Este prezentat un studiu statistic
cuprinzând 19 bolnavi, din care la 17 din ei (89%) au apãrut reacþii
adverse ca: greþuri, vãrsãturi, ataxie, ameþealã, vertij, anorexie,
transpiraþii, în decurs de 24–48 de ore de la instituirea unui tratament
profilactic sau curativ pentru infecþiile meningococice.“
În „Farmacovigilenþa“ din 1975, vol.I, apare articolul cu titlul „Douã
cazuri fatale dupã administrarea de cefalosporinã sodicã“, de dr. F.G.
Spruill ºi colab., în „Journ. Amer. Med. Assoc.“, 1974, vol. 229, nr. 4, pag.
440–441.
„Farmacovigilenþa“ prezintã raportarea dr. S.A. Kabins ºi dr. T.J.
Spira, intitulatã „Crizã de colitã asociatã cu clindamicinã“, din „Ann.
Intern. Med.“, 1975, vol. 83, pag. 830-831.
În „Farmacovigilenþa“ din noiembrie 1975, apare articolul „Tulburãri
renale în urma tratamentului cu cotrimoxazol“, de dr. St. Kalowski ºi
colab., în „Lancet“, 1973, vol. 1, nr. 7800, pag. 394-397.
„Farmacovigilenþa“ din iunie 1984 prezintã o fiºã referitoare la
tuberculostatice
Rifadin (Rifampicinã sau Sinerdol), clasatã la „tuberculostatice
tuberculostatice“,
semnaleazã mai multe reacþii adverse:
„… În cazul unui bãrbat de 48 de ani, la care se instalase ºocul
anafilactic dupã tratament zilnic, timp de cinci zile cu 450 mg. Rifadin,
cu toate intervenþiile energice, tensiunea arterialã nu a putut fi redresatã
decât temporar, iar anuria a persistat, el decedând dupã douã zile de
terapie intensivã.“
… Constatãm o mortalitate de 5,8% pentru aceastã raportare.
Un procent mai mare ne oferã raportarea imediat urmãtoare, din
aceeaºi sursã, referitoare la Sinerdol:
„RA observate: febrã, astenie, cefalee, greaþã, balonãri, icter, melenã,
parestezii cutanate, dispnee, hipotensiune, cianoza feþei, hemoptizie,
hemoragie cerebralã, convulsii generalizate, insuficienþã renalã acutã
(1caz), exitus (1 caz). Femeia de 63 de ani care a decedat, la 4 zile de la
blocajul renal, fusese tratatã timp de 12 zile cu 1500 mg. Sinerdol pe
sãptãmânã.“
În „Farmacovigilenþa” din februarie 1988, pentru Sinerdol apare o
listã lungã cu efecte adverse provocate de acesta, printre care: „…
artralgii, edem al feþei, colici biliare, insuficienþã acutã hepaticã toxicã,
metroragie, purpurã trombocitopenicã, urini hipercrome, anurie,
insuficienþã renalã acutã, exitus prin insuficienþã acutã hepato-renalã
(o pacientã de 27 de ani)…“
„Farmacovigilenþa“ din 1985, cda. nr.9040, la o fiºã legatã de
tuberculostatice, concentreazã o sumã de raportãri venite de la unitãþi
sanitare din þarã:
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„Simptomele comunicate: febrã, frison, transaminaze crescute (…)
Pacienþii au fost 16 femei, o fetiþã de 5 ani ºi 7 bãrbaþi. Dozele administrate:
300 mg o dozã, 1,2-1,8 g/sãptãmânã, între 1-30 de zile. Fenomenele au
cedat la întreruperea medicaþiei, în majoritatea cazurilor. O femeie de 53
de ani cu 6 g albuminã în urinã a fost transferatã la ATI iar unui bãrbat de
57 ani, cu insuficienþã renalã acutã, i s-a aplicat dializã, fãrã a se cunoaºte
evoluþia ulterioarã. Un alt bãrbat cu hemoragie difuzã, dureri renale,
erupþie, ischemie cerebralã ºi renalã, a decedat
decedat.“
În „Farmacovigilenþa“ din octombrie 1988, mai mulþi medici români
raporteazã la clasa „Tuberculostatice” Sinerdolul, care aplicat la 13
bolnavi dã reacþii adverse destul de grave, precum ºi un deces, survenit
la un bolnav de 29 de ani!“
„Farmacovigilenþa“ din 1980, nr.6542, prezintã cazul Izoniazidei
(Hidrazida) în comunicarea „Efecte toxice în profilaxia tuberculozei“,
de dr. R.B. Byrd ºi colab., în „Journ. Amer. Assoc.“, 1979, vol. 241, nr.
12, pag. 1239–1241.
În „Farmacovigilenþa“ din decembrie 1976, este publicat textul cu
titlul „Epoca de aur a antibioticelor s-a încheiat“, de dr. M. Rapin, din
„Med. Malad. Infect.“, 1975, vol. 5, pag. 317–318:
„Adaptarea bacteriilor la antibiotice ridicã în prezent serioase
probleme terapeutice, în special în serviciile de chirurgie ºi de
reanimare. Consumul de antibiotice reprezintã o treime din totalul
medicamentelor folosite în Franþa, respectiv 3,5% din cheltuielile
naþionale. În consecinþã, autorul propune interzicerea antibioterapiei
profilactice, care nu are o fundamentare ºtiinþificã, nu este raþionalã ºi
poate fi vãtãmãtoare…, limitarea utilizãrii antibioticelor cu spectru larg
de acþiune ºi a asocierilor de antibiotice…“ (774)
În afara tratatelor medicale ºtiinþifice, informaþii preþioase în acest
sens sunt oferite ºi prin intermediul presei scrise cotidiene ºi periodice,
atât naþionalã cât ºi internaþionalã. Chiar ºi în lipsa rigurozitãþii specifice
tratatelor, aceste publicaþii, selectate dintre cele mai „serioase“, pot oferi
date preþioase ºi mai ales actuale. Astfel, într-un articol din presã, din
18 iunie 2000, se precizeazã:
„Rãzboiul împotriva bolilor infecþioase ar putea fi pierdut în 10 sau
20 de ani“, estima, în anul 2000, OMS, care a lansat un avertisment
privind creºterea numãrului maladiilor rezistente la antibiotice, prin
dr. David Haymann, director pentru bolile transmisibile, al instituþiei
menþinate. „Este posibil ca lumii sã-i fi rãmas unul sau douã decenii
pentru a învinge bolile infecþioase. Suntem cu adevãrat angajaþi într-o
cursã contracronometru pentru a face sã disparã bolile infecþioase din
lume, înainte ca acestea sã epuizeze medicamentele.“
Raportul OMS precizeazã cã în Estonia, Letonia ºi în anumite pãrþi
ale Rusiei, ca ºi în China, peste 10% din rãdãcinile de virus de
tuberculozã au devenit rezistente la medicamentele cele mai puternice.
În Thailanda, trei remedii considerate ca cele mai eficace împotriva
paludismului sunt deja nefolositoare. În jur de 30% din pacienþii trataþi
cu Lamivudine, un nou medicament împotriva hepatitei B, devin
rezistenþi la aceastã terapie dupã primul an.
„A fost nevoie de 20 de ani pentru a pune la punct penicilina de uz
medical ºi de alþi 20 de ani de utilizare a acestui remediu pentru ca el sã
devinã practic ineficace pentru tratarea blenoragiei în cea mai mare
parte a lumii“, precizeazã dr. Heymann.
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În acelaºi timp, dr. Gro Harlem Brundtland, directorul general al
OMS (anul 2000), precizeazã, la rândul sãu: „Suntem pe cale sã pierdem
instrumentele de apãrare pe care le avem la dispoziþie. La ora actualã
avem medicamente eficace pentru a vindeca aproape toate bolile
infecþioase majore, dar riscãm sã pierdem aceste remedii – ºi, implicit,
ºansele de a controla multe din bolile transmisibile – din cauza
rezistenþei la produsele antimicrobiene“.
Sãptãmânalul „Magazin“ oferã informaþii din acelaºi domeniu de
abordare. Astfel:
În Statele Unite, o echipã de cercetãtori de la CEDARS – Sinai Medical Center, din Los Angeles, a publicat în revista americanã „Pediatrics“ rezultatele muncii sale asupra Streptococcus Pneumoniae. Studiind
dosarele medicale a 180 de copii internaþi în opt spitale diferite pentru
meningitã între anii 1993–1996, Moshe Arditi ºi colegii sãi au putut analiza
evoluþia unor mutanþi rezistenþi la penicilinã ºi ceftriaxonã. Cifrele sunt
elocvente. Procentul microbilor rezistenþi la penicilinã a crescut de la
13% la 27% în trei ani, iar al celor rezistenþi la ceftriaxon s-a multiplicat
de zece ori.
Dacã aceste rezultate par îngrijorãtoare, ele sunt însã departe de a
le atinge pe cele din Franþa. Un studiu amplu susþinut de laboratoarele
farmaceutice SmithKline – Beecham pe aproape 10.000 de pacienþi cu
afecþiuni pneumococice, au arãtat cã procentele de rezistenþã la
penicilinã ºi macrolide urcã pânã la 50%. Aceste cifre situeazã Franþa
pe primul loc, alãturi de Spania ºi Japonia.
Tot sãptãmânalul „Magazin“, în articolul „Bolile infecþioase în
expansiune pe glob“, precizeazã:
Un studiu efectuat de specialiºti de la „Worldwatch Institute“ aratã
cã maladiile infecþioase, precum tuberculoza, febra galbenã, SIDA etc.,
au ucis 16,5 milioane persoane în 1993, ceea ce reprezintã o treime din
ansamblul deceselor înregistrate la scarã planetarã. Incidenþa bolilor
infecþioase a crescut foarte mult în ultimul deceniu al secolului XX, deºi
progresele ºtiinþei ºi ale igienei ar fi trebuit sã le diminueze aria de
manifestare. Numai în Statele Unite, numãrul deceselor datorate
maladiilor infecþioase a sporit cu 58% în perioada anilor 1980-1992, relevã
„Science et vie“. Peste 40 de milioane persoane suferã în prezent de
febrã galbenã, iar 9 milioane de tuberculozã.
Alt articol de presã, din octombrie 1998 („Bacteriile-mutant mãnâncã antibiotice“), ne spune:
La ora actualã medicina se confruntã cu o problemã majorã: lipsa
de rãspuns la tratamentul cu antibiotice. Din acest motiv OMS a iniþiat
în 1992 proiectul multinaþional „Alexandre“, primul de acest gen, care
s-a derulat în 50 de state ºi care a luat în considerare reacþia bacterianã
la 16 dintre cele mai folosite antibiotice.
Cauza principalã a creºterii rezistenþei bacteriilor a fost stabilitã ca
fiind metoda empiricã a folosirii antibioticelor. Existã þãri în care peste
70% din populaþie nu rãspunde eficient medicaþiei de acest fel adminisomânia es
xtinder
e, riscând
trate. Fenomenul în R
România
estte în cur
curss de eextinder
xtindere,
chiar sã ia pr
opor
obleme naþionale
propor
oporþiile
probleme
naþionale. Folosirea
þiile unei pr
iraþionalã a medicamentelor în spitale ºi, în unele cazuri, fãrã o
identificare a germenilor responsabili de producerea bolilor au fãcut
ca 25% din cazurile studiate sã manifeste o lipsã de reacþie la antibiotice.
În aceste condiþii, la care se adaugã ºi abuzul medicamentos al
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pacienþilor, care se trateazã singuri, s-a impus lansarea oficialã a unui
nou proiect, începând cu 11 iulie 1998.
Un alt articol din presa centralã, intitulat „Abuzul de antibiotice
ucide … antibioticul“, referindu-se la un raport ministerial francez al
anului 1997, arãta cã, sub focul unui „bombardament“ masiv, „bacteriile
devin din ce în ce mai rezistente. Fenomenul este agravat de faptul cã
animalele din care noi procurãm o parte a hranei noastre absorb ºi ele
antibiotice în alimentaþia lor. Fie pentru a evita infecþii la care sunt
expuse în cadrul crescãtoriilor sau pur ºi simplu pentru cã aceasta
favorizeazã uneori chiar creºterea. Bacteriile lor produc în acest caz
rãdãcini rezistente care pot, prin intermediul cãrnii, al laptelui, al ouãlor,
sã se transmitã direct consumatorilor (ca salmonelele sau alte bacterii
patogene) sau sã acþioneze asupra unor rãdãcini proprii omului, fãcândule rezistente la tratament.
Paradoxal, aceastã rezistenþã se dezvoltã mult chiar în spitale. Sunt
utilizate numeroase antibiotice ºi bolnavii cu apãrare imunitarã insuficientã
gãzduiesc o mare varietate de germeni, ce profitã de contactul permanent cu aceste antibiotice pentru a edifica sistemul lor de protecþie. De
unde ºi problema maladiilor nozocomiale, adicã acelea contractate la
spital, care fac adesea multe victime. Dar astãzi, rezistenþa la mai
multe familii de antibiotice (plurirezistenþa) nu se mai
cantoneazã doar în acest mediu spitalicesc. Ea s-a rãspândit
mult prin oraºe
oraºe.“
Dacã în urmã cu 15 ani, toate otitele se vindecau cu penicilinã,
astãzi (1997), 50% sunt insensibile. Iar viitorul nu este deloc încurajator.
Când un antibiotic nu mai acþioneazã, nu existã altã soluþie decât sã
gãseºti un altul mai activ. Dacã aceasta nu se întâmplã, procentul de
mortalitate se apropie de 100% în cazul anumitor bacterii, ca stafilococul
auriu. Din aceastã cauzã au murit bolnavi în SUA ºi Japonia, în urma
unor infecþii altã datã vindecabile ºi care, acum, au rezistat la toate
tratamentele ºi au degenerat în septicemie. Specialiºtii se tem chiar
cã medicina va fi într-o zi la fel de lipsitã de acest „armament“, ca ºi înaint
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fãcut o declaraþie socantã pentru acel moment: „Suntem în pragul unei
crize mondiale creatã de maladiile infecþioase. Nici o þarã nu este în
siguranþã ºi nimeni nu are dreptul sã ignore aceastã ameninþare“.
Un alt aspect mai puþin abordat în discuþiile privind sãnãtatea se
referã la afectarea corpului fizic uman în urma ingurgitãrii de carne
sau produse animale provenite din crescãtorii intensive în care animalele
sunt „hrãnite“ efectiv cu antibiotice. În acest fel, are loc un transfer de
substanþe active antibiotice ºi, deci, de toxicitate, de la produsele animale
din crescãtoriile intensive cãtre om. De aceea se recomandã susþinut,
ca ºi produsele animale naturale utilizate (lactate, ouã, miere etc.) sã
provinã din surse naturale (fermieri de încredere) ºi nicidecum din
magazinele aprovizionate cu produse din ferme industriale de creºtere
intensivã.
Astfel, în acest sens, dr. Pavel Chirilã ºi colaboratorii, în Manualul
de „Medicinã naturistã“, extrag ºi oferã date interesante privind relaþia
antibiotice – animale de crescãtorie – fripturã
fripturã:
Animalele crescute în aglomeraþii (ferme de creºtere intensivã) sunt
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tratate cu antibiotice, vitamine, anabolizante, tranchilizante (din cauza
unor instincte canibale), vaccinuri etc.
În epoca modernã, în produsele de origine animalã ( provenite din
ferme de înaltã productivitate) se gãsesc adesea reziduuri de antibiotice
tice. Acestea provin din mai multe surse:
– amestecul în nutreþuri pentru stimularea creºterii ºi deci
ameliorarea randamentului de furajare;
– folosirea în scop profilactic pentru a preveni anumite boli;
– folosirea în scop terapeutic;
– mãrirea conservabilitãþii produselor alimentare ( practicã interzisã
la noi în þarã).
Antibioticele reduc gradul de dezaminare ºi micºoreazã pierderile
de azot, ceea ce permit o mai bunã folosire a aportului în scopuri plastice
îngrãºarea animalului tratat
(îngrãºarea
tratat).
Se folosesc unele reziduuri de la fabrica de antibiotice numite antibiotice furajere (Furodicil, Aurex, Ciclofurin) sau antibiotice ca:
penicilina, tetraciclina, oxitetraciclina, clortetraciclina, bacitracina (la
pãsãri ºi porcine), landomicina (la pãsãri), higramicina (la porcine),
taomixina (amestec de teramicinã ºi oleandomicinã) etc.
ticilor
Comitetul mixt FAO-OMS a constatat cã pr
practica
antibioticilor
actica antibio
„nutritive“ existã în 2 4 de þãri
þãri.
Un studiu folosind clortetraciclinã cu C 14 a evidenþiat cã în oasele
animalului se depun 34,5 mg/kg, în ficat 0,03 mg/kg, în rinichi 0,08 mg/
kg, în alte organe 0,01 mg/kg.
Antibioticele se caracterizeazã printr-o mare rezistenþã la
tratamentele termice (penicilina se reduce numai cu 8% la pasteurizare
rapidã ºi cu 50% prin sterilizare; cloramfenicolul nu înregistreazã nici
o transformare).
Poluarea produselor alimentare de origine animalã cu antibiotice
are efecte dezastruoase asupra stãrii de sãnãtate:
– în primul rând, se produc modificãri importante în sensibilitatea
bacteriilor la antibiotice apãrând tot mai multe variante
rezistente ºi greu de tratat în patologia umanã;
– în al doilea rând, folosirea abuzivã a antibioticelor în lumea
animalã corelatã cu abuzurile în patologia umanã produc
pect
ologiei
dezechilibre ecologice favorizând as
aspect
pecte
patologiei
e noi ale pat
(creºterea frecvenþei virozelor, micozelor, ale patologiei prin
52
52)
acarieni etc.). (52
La rândul sãu, dr. A. Percek sesizeazã în a sa „Lume a medicamentelor“:
Ilustrãm prin câteva exemple marile riscuri la care expune rezistenþa
la antibiotice. Astfel, un grup de reputaþi epidemiologi din douã oraºe
americane foarte apropiate, ºi anume Mineapolis ºi Saint-Paul au fost
frapaþi de numeroasele victime pe care le-a produs în aceste oraºe bacteria cunoscutã sub numele de Salmonella Newport
Newport, bacterie care
îndeobºte în aceastã zonã provoacã foarte rar boala cunoscutã sub
numele de salmonelozã, ºi care este caracterizatã printr-o infecþie
generalã de tip tifoidic sau septicemic, prin toxiinfecþie alimentarã, ca
ºi prin alte tulburãri. Dupã cum s-a constatat în urma
investigaþiilor efectuate, cauza care a dus la aceastã
agresivitate ieºitã din comun a bacteriei menþionate þinea de
rezistenþa obþinutã de cãtre aceasta, pe calea consumului de
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spor de greutate, li s-a administrat în hranã în mod sistematic
clortetraciclinã, aºadar un antibiotic
antibiotic. O situaþie similarã a fost
semnalatã ºi în Anglia, unde un mare numãr de persoane au decedat în
urma unei alte intoxicaþii alimentare generate de o altã salmonelã, ºi
anume Salmonella Typhimurium, ºi aceasta devenitã rezistentã, dupã
cum s-a constatat uiterior la orice antibiotic, datoritã introducerii
tic în hr
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antibiotic
hrana
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vinelor.. (99 )
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De asemenea, în ,,Cartea completã de medicinã tradiþionalã
chinezã“, Daniel Reid remarcã:
Cea mai mare problemã în dieta americanã standard este totala
contaminare a cãrnii cu antibiotice ºi hormoni steroizi. Aproape 40%
din totalul antibioticelor produse în Statele Unite sunt administrate vitelor
ºi celorlalte animale de crescãtorie, ele trecând astfel în organismul
consumatorilor o datã cu fiecare hamburger, fripturã sau alte produse
din carne. Acest consum zilnic de antibiotice afecteazã în mod negativ
sistemul imunitar, fiind un factor important în apariþia deficienþei
imunitare dobândite. (110)
„Formula AS“, nr. 568 din iunie 2003, în articolul „Un film de groazã:
carnea din farfurii“ (sau, altfel scris: „Un film de groazã: moartea din
farfurii“) ne prezintã urmãtoarele informaþii ºocante:
În mod normal, un pui nu devine adult decât peste câteva sãptãmâni,
iar speranþa sa de viaþã este de aproximativ ºapte ani. Puii crescuþi în
incubator sunt supuºi la tratamente care permit dezvoltarea mai rapidã
a musculaturii lor. Un cocktail înspãimântãtor de hormoni de creºtere
ºi de antibiotice este adãugat la hrana lor, permiþându-le sã atingã în
doar ºase sãptãmâni talia adultã, deci de 50 (cincizeci) de ori greutatea
care au avut-o la naºtere.
Porcii, viþeii, ba chiar ºi somonii sunt supuºi la acelaºi regim de
antibiotice care, optimizând randamentul tubului digestiv, sporeºte
creºterea în greutate a animalului cu 5% pe zi, cu preþul unei concentraþii
de mai multe miligrame de antibiotice pentru fiecare kilogram de carne.
În 1997, OMS a denunþat un pericol sanitar exploziv, prezent în
SUA: hamburgerii, mâncarea naþionalã a americanilor, sunt preparaþi
din carne provenitã de la animale tratate cu tetraciclinã, o iniþiativã
dezastruoasã, care provoacã salmoneloze rezistente la tratamentele
clasice.
Cãtre finalul subcapitolului prezentãm câteva „certitudini“ ce
implicã antibioterapia, la modul general, recunoscute ca atare de
cercetarea ºtiinþificã ºi expuse prin citarea aceleiaºi surse autorizate ºi
credibile, dr. A. Percek:
– Antibioterapia, zisã „de acoperire“, nu are o bazã ºtiinþificã, fiind
ca atare nerecomandabilã.
– La rândul ei, antibioterapia aºa-zisã preventivã nu este admisã
decât pentru a preveni o infecþie cu germeni bine stabiliþi, ca de
exemplu, cu streptococul hemolitic.
– Asocierea de antibiotice pune, prin definiþie, complexe probleme
de indicaþie ºi de compatibilitate.
– A se reþine faptul cã, din nefericire, nu existã încã
antibioticul ideal, pe care ºi-l doresc cu atâta ardoare
medicii ºi mai ales bolna
vii.
bolnavii.
– A se mai reþine de asemenea faptul cã medicul de azi, care prescrie
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un tratament pe bazã de antibiotice, trebuie totdeauna sã reflecteze
ºi asupra responsabilitãþilor pe care ºi le asumã, pe aceastã cale,
pentru problemele terapeuticii de mâine, ºi asta pentru cã
handicapatul de azi în materie de antibioterapie, respectiv acela
care nu rãspunde prompt ºi eficient la antibioticele care se
administreazã, nu este altul decât victima exceselor de ieri, care
s-au practicat pe aceastã linie. Cu alte cuvinte, adultul de azi
abil la antibio
e i se
car
e nu rãs
punde ffa
care
care
rãspunde
orabil
antibioticele
a vor
ticele car
administreazã pentru un proces pneumonic, nu este
decât copilul de ieri, înecat pur ºi simplu în antibiotice,
pentru cea mai banalã rãcealã. (99 )
Din acest periplu – prin lumea medicamentelor ºi prin medicina
tradiþionalã chinezã – se desprinde, deloc surprinzãtor pentru
practicantul în Alimentaþia Naturalã, o multitudine de date tehnice,
expuse chiar de cãtre cei implicaþi ºi cei mai avizaþi în acest sens:
medicii (fie alopaþi sau naturiºti).
De aceea, concluzia este clarã ºi neechivocã: antibioticele, ca medicamente de sintezã, prezintã, în general, o acþiune puternic citotoxicã, cu
afectarea localã sau generalã a organismului. Aceastã afectare se produce prin acþiunea toxicitãþii directe, exprimatã chiar din definiþia acestor
substanþe alopate: se opun „bioticului“ din microorganismele
pat
ogene, dar ºi din celulele nor
male ale bolna
vului
patogene,
normale
bolnavului
vului.
Pe de altã parte, structura sinteticã, biochimicã, de tip dextrogir a
acestora, le face mult mai greu adaptabile (doar prin enzimele de
izomerizare ale organismului), în general fiind incompatibile cu
structura vie, organicã, levogirã a moleculelor organismului.
Asemenea medicamentului alopat, antibioticele nu pot fi
blamate „in corpore“ ºi nu se poate nega acþiunea lor
salvatoare în anumite situaþii dramatice
dramatice.
Dar, ca întotdeauna, este recomandat ca acestea sã reprezinte doar
„mâna urgentã de ajutor“
ajutor“, momentul de susþinere imediatã ºi
necondiþionatã a vieþii – pentru ca, printr-o relativã revenire ºi
aproximativã echilibrare a funcþiilor organismului, ulterior, sã se
porneascã temeinic amplul proces de dezintoxicare
dezintoxicare, sau, mai limpede
spus, de naturalizare
naturalizare, prin cel mai simplu ºi eficient proces natural –
Alimentaþia Naturalã.
*
**
În cazul unor procese infecþioase de mare gravitate, „medicamentulaliment“ natural este reprezentat de Alimentaþia Naturalã, din componente
foare atent selectate, cu evitarea produselor animale, fie ele chiar ºi naturale. În situaþii deosebite, când ºi condiþiile permit, se poate apela la
medicamentul cel mai eficient, numit „pauzã alimentarã“ cu apã distilatã
sau de altã naturã (apã PI etc.).
Însã, în cazul unei terapii bazate pe preparate naturale, se pot folosi
diverse componente alimentare ºi nealimentare care au în comun calitatea
de a fi naturale ºi de a acþiona specific pe microorganisme, fiind cel puþin
bacteriostatice sau chiar bactericide (doar pentru microbii patogeni, care
copleºesc organismul, fãrã afectarea celulelor normale ale organismului).
Astfel, dintre acestea, putem enumera: alimente (miere, uleiuri etc.), plante
alimentare sau alþi constituenþi din naturã (uleiuri eterice, aer puternic
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ozonificat de la munte, aerosoli, fitoncide etc.).
În sprijinul celor susþinute mai sus, dr. C. Jarvis, expune în capitolul
„Mierea, veritabil medicament antibiotic“ din lucrarea „Medicine in Vermont“ urmãtoarele informaþii:
Medicul Wilhelm Sackett, bacteriolog la Institutul Agricol al Statului
Colorado, SUA, a realizat experimente cu mierea. Astfel, a introdus
diferiþi agenþi patogeni într-un mediu cu miere purã ºi a aºteptat.
Rezultatele l-au uimit pur ºi simplu. În câteva ore, sau cel mult în câteva
zile, toate microorganismele patogene erau distruse: agenþii patogeni
ai febrei tifoide au foat distruºi în 48 de ore, în timp ce bacilii typhosus
A ºi B au pierit în 24 de ore. Salmonella a fost distrusã în doar 5 ore. La
fel s-au petrecut lucrurile cu diverºi alþi agenþi patogeni, asociaþi cu
bronhopneumopatia cronicã, peritonita, pleurita, abcesele supurative
etc. Aceste experimente au fost ulterior reluate ºi confirmate de echipe
de medici din SUA ºi Marea Britanie.
Concluzia tuturor exprimentelor a fost aceea cã mierea constituie
un excelent aliment ºi un medicament cu reale calitãþi
antibiotice
antibiotice. Motivul pentru care flora patogenã nu poate trãi în prezenþa
mierii este legat de prezenþa potasiului, care extrage din bacterii apa
necesarã existenþei lor.
De altfel, calitãþile terapeutice ale mierii sunt (re)cunoscute încã
din antichitate; de exemplu, într-un papirus egiptean este specificat
de nu mai puþin de 22 de ori cã rãnile se tratau cu miere de
albine
albine…
De asemenea, din diverse alte articole din presã sau lucrãri din
domeniul medicinei naturale, am putut extrage ºi alte informaþii,
asemenea celor expuse pânã acum, pentru a putea descoperi acele
metode ce pot sprijini cu succes terapia prin Alimentaþie Naturalã, în
cazul unor boli infecþioase, chiar grave:
Din produºii volatili extraºi din plante aromatice au fost fabricate
din cele mai vechi timpuri esenþe naturale ºi uleiuri care erau folosite
drept condimente sau în scop terapeutic. Dupã primele studii sistemae în
tizate, începute din 1894, s-a demonstrat cã esenþa de cuiºoar
cuiºoare
concentraþie de 1/6.000 distruge bacilul Koch, iar esenþa de cimbru
cimbru,
în concentraþie de 5% distruge în 2 minute bacilul cauzator al dizenteriei.
u, la
v andã, pin ºi eucalip
De asemenea, esenþele de cimbr
cimbru,
lav
eucaliptt au
acþiuni antiseptice în domeniul pulmonar, urinar ºi digestiv. Aceste
esenþe aromatice nu produc dependenþã ºi nu au efecte secundare.
Un efect deosebit de puternic antibacterian îl oferã aerosolii
natur
ali ai munt
elui – par
ticule de ulei v
olatil pe car
naturali
muntelui
particule
volatil
care
e se
condenseazã o peliculã finã de apã, amestecul încãrcându-se
electric
electric, cu efect dinamizant. Aerosolii sunt extrem de eficienþi în
tratarea astmului bronºic, a bronºitei cronice, a pneumoniei recidivante
ºi a TBC-ului, rinitei, sinuzitei, amigdalitei (iatã, deci, a unor boli
infecþioase deloc uºoare).
Aromele muntelui sunt semnul cã în aer au fost degajate substanþe
foarte puternice, secretate de plante, cu rol în apãrarea plantelor de
microbi, numite fitoncide
fitoncide. Aerul montan este pur ºi simplu
cat cu medicament
e din plant
e, aavând
ol în
încãrcat
medicamente
secre
ate
plante,
încãr
e secr
e t at
vând rrol
combat
er
ea bact
eriilor pat
usurilor
cilor
combater
erea
bacteriilor
patogene,
virusurilor
usurilor,, ciuper
ciupercilor
ogene, vir
imunitarã.
parazite, precum ºi de stimulare imunitarã
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Astfel, un hectar de pãdure de stejar rãspândeºte zilnic în
atmosferã în jur de 2 kg de fitoncide capabile sã distrugã bacilul
dizenteriei. La rândul lor, fitoncidele emanate de pin au capacitatea de
a distruge bacilul Koch al tuberculozei, iar cele produse de molid
neutralizeazã bacilul difteriei etc.
De altfel, pãdurile nu reprezintã mediul prielnic pentru dezvoltarea
microbilor în general, dovadã fiind rezultatele cercetãrilor
experimentale care demonstreazã cã într-un metru cub de aer din
pãdure nu existã decât în jur de 5–500 de germeni microbieni
microbieni,
pe când: într-un spital sunt de la 10.000 de microbi (în cele mai fericite
cazuri); în case de locuit se pot gãsi cam 20.000 de microbi; 5.000.000
de microbi pot fi gãsiþi într-un birou; de la 4.000.000 pânã la 9.000.000
de germeni microbieni s-au observat într-un magazin aglomerat…
Uleiurile eterice pot înlocui, uneori, anibioticele. O recentã descoperire a cercetãtorilor englezi aratã cã uleiul de mixandrã poate
neutraliza microbi cu mare virulenþã, printre care cel al tuberculozei,
fãrã a afecta organismul uman.
Cãtre finalul subcapitolului, oferim un extras din lucrarea elaboratã
de cãtre Adina-Maria Secarã ºi Mihai Stoian – „Secretul succesului
meu: Aloe V
er
a“ – ce abordeazã proprietãþile terapeutice uimitoare
Ver
era“
ale plantei Aloe Vera, dar mai ales posibilitãþile deosebite oferite de
natural de a putea înlocui antibioticele de
aceastã plantã-antibiotic natural,
sintezã chimicã de tip alopat:
uth Simms ºi dr
mann au efectuat
În anul 1970, dr
dr.. R
Ruth
dr.. E.R. Zimmer
Zimmermann
Institutul de Microbiologie“
Microbiologie din Dallas
la „Institutul
Dallas, o serie de teste pentru
a determina potenþialul pozitiv al Aloei Vera asupra bacteriilor. Testând
efectul gelului de Aloe asupra organismelor micotice (fungi), Simms ºi
Zimmermann au descoperit cã gelul de Aloe în procent de 80-90%
dis
tr
uge „„Tinea
Tinea ungium“ în apr
oximativ cinci
apro
distr
truge
Tinea pedia” ºi „„Tinea
ore. În timpul aceluiaºi an, Simms ºi Zimmermann au testat citopatologia
ore
viruºi
gelului de Aloe Vera împotriva a 100 de culturi de þesuturi cu vir
uºi
de tip „Her
pes sim
x“ ºi „Her
pes zzos
os
tr
ains“
„Herpes
simple
plex“
„Herpes
ostt er sstr
trains“
ains“. Testul –
ple
er
a a dis
tr
us vir
uºii
fãcut pe hamsteri de culturã – a arãtat cã Aloe V
Ver
era
distr
trus
viruºii
de ambele tipuri în mai puþin de 72 de or
e, în ttoat
oat
e cele 1100
00
ore,
oate
de mostre cu þesut
þesut.
Aceiaºi doctori au efectuat teste priivind efectul plantei de Aloe
S t af
ilococului aur
eus
S tr
ep
Vera asupra „S
afilococului
aureus
eus“, asupra „S
trep
eptt ococului
viridans
Candidei albicans
viridans“ ºi asupra „Candidei
albicans“. Pe lângã aceste cercetãri,
Corynebacterium xeros-a mai testat efectul plantei ºi pe bacteria „Corynebacterium
sis“ a cãrei prezenþã în piele determinã seboreea (mãtreaþa).
sis
În urma testelor efectuate s-au putut sintetiza importante concluzii
semnificative:
– gelul de Aloe Vera având o concentraþie de 70% este foarte eficient
în ceea ce priveºte vindecarea þesutului contaminat cu
„Stafilococul aureus“, „Streptococul viridans“ ºi „Corynebacterium xerosis“;
– o concentraþie chiar ºi mai micã a gelului, de numai 50%, este
suficientã pentru o diminuare drasticã a „Candidei albicans“ (în
candidoze bucale sau vaginale).
The Jour
maceutical Sciences
Conform „The
Journal
Pharmaceutical
Sciences“, vol. 53,
nal of Phar
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enz
etti a descoperit cã gelul
pag. 1287, din anul 1963, dr
dr.. Lor
Lorma
Lorenz
enze
ma Lor
er
a ar
e pr
oprie
tãþi
oas
pãt sau sstt abilizat de Aloe V
proas
oaspãt
Ver
era
are
proprie
oprietãþi
pr
bacteriostatice
împotriva
„Stafilococului
209“,
a
„S
ilococului p
y ogenes“ ºi a dif
elor ffor
or
me de „Salmo„Stt af
afilococului
py
diferit
eritelor
orme
erit
nella“ ºi bacterii „Shigella“
„Shigella“.
uth Simms la
Într-un alt studiu efectuat în anul 1971 de cãtre dr
dr.. R
Ruth
„Micr
y Ser
vice“ din Dallas,
Dallas s-au urmãrit efectele
Assay
Service“
„Microbiology
obiology Assa
Trichomogelului de Aloe Vera de concentraþie foarte mare asupra lui „T
nas v
aginalis
vaginalis
aginalis“. Testele au arãtat cã într-un timp de 72 de ore Aloe
Vera a avut o eficienþã de 100% în ceea ce priveºte distrugerea parazitului
în þesuturile de probã.
Dr
athleen Shupe, biolog ºi pr
of
esor la U
niv
er
sit
at
ea
Dr.. K
Kathleen
prof
ofesor
Univ
niver
ersit
sitat
atea
din Dallas
Dallas, a efectuat în 1994 o serie de cercetãri privind efectele Aloei
oprionibact
erium
Vera asupra bacteriei ce produce acneea, „Pr
Proprionibact
oprionibacterium
Pr
acnes
acnes“. Testele efectuate „în vitro“ cu procentaje diferite ale
concentraþiei de Aloe Vera gel au arãtat cã acesta are un efect de 100%
în ceea ce priveºte distrugerea bacteriei, ºi aceasta în mai puþin de 24
de ore, la procentaje chiar mai mici ale concentraþiei de Aloe Vera.
Aceste exemple de mai sus, sunt dovada vie cã întotdeauna existã
o alternativã, chiar ºi naturalã, la medicamentele toxice alopate. Trebuie
însã precizat cã simpla utilizare a câtorva preparate naturiste, pe fondul
unei boli infecþioase majore ºi cu o alimentaþie tradiþionalã, nu opreºte
de obicei procesul infecþios: riscul es
estte major
major.
De aceea nu recomandãm aceste preparate de mai sus decât ca
adjuvante (ajutoare) în susþinerea cu mai mult succes a
Alimentaþiei Naturale – ºi aceasta atent direcþionatã (se recomandã,
astfel, acordarea unei mari atenþii utilizãrii produselor animale, de tipul
ouãlor ºi lactatelor, chiar ºi în cazul celor naturale, nepasteurizate,
netratate termic sau chimic – a se vedea subcapitolele corespunzãtoare,
ca 4.6.3, 11.3 etc.).
Considerãm cã numai în acest caz putem vorbi de eliberarea de
antibioticele toxice, de uºurarea corpului de aceste adevãrate „bombe
cu ceas“ ºi eliberarea de procesul infecþios – prin deschiderea cãii reale
de naturalizare a corpului prin Alimentaþia Naturalã.

4.6.2 VACCINUL: PROTECÞIA FAÞÃ DE
BOALÃ SAU FAVORIZAREA ACESTEIA ?
Interogaþia din titlul acestui subcapitol poate pãrea cel puþin ciudatã,
având în vedere ceea ce se ºtie uzual despre vaccinuri, dar mai ales
având în vedere ceea ce este prezentat ca informaþie medicalã generalã
sau de specialitate. Dacã în privinþa medicamentelor alopate, informaþiile
din subcapitolele anterioare deja nu par sã mai reprezinte o noutate
absolutã (semnale de alarmã fiind trase de mulþi alþii, chiar ºi din lumea
medicalã), în privinþa vaccinurilor pare sã existe o „unanimitate“ de
pãreri: efectele secundare ale vaccinurilor existã, dar fãrã acestea chiar
nu se poate concepe starea de sãnãtate modernã!
Astfel, se considerã cã acestea sunt indispensabile în menþinerea
sub control a multor boli infecþioase, unele de o gravitate foarte mare;
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de asemenea, fãrã vaccinurile epocii moderne, chiar boli infecþioase
grave precum poliomielita ºi variola n-ar fi putut fi eradicate, sau mãcar
controlate…
Aceasta este „dogma“ medicalã, adicã informaþia pe care o ºtie orice
medic de bunã credinþã, specialist sau nu în epidemiologie. Ceea ce se
eale ale v
accinurilor
ºtie mai puþin, se referã la: calitãþile rreale
vaccinurilor
accinurilor,, la
modul real de preparare al acestora, la efectele profunde,
întinse pe ani ºi zeci de ani (nu doar efectele momentane,
specifice medicamentelor alopate), dar mai ales la
indispensabilitatea (necesitatea absolutã) acestora
acestora.
La toate aceste aspecte încercãm, foarte pe scurt, câteva precizãri,
dar, ca de obicei, fãrã multe comentarii proprii, lãsând citatele unor
lucrãri de specialitate „sã vorbeascã“, pentru a nu fi acuzaþi ulterior de
simple ºi inoportune speculaþii.
Cãutând cu atenþie, citind printre rânduri, sau prin rânduri
mai puþin cit
at
e , vom descoperi fr
agment
e de ade
vãr
uri, ce
citat
ate
fragment
agmente
adevãr
vãruri,
pot recunoaºte Adevãrul!
Intrând direct în subiect, vom cita dintr-o lucrare deja frecvent
amintitã pânã acum, ,,Cartea completã de Medicinã tradiþionalã
Chinezã“, în care autorul Daniel Reid, ca specialist cercetãtor în domeniul medical, abordeazã – chiar dacã succint, dar nu mai puþin relevant
– ºi domeniul vaccinurilor ºi al efectelor secundare ale acestora:
În ziua de azi, practic tuturor copiilor din þãrile occidentale li se
administreazã vaccinuri despre care medicii afirmã cã îi protejeazã de
poliomielitã, difterie, pojar ºi alte boli periculoase. Totuºi în cartea sa
Medical Nemesis
„Medical
Nemesis“, Ivan Illich raporteazã:
„Numãrul deceselor cauzate de scarlatinã, difterie, tuse convulsivã
în rândul copiilor sub cincisprezece ani aratã cã aproape 90 procente
din scãderea generalã a mortalitãþii înregistrate între anii 1960 ºi 1965,
s-a produs înainte de introducerea antibioticelor... De departe, cel mai
important factor a fost rezistenþa superioarã a organismului
determinatã de o mai bunã nutriþie.
nutriþie.“
Iar în ceea ce priveºte poliomielita, medicul Herbert Ratner raporta
în revista ,,Copilul ºi Familia“(1980, vol. 19, nr. 4):
,,Este suficient sã spunem cã cele mai mari epidemii de poliomielitã înregistrate dupã introducerea vaccinului Salk s-au
declanºat la scurt timp dupã administrarea pe scarã largã a
acestui vaccin
vaccin, fiind caracterizate printr-un debut neobiºnuit de precoce
din punctul de vedere al anotimpului. Ca sã numim câteva: epidemia din
Massachussetts din 1955, epidemia din Chicago – 1956, epidemia din Des
Moines – 1959.“
Sã trãim
În decembrie 1983, în revista ,,Sã
trãim“, doctorul Robert Mendelsohn preciza: ,,Înainte de administrarea pe scarã largã a vaccinului
antirubeolic, circa 85% dintre adulþi deveneau imuni în mod
natural la aceastã boalã pentru toatã viaþa; din cauza imunizãrii
artificiale, marea majoritate a femeilor a pierdut aceastã
at
imunitat
ate
naturalã.“
imunit
e natur
alã.“ (110 )
În sãptãmânalul „Magazin“ din 13 noiembrie 1997, în articolul cu
titlul „Pierderea pãrului – Vaccinul Hepatitei B“ este prezentat „cazul“
unui vaccin antihepatitic B:
Pier
der
ea pãr
ului poat
e aav
vea dr
ep
Pierder
derea
pãrului
poate
drep
eptt cauzã un v
vaccin,
accin, mai
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ales la femei ºi atunci când a fost administrat unul împotriva
hepatitei B,
B se susþine într-un raport publicat de curând. Cercetãtorii
de la „Depar
aþiei ºi Medicament
elor“ din SU
A
„Departt amentul Aliment
Alimentaþiei
Medicamentelor“
SUA
au declar
at cã au in
ves
tigat ffiºe
iºe medicale dupã ce în 1994 au
declarat
inv
estigat
primit o plângere de la o femeie a cãrei fetiþã în vârstã de un an
ºi-a pierdut aproape tot pãrul într-o perioadã de zece zile
dupã ce a beneficiat de o a doua dozã de vaccin împotriva
B Din cele 60 de plângeri primite pânã acum cercetãtorii au
hepatitei B.
reuºit sã evalueze amploarea fenomenului, descoperind, astfel, cã în
majoritatea cazurilor persoanele care ºi-au pierdut pãrul erau femei ºi
toate beneficiaserã de acest vaccin. În raportul publicat în ultimul
numãr din noiembrie 1199
99
e vis
nal of the Ameri9977 al rre
visttei „Jour
„Journal
can Medical Association“ se mai aratã cã nu este cunoscutã cauza
acestei reacþii adverse la acest vaccin ºi cã oamenii de ºtiinþã au nevoie
de mai multe date pentru a elucida acest fenomen.
Dr. med. Ioan Ladea, în lucrarea deja intens citatã, „Holocaustul
provocat de medicina alopatã“, nu putea trece cu vederea ºi problematica vaccinurilor. Astfel, aducând în discuþie efectele secundare grave
ale vaccinului BCG, acesta precizeazã – având „Farmacovigilenþa“ ca
sursã de informare ºi credibilitate:
„Farmacovigilenþa“ din ianuarie 1980 îi citeazã pe dr. F.C. Au ºi
colab., din „Cancer“, 1978, vol.41, pag.2209-2214, legat de vaccinarea
BCG, în contextul tratamentului cu tuberculinã:
„BCG administrat prin tehnica multiplei puncturi a fost folositã ca
tratament adjuvant la pacienþi cu sarcom osteogenic. La patru din
cinci pacienþi care au primit BCG s-au depistat granuloame
pulmonar
e . Pentru diagnosticarea nodulilor pulmonari, ei au fost
pulmonare
supuºi toracotomiei, în intervalul a trei sãptãmâni de la ultima injecþie
cu BCG. La doi pacienþi care au primit BCG, s-au depistat
granuloame în mãduva osoasã ºi în nodulii limfatici
medias
tinali.
mediastinali.
tinali.“ (774 )
Pentru a înþelege mai bine contextul actual al afluxului de vaccinuri
– se pare identic cu „mareea medicamentoasã“ a medicamentelor alopate
– este poate util sã ne reamintim cerinþele actuale ale specialiºtilor
epidemiologi în privinþa administrãrii vaccinurilor, începând încã din
momentul naºterii. Astfel, în articolul „Copilul trebuie sã aibã carnet de
vaccinãri“ din cotidianul „Libertatea“, datat 11 februarie 2003, se
precizeazã:
Copiii pânã la 14 ani trebuie sã aibã, obligatoriu, carnete de
vaccinãri. Acestea permit o evidenþã clarã a celor 7 vaccinuri
obligatorii administrate copilului (împotriva: hepatitei B, tuberculozei,
poliomielitei, rujeolei, difteriei, tusei convulsive ºi tetanosului),
er
e pânã la vâr
vârss t a de 1144 ani
ani. Calendarul
naºter
ere
începând de la naºt
acestor vaccinãri este urmãtorul:
– prima vaccinare se efectueazã la 24 de ore de la naºtere, în maternitate (vaccin antihepatita B);
– dupã 4-5 zile, urmeazã vaccinarea antituberculoasã (tot în maternitate), vaccinarea antipoliomieliticã, antitetanicã / antipertussis,
antidiftericã;
– la 12 luni se efectueazã vaccinarea antipoliomieliticã ºi ºi antidiftericã, antitetanicã / antipertussis;
– între 12–15 luni se administreazã vaccinul antirujeolic;
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– între 30-35 de luni, copilul va primi vaccinul antidifteric, antitetanic/
antipertussis;
– la 7 ani se efectueazã vaccinarea antituberculoasã ºi antidiftericã/
antitetanicã;
– la 9 ani este administrat vaccinul antipoliomielitic ºi vaccinul antihepatita B;
– la 14 ani se efectueazã vaccinarea antituberculoasã ºi antidiftericã/
antitetanicã.
Chiar ºi pentru un pãrinte de copil mic, pe care îl duce conºtiincios
la policlinicã, pentru vaccinare, aceastã interminabilã listã a vaccinãrilor
poate fi cel puþin impresionantã, dar mai ales uimitoare. Puse cap la
cap, toate aceste vaccinãri cerute obligatoriu, sub sancþiunea legii (!),
par a fi cel puþin numeroase, dacã nu chiar stufoase…
Libertatea
Acest aspect este intens dezbãtut în cotidianul „Libertatea
Libertatea“ din
20 aprilie 2003
me cu douã
arme
2003, în articolul intitulat „Vaccinurile, ar
tãiºuri?“ (interogativ, asemenea titlului subcapitolului nostru). Alarmaþi
de creºterea bruscã, în acea perioadã, a cazurilor de reacþii adverse la
vacinurile administrate elevilor din ºcolile generale, cu zeci ºi sute de
cazuri, unele ajunse în stare gravã la spital, autorii articolului-interviu
au solicitat opinia, referitoare la vaccinuri, a mai multor medici ºi
specialiºti din domeniul epidemiologiei („…dacã vaccinurile fac mai
mult rãu decât bine?“ ):
În ultimele douã sãptãmâni mai multe cazuri de reacþii adverse
apãrute dupã administrarea vaccinurilor diftero-tetanic ºi rubeolic la
alea Cãlugãr
eascã,
câteva zeci de ºcolari din Hapria, jud. Alba, V
Valea
Cãlugãreascã,
jud. Pr
aho
va ºi Micºeni, jud. Bo
Praho
ahov
Bottoºani (din cei 14 elevi de clasa a
VIII-a a ºcolii generale din localitate, 11 au fost internaþi la Spitalul de
boli contagioase din Botoºani, în urma reacþiilor adverse ale vaccinului
administrat: vãrsãturi, vertijuri, dureri musculare, leºin etc.)
au pus problema fireascã, a calitãþii ºi efectelor acestor vaccinuri,
obþinute, de regulã, chiar din tulpinile viruºilor ce provoacã boala
respectivã. Pe de altã parte, schema de vaccinare aplicatã prin Planul
Naþional de Imunizãri
accinuri
Imunizãri, ce prevede nu mai puþin de 13 v
vaccinuri
administrate în ºase injectãri copiilor în primul an de viaþã ºi
19 v
accinuri celor de pânã la 1144 ani
vaccinuri
ani, are darul de a neliniºti, prin
numãrul lor, pe orice pãrinte.
Problema vaccinurilor, strâns legatã de cea a viruºurilor din care
se obþin tocmai pentru a-i combate, a suscitat interes în toatã lumea pe
parcursul ultimei jumãtãþi de secol. Dovedindu-se eficiente, fãrã discuþie,
în campaniile mondiale de eradicare a unor boli ca variola, poliomielita,
pojarul, oreionul, rubeola, hepatita B sau tusea convulsivã, ele au stârnit
controverse prin reacþiile adv
adver
erse
er
se pe care aceste instrumente, teoretic
binefãcãtoare, de apãrare a sãnãtãþii, le pot genera, de la alergii
paralizii.
cutanate, astmã sau artritã, la sclerozã multiplã ºi paralizii
La toate aceste probleme se pot adãuga cele legate de transportul ºi
stocarea defectuoasã a vaccinurilor ºi, deloc de neglijat, administrarea
lor incorectã, mai ales prin necunoaºterea antecedentelor, „istoriei“
medicale a fiecãrui copil.
În acest sens, pornind de la cazurile semnalate în România, am
întrebat mai multe personalitãþi din domeniul medical ºi ºtiinþific dacã,
la urma urmei, vaccinurile fac mai mult rãu decât bine:
Pr
of. dr
ei A
uber
os
ect
or al
Prof.
dr.. Andr
Andrei
Auber
ubertt Combiescu, ffos
ostt dir
direct
ector
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Ins
titutului de Ser
uri ºi V
accinuri „Dr
acuzino“: „Existã
Institutului
Seruri
Vaccinuri
„Dr.. I. Cant
Cantacuzino“:
o întreagã literaturã împotriva vaccinurilor, creatã de mulþi medici
homeopaþi sau de membri ai unor secte religioase, dar adevãrul e cã
vaccinurile au rezolvat multe probleme create altãdatã de afecþiuni grave.
Acele conservante, mai bine zis prezervante, din vaccinuri pot fi
or
þat sã le com
par
aþi cu E-urile
orþat
compar
paraþi
antiseptice sau antibacteriene. E ffor
ac chiar
din aliment
e, dar
alimente,
dar,, chiar ºi aºa, ºtiþi cã unele din ele ffac
bine
bine“ (!).
Pr
of. dr
e tr
e Calis
u, dir
ect
ul Spit
alului Clinic de
Prof.
dr.. P
Pe
tre
Calistr
tru,
direct
ector
orul
Spitalului
tr
or
Boli Inf
ecþioase ºi Tropicale „„V
Vict
or Babeº“: „Sunt doar trei cazuri
Infecþioase
ictor
în care pot apãrea probleme:
1. Când vaccinul are o problemã, dar asta se-ntâmplã extrem de
rar ºi doar la cel fãcut pe bazã de agent viu atenuat.
2. Când existã deficienþe în lanþul frigorific de transport ºi depozitare
(trebuie þinute la 4 grade, ca la frigider).
3. Când apar reacþii paradoxale, de tip alergic, la substanþele conservante din vaccin. Dar asta se specificã pe prospectul produsului
ºi poþi controla.“
(F
t) Minis
tr
u al Sãnãtãþii ºi FFamiliei,
amiliei, dr
(Fos
ost)
Ministr
tru
dr.. Daniela Bar
Bartt oº:
os
„Reacþiile adverse sunt prevãzute pe prospectul produsului ºi sunt
aceleaºi ca întotdeauna, ele nedepãºind limitele prevãzute de prospect.“
Pr
drian SStr
tr
einu-Cer
cel, dir
ect
or
titutului de
Prof.
dr.. A
Adrian
treinu-Cer
einu-Cercel,
direct
ector
orul
Institutului
of. dr
ul Ins
Boli Inf
of. Dr
ei Balº“: „Existã standarde
Infecþioase
„Prof.
Dr.. Mat
Matei
ecþioase „Pr
internaþionale ale apariþiei de reacþii adverse, de la 1 caz la 100.000 de
vaccinaþi, la 1 caz la 1.000.000 vaccinaþi.“ (Aici este de amintitã situaþia
din cursul lunilor martie-aprilie 2003, când, în urma operaþiei de polipi
ºi a anesteziei realizate, doi pacienþi din Arad ºi Sibiu, dintre care unul
er
val de douã sãp
tãmâni
tânãr, viguros, sportiv, decedeazã, la int
inter
erv
sãptãmâni
unul de celãlalt
celãlalt. Deºi, se precizeazã în literatura de specialitate, riscul
decesului în urma operaþiei de polipi este de unul la 1.000.000 de
cazuri…) „Dacã e o problemã cu vaccinul, se opreºte vaccinarea, se
verificã lotul. Dar acesta este un risc asumat de autoritãþi. România este
ea nu
parte a programului OMS de eradicare a unor boli. Vaccinar
accinarea
este negociabilã
negociabilã. Sigur cã sunt ºi riscuri, dar rezultatul general ºi pe
ea da
termen lung este benefic. Aºa, de pildã, variola… Vaccinul put
putea
reacþii cutanate multiple, forme disimulate de vaccinã, o boalã
oar
e v
ariolei
asemãnãt
asemãnãtoar
oare
variolei
ariolei. Dar uite cã ea a fost eradicatã, în 1980.
e
Vaccinurile nu sunt nici periculoase ºi nici prea multe. Cã unul poat
poate
genera, la nu ºtiu cine, sclerozã în plãci, sã zicem, acesta-i
riscul
riscul“ (!).
Dr
pecialis
gologie
Dr.. Maria Chirilã, sspecialis
pecialistt în imunologie ºi aler
alergologie
(„Sã dai polivaccinuri copiilor sub un an este o agresiune la
care sistemul lor imunitar nu poate sã facã faþã“): „Nimeni nu
se opune principiului vaccinãrii. Problema este cum se face vaccinarea
la ora actualã. Sistemul ce funcþiona pânã în 1991, verificat timp de 40
de ani, era foarte bun. Mai puþine vaccinãri, la intervale mai mari de
ece ani, însã, s-a tr
ecut la o
timp ºi nimeni nu avea necazuri. De zzece
trecut
vaccinare masivã, care sfideazã regulile de aur ale
imunologiei. Sã dai polivaccinuri în neºtire copiilor de pânã
imunologiei
la un an, este o agresiune la care sistemul lor imunitar nu
poat
e sã ffacã
acã ffaþã
aþã
poate
aþã. De exemplu, se ºtie cã picai anul în Facultate (de
oie sã ffaci
aci
Medicinã) dacã nu respectai urmãtorul principiu: n-ai v
voie
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un vaccin dupã altul mai devreme de 30 de zile
zile. De ce astãzi se
considerã cã merge sã faci antipolio combinat cu diftero-tetanicul sau
antirujeolicul? De ce se face antihepatita la naºtere, când se
ºtie cã e tocmai perioada de icter fiziologic, normalã de altfel,
în care ficatul bebeluºului este vulnerabil? ªtiþi câþi copii vin
la mine cu ciroze ºi ictere la vârste foarte fragede?
fragede De ce se fac
vaccinuri la copii care au avut bolile respective ºi la care vaccinarea
poate produce dereglãri imune? De ce se fac la copiii mari vaccinãri
antioreion sau antirujeolic, când astea sunt boli normale ale copilãriei,
nu sunt periculoase, în schimb pot fi expuºi, prin vaccinare,
antigenului rujeolei
rujeolei, de exemplu, ce poate produce în viitor o
alit
a scler
ozantã)
afecþiune extrem de gravã, PES (panencef
(panencefalit
alita
sclerozantã)
ozantã)?
Nu suntem nici sectanþi, nici obsedaþi de a fi împotriva vaccinãrii,
ument
e cu douã
dar acesta e adevãrul! Vaccinurile sunt ins
instr
trument
umente
tr
tãiºuri, unde sunt folosite virusuri atenuate, ce pot fi folosite
biologice. Abuzul poate naºte monºtri! Încearcã un copil sã
ca arme biologice
spunã cã este alergic, cã este astmatic, degeaba! Trebuie vaccinat de-a
valma! ªi cazurile recente… Credeþi cã n-a contat faptul cã suntem în
plin sezon de viroze? Credeþi cã a þinut cont cineva de asta pânã n-au
leºinat acei copii? Deci, eu nu pledez pentru nevaccinare, ci pentru
r enunþar
v alanºa de v
acinuri multiv
alent
e, fãcut
e la
enunþarea
vacinuri
multivalent
alente,
fãcute
ea la aav
intervale mici, ce dau peste cap organismul unui copil.
copil.“
Fãrã prea multe comentarii, doar sã subliniem „mulþumirea“ majoritãþii specialiºtilor intervievaþi cã efectele secundare erau „conform
prospectului“. Deci, dacã acestea sunt amintite în prospectul vaccinului,
ir
eascã nici
totul este în regulã? Evident cã nu, aºa cum nu es
estte ffir
ireascã
accep
ea chiar ºi a unui singur caz de boalã gr
avã declanºatã
gra
acceptt ar
area
de vaccin – sau de orice altã substanþã medicamentoasã, cu rol declarat
terapeutic. În acest caz, principiul hipocratic „Primum non nocere“
devine golit de sens, desuet…
În aceastã privinþã, punctul de vedere bazat pe bun-simþ pare a fi
evident: indiferent de pãrerea specialiºtilor ºi de cerinþele normelor de
sãnãtate (valabile doar la un moment dat, posibil radical schimbate
chiar de mâine…), decizia de apelare la medicament sau vaccin aparþine
nu unor norme / reguli/ legi, ci a fiecãruia din cei implicaþi, a fiecãrui
cetãþean cu adevãrat responsabil pentru sãnãtatea sa, a copiilor sãi ºi a
întregii familii, inclusiv umane.
Aceste decizii se bazeazã, cum precizam, nu pe norme temporare,
supuse judecãþii istoriei, ci pe cunoaºterea valorilor universale,
imuabile, perene: principiile fundamentale ale viului, ce sprijinã ºi susþin
Principiul Unic al Vieþii.
Exact acest lucru îl realizãm ºi noi acum: oferirea unor date cât
mai precise, bazate pe realitate, simplitate, eliberate de interese
financiare, orgolii profesionale sau obligaþii tradiþionale! Se
doreºte a se oferi o informaþie cât mai impersonalã, pentru o decizie
cât mai liberã, a fiecãruia dintre cei implicaþi în Actul Vieþii, deci a
fiecãruia dintre noi…
Revenind la informaþiile concrete privitoare la vaccinuri, în
susþinerea argumentelor rezonabile ºi de bun-simþ ale Dr. Maria Chirilã,
referitoare la afluxul actual masiv de vaccinuri, în continuare îl citãm
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u, ºeful Secþiei de vir
pe Dr
Dr.. Eugen Olar
Olaru,
virusologie
cadrul
usologie din cadr
ul
tic ºi Sãnãt
at
e Animalã (în 2001), care,
ate
Diagnostic
Sãnãtat
Intitutului de Diagnos
referindu-se la epidemia de febrã af
afttoasã la bovine, din Marea Britanie,
din acel moment – printre altele, declara în presa din aprilie 2001:
Vaccinarea este practic ultima soluþie. În România, vaccinarea în
masã s-a practicat pânã în 1992, când Comunitatea Europeanã a decis
sistarea vaccinãrilor. În cazul în care s-ar opta pentru aceastã soluþie,
þara noastrã nu ar mai exporta nici un animal. Animalele vaccinate
epr
ez
entând un
sunt sus
pect
at
e de a aav
vea o ffor
or
mã de vir
us, rrepr
suspect
pectat
ate
ormã
virus,
eprez
ezentând
pericol pentru efectivele nevaccinate, de aceea este interzis
exportul
exportul. Aceasta poate fi folositã doar când situaþia a scãpat de
sub control
control, trebuind anunþate în prealabil instituþiile internaþionale.
Prin acest scurt citat dorim sã subliniem importanþa pericolului
real, pentru animalele nevaccinate, apãrut în urma vaccinãrii celorlalte
– recunoscut la nivelul oficial, politic, al Uniunii Europene. Acelaºi
lucru se întâmplã în prezentul lui 2003 cu porcinele vaccinate de pestã
porcinã, interzise, de asemenea la export, din aceleaºi considerente ca
ºi cele legate de vaccinarea la bovine de febrã aftoasã…
ªi atunci, dacã pericolul vaccinãrii este clar evidenþiat ºi recunoscut
ealiz
eazã acelaºi lucr
u ºi în
în privinþa animalelor, de ce nu se rrealiz
ealizeazã
lucru
privinþa oamenilor
or
ba de copii, începând
oamenilor,, mai ales când es
estte v
vor
orba
cu nou-nãscuþii? Oare animalele sunt mai importante (pentru carnea
oferitã ca fripturã în farfurie) decât oamenii – pentru sistemul actual de
sãnãtate?…
Dacã informaþiile oferite pânã acum vor fi considerate ca „subþiri“
ºi puþin argumentate în susþinerea ideii de nocivitate a vaccinurilor,
asemenea medicamentelor alopate de sintezã industrialã, credem cã
informaþiile oferite de un „specialist în deconspirãri“, respectiv Vladimir
Alexe, vor fi cel puþin relevante, dacã nu revelatoare sau bulversante.
Acest prolific redactor de „subiecte tari” ºi-a format ºi credibilizat
propriul sãu sistem de prezentare al informaþiilor considerate „ºocante“,
„incredibile“ ºi „de necrezut“, dar cãrora timpul le-a confirmat de fiecare
datã veridicitatea. Exact în aceastã categorie se încadreazã ºi citatul de
mai jos, extras din suplimentul de „Dosare ultrasecrete“ ale cotidianului
„Ziua“, din 14 iulie 2001:
Istoria sindromului „vacii nebune“ are un prim punct de cotiturã în
ma unei cam
panii de v
accinãri a mieilor contr
a
anul 1934, în ur
urma
campanii
vaccinãri
contra
sindromului „oii nebune
nebune““ . S-a constatat cã, în doi ani, au decedat
5.000 dintre cei 18.000 de miei vaccinaþi. Ancheta de laborator a stabilit
trat fusese pregãtit folosindu-se miei
atunci cã vaccinul adminis
administrat
inf
es
infes
esttaþi de oile-mamã
oile-mamã. Faptul cã infecþia cerebralã se transmisese în
plan vertical de la oi la mieii lor ºi, apoi, în plan orizontal, de la un miel
la altul, nu a ajuns, însã, în paginile literaturii de specialitate decât 15 ani
e Dumble în ar
ticolul
mai târziu. Dupã cum o demonstreazã ºi Lyne
ynett
tte
articolul
tt
„Brain-dead Imperialism: Manmade Creutzfeldt-Jakobs and Mad
Cow Disease
Disease““ („Imperialismul creierului-mort: eroarea umanã
în sindromul Creutzfeldt-J
akobs ºi maladia vacii nebune
Creutzfeldt-Jakobs
nebune““ ), în
„Thir
d W
or
ld R
esur
gence
996, pag. 21-2
Third
Wor
orld
Resur
esurgence
gence““ , nr
nr.. 75, 11996,
1-244 .
În suplimentul „Dosare ultrasecrete“ din 14 aprilie 2001, V. Alexe
reuºeºte o „radiografie nefardatã“ a sistemului medical internaþional,
insistând pe efectele, deloc neglijabile asupra sãnãtãþii umane, a
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vaccinurilor ºi campaniilor de vaccinare:
Într-un anumit sens, secolul XX poate fi considerat „secolul vaccinurilor“. Considerate mijloace ideale de luptã contra multor maladii, de
„baraj“ imunitar pentru copii ºi adulþi, de principal mijloc de combatere
a epidemiilor (de la gripã la varicelã sau oreion), vaccinurile au intrat
în mentalitatea colectivã a populaþiei secolului XX ºi au creat un „pol“
gigant în vasta ºi atât de criticata industrie farmaceuticã. Prescrise cu
seninãtate de medici, mai ales în cazul copiilor mici, vaccinurile au
intrat ºi pe piaþa micilor animale de casã ori a celor de fermã, cu
consecinþe financiare considerabile pentru producãtorii de vacinuri
animale. Cu toate acestea, secolul XXI ar putea schimba mult optica ºi
tempera entuziasmul pentru infailibilitatea imunologicã a vaccinurilor.
Mai multe dezvãluiri recente – pãstrate, deocamdatã, doar în cercurile
specialiºtilor – indicã de pe acum cã vaccinurile au constituit, în
tot secolul XX, o mare ºi esenþialã sursã de declanºare a
numer
oase tulburãri ner
act
er imunologic
numeroase
nerv
caract
acter
voase, maladii cu car
– multe necunoscute în trecut, adicã înainte ca administrarea
vaccinurilor sã devinã o practicã internaþionalã – precum ºi a unor
epidemii cu o forþã ºi o arie de proliferare ori vitezã de distrugere
imunologicã greu de stãvilit. La toate acestea se adaugã ºi o anumitã
opacitate a mass-media, care a subestimat importanþa acestui fenomen.
Caracterul iatrogen al virusurilor SIDA ori Ebola a fost rareori luat
în discuþie de mass-media internaþionalã, în ciuda unor avertismente ºi
documente care dovedeau cã modificarea geneticã în laborator a
anumitor virusuri constituia o componentã a rãzboiului biologic, cãruia
marile puteri i-au acordat o importanþã crucialã dupã al doilea rãzboi
mondial. Nici utilizarea unor vaccinuri experimentale pe om – ca în
cazul soldaþilor americani din Golf – ori folosirea campaniilor de
vaccinãri în scopul administrãrii cãtre populaþie (mai ales în Lumea a
Treia) a unor vaccinuri experimentale, cu efecte necunoscute, nu au
fost ºi nu sunt în centrul interesului mass-media.
La nivelul mentalului colectiv dominã un punct de vedere
înrãdãcinat: vaccinurile ne pãzesc de maladiile infecþioase. Marile
bine înrãdãcinat
trusturi farmaceutice cheltuiesc importante fonduri pentru a face reclamã
vaccinurilor ºi vaccinãrilor, reamintind mereu populaþiei cã epidemiile
de poliomielitã ori variolã au fost eradicate prin vaste programe de
vaccinãri în masã. Publicitatea din mas-media l-au obiºnuit pe cetãþeanul
civilizat sã dea fuga la farmacie încã de la primele semne ale unei rãceli
pentru a-ºi procura ºi administra drogurile recomandate.
În cazul epidemiilor de gripã ori alte virusuri de sezon, omul simplu
se lasã „înþepat“ imediat. Copiii, la rândul lor, sunt „bombardaþi“ – chiar
la prescripþia pediatrilor – cu un veritabil „baraj“ de 22 de vaccinuri,
încã înainte de a împlini vârsta de 6 ani. Nici cãþelul sau pisica din casã
nu scapã de vaccinãrile periodice. Vânzarea gamei imense de vaccinuri
– gamã reînnoitã permanent – plata vaccinãrilor ori a vizitei medicale
au transformat piaþa vaccinurilor într-un uriaº bussines.
În avalanºa epidemiilor ºi a campaniilor de vaccinare – decretate
periodic – vocile unor mari somitãþi medicale, ca ºi
aver
tisment
ele aces
a, au tr
ecut neobser
vat
e . Cu toate acestea,
ertisment
tismentele
acesttor
ora,
trecut
neobserv
ate
în ultimul deceniu al secolului XX, la marile reuniuni ºtiinþifice de profil,
experþi ai marilor laboratoare ºi medici de renume au avertizat, în mod
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constant: unele vaccinuri contamineazã, mai mult decât
imunizeazã!
Bar
bar
a Doe Fisher
a lui „„The
The N
ational V
accine
Barbar
bara
Fisher,, pr
preºedint
eºedinta
National
Vaccine
eºedint
Information Center“ („Centrul Naþional de Informaþii privind
Vaccinurile“), cu sediul la V
ienna (V
ginia, SU
A)
Vienna
(Vir
irginia,
SUA)
A), susþine cã
ir
vaccinurile sunt responsabile de creºterea permanentã a numãrului de
at
e
voase, de incapacit
copii ºi adulþi care suferã de tulburãri ner
nerv
incapacitat
ate
intelectualã, astmã, de sindromul oboselii cronice, lupus,
artritã reumatoidã, sclerozã multiplã ºi alte boli.
boli Doamna Fisher
solicitã, de mai mulþi ani, instituirea unui sistem de monitorizare, pe
termen lung, a efectelor provocate asupra populaþiei de vaccinãrile în
masã ºi limitarea campaniilor de vaccinare doar la acele vaccinuri
despre care s-a dovedit cã nu prezintã efecte negative sau efecte
necunoscute.
De regulã, nu existã specialist care sã nege, cel puþin neoficial,
pericolele pe care le implicã administrarea vaccinurilor. Pojarul,
oreionul, rubeola sau poliomielita sunt ori au fost combãtute prin
vaccinuri, care au în componenþã, cum bine se ºtie, cantitãþi mici din
virusul propriu-zis. Deºi în statisticile americane de sãnãtate se
menþioneazã, de pildã, faptul cã poliomielita ar fi fost total eradicatã în
Statele Unite încã din 1979, aceleaºi statistici „uitã” sã menþioneze faptul
e cazurile de poliomielitã semnalat
e dupã 119979 au ffos
os
cã t oat
oate
semnalate
ostt
pr
ovocat
nurile anti-polio
pro
ocate
vacci
accinurile
anti-polio…
e chiar de v
acci
Un alt cercetãtor american, Neil Z
Z.. Miller
Miller, se întreba dacã vaccinul
antipolio mai este necesar, din moment ce genereazã alte cazuri de
poliomielitã. Miller insistã ºi pe faptul cã, înaintea începerii programelor
de vaccinãri în masã – în urmã cu circa 50 de ani – cancerul nu atinsese
proporþiile epidemice de azi, maladiile imunodeficitare erau puþin ori
deloc cunoscute, la fel ºi autismul la copii.
De fapt, aºa cum susþin ºi specialiºtii, contaminarea prin
administrarea vacinurilor nu este o problemã nouã. În al doilea rãzboi
mondial, de exemplu, vaccinul contra febrei, preparat din sânge uman
contaminat cu virusul hepatitei, s-a transmis militarilor. Rezultatul:
50.000 de militari americani au fost infectaþi cu hepatitã în
urma administrãrii vaccinului declarat ca imunizant
imunizant.
Abia în anii ’60 s-a descoperit cã vaccinul anti-polio, preparat din
þesutul rinichiului de maimuþã, contaminase între 1955 ºi 1963
numeroase persoane cu un virus, definit de specialiºti drept „Simian
Virus, numãrul 40“, prescurtat virusul SV 40. Deºi se dovedise cã SV
40 declanºa cancerul la animale
animale, autoritãþile sanitare americane
au susþinut cã el nu avea aceleaºi efecte ºi aupra omului. Ulterior însã,
s-a evidenþiat prezenþa lui SV 40 ºi într-o serie de cazuri de cancer uman.
În anii ’90, cercetãtorii americani au ajuns la concluzia cã SV 40 a
contaminat vaccinul anti-polio, fiind factorul declanºator al
unor forme rare (pânã atunci) de cancer pulmonar
(mezotheliom) ori de cancer al mãduvei osoase (mielom
multiplu)
multiplu). Un raport medical din 1999 dezvãluia prezenþa lui SV 40 în
þesuturile rinichilor a 4 copii nãscuþi dupã 1982. Trei dintre ei suportaserã
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transplanturi de rinichi, al patrulea suferea de o tumoare renalã.
Specialiºtii americani ºi-au mai pus o întrebare fundamentalã: SV 40
trecuse oare de la pãrinþi la copii?
Pentru americani a constituit un veritabil ºoc ºi o altã dezvãluire.
Anume cã unele campanii de vaccinare au fost utilizate pentru testarea
acoperitã a unor vaccinuri experimentale, ale cãror efecte urmau sã fie
observate ºi consemnate de specialiºti ºi laboratoare. Asemenea teste
„acoperite“ cu vaccinuri experimentale s-au derulat în SUA, ultima datã,
între 1989-1991, la „Kaiser Permanente of Southern California“ ºi la „Center for Disease Control“ (CDC), care au efectuat împreunã teste experimentale cu un vaccin anti-pojar. Fãrã informarea prealabilã a pãrinþilor,
vaccinul Edmostron – Zagreb (E-Z) a fost administrat experimental la
1.500 de copii, aparþinând comunitãþilor sãrace de negri ºi de latinoamericani din cartierele periferice ale Los Angeles-ului. Recomandat
apoi chiar de OMS, vaccinul E-Z a fost ulterior administrat fãrã prevenirea
pãrinþilor altor mii de copii din Mexic, Haiti ori diverse state din
Africa.
Doar numãrul mare de decese înregistrate în rândul
tr
ase v
minat,
copiilor,, cãr
cãror
ora
administr
trase
vaccinul
E-Z,, a de
detter
erminat,
copiilor
or
a li se adminis
accinul E-Z
în cele din ur
mã, sus
pendar
ea v
accinãrilor
urmã,
suspendar
pendarea
vaccinãrilor
accinãrilor. În urma unor noi
cercetãri, s-a descoperit cã, din nefericire, vaccinul anti-pojar E-Z cauza,
ca efect secundar, afectarea gravã a sistemului imunitar al copilului
vaccinat, pe termen lung: între 6 luni ºi 3 ani, cel puþin. Statistic, s-a
constatat cã administrarea vaccinului anti-pojar E-Z a condus,
în fapt, la decesul mult mai multor copii decât în rândul
acelor
e nu fuseserã v
accinaþi pr
eventiv
acelora
care
vaccinaþi
pre
entiv. În Africa, E-Z a
a car
provocat, potrivit unor statistici mai puþin cunoscute, moartea unui numãr
dublu de fetiþe decât de bãieþi, aspect încã neelucidat.
În 1992, OMS a interzis celebrul vaccin E-Z, fãrã a preciza, însã, ºi
rata deceselor. Po trivit lui „Los Angeles Times“ din 20 iunie
1996, nici unul dintr
accinaþi nu a
dintre
vaccinaþi
e cei 11.500
.500 de copii v
supr
avieþuit adminis
trãrii aces
tui v
accin, car
e nici mãcar nu
supra
administrãrii
acestui
vaccin,
care
cãpãtase licenþã de fabricaþie
fabricaþie…
Mulþi ºi-au pus întrebarea câte alte campanii „acoperite“, cu vaccinuri experimentale, au fost iniþiate de autoritãþile sanitare, fãrã ºtirea
sau consimþãmântul populaþiei. Semnificativ apare ºi un alt detaliu:
cercetãtorilor de la laboratorul „Kaiser“ nu li s-au adus la cunoºtinþã
aceste teste, pe cobai umani; toþi au aflat de vaccinãrile experimentale
asupra populaþiei abia în 1996, citind „Los Angeles Times“!
O altã statisticã îngrijorãtoare priveºte cazurile de astm. În zonele
sãrace ale oraºelor americane s-a constatat, în ultimele decenii, o
adevãratã explozie a azurilor de astm. Potrivit lui CDC („Center for
Disease Control“), 5.000 de persoane mor anual în SUA în mediul expus
mai sus. Circa 17,3 milioane suferã de astm (dintre care 4,8 milioane de
copii), faþã de doar 6,7 milioane de cazuri înregistrate în anii ’80. Astmul
se manifestã înaintea vârstei de 6 ani, iar în rândul negrilor cazurile de
astm s-au dovedit de douã sau trei ori mai frecvente decât în rândul
albilor. În secþiile spitalelor din cartierele sãrace ale New-York-ului –
Bronx sau Harlem, se înregistreazã de 21 de ori mai multe cazuri de
astm decât în alte zone ale marii metropole americane. Unii specialiºti
atrag atenþia cã explozia cazurilor de astm în rândul negrilor de la
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periferia unor mari metropole americane nu se poate explica decât
prin imunodeficienþã provocatã de administrarea unor vaccinuri
experimentale, care nu au fost inoculate ºi populaþiei americane din
celelalte zone urbane.
În anii ’90, un vaccin antitetanos, inoculat negrilor africani
eilor din Mexic, Nicaragua ori Filipine conþinea un
ºi fem
femeilor
inal, sstterilit
at
ea
hor
mon car
ovoca aav
vor
atea
ea. În 1995, o
hormon
care
pro
ortul
erilitat
tul ºi, în ffinal,
e pr
organizaþie catolicã pentru apãrarea drepturilor omului, „Human Life
International“, a acuzat OMS pentru promovarea unui vaccin canadian
Hormonul
coriogonadotrop
anti-tetanos,
conþinând
(„Choriogonado
opic hor
mon“ – HCG).
HCG) Potrivit organizaþiei
(„Choriogonadotr
tropic
hormon“
tr
catolice, hormonul era administrat într-o dozã neobiºnuitã de câte cinci
injecþii, timp de 3 luni, exclusiv femeilor a cãror vârstã permitea sarcina.
Experimentul a fost rapid stopat doar dupã ce un numãr semnificativ de
femei cãrora li se administrase vaccinul pe bazã de HCG au prezentat
hemor
agii v
e ºi au aav
vor
e.
hemoragii
vaginale
abundente
ortt at dupã inocular
inoculare
aginale abundent
Potrivit unor specialiºti din domeniu, OMS a dezvoltat ºi testat vaccinurile anti-fertilitate timp de peste 20 de ani. Femeile din Lumea a Treia
cãrora li s-a administrat vaccinul anti-tetanos, au dezvoltat anticorpi
care au atacat apoi hormonul fertilitãþii. Asociaþia Medicalã din
Filipine, dupã analizarea acestui vaccin, a constatat cã peste
20% dintr
emeile v
accinat
e ant
erior
dintre
vaccinat
accinate
inoculate
anterior
erior,, cu
e ffemeile
e fuseserã inoculat
hor
e pr
ovoca aav
vor
tul ºi sstt erilit
ea
hormonul
HCG,, car
care
pro
ortul
erilitat
atea
ea. Detaliile
monul HCG
at
Human Life International
„afacerii HCG“ se pot regãsi pe web-ul lui „Human
International“,
www
.hli.or
www.hli.or
.hli.orgg .
În octombrie 1999, un vaccin împotriva infecþiei cu Rotavirus (care
provoacã la copii diareele rebele) a fost lansat pe piaþã în SUA. Un an
mai târziu, în octombrie 2000, dupã ce fusese inoculat la
peste un milion de coii, vaccinul „Rotashield“ a fost retras
retras,
deoarece s-a constatat cã poate provoca, într-un fel sau altul, ocluzie
es
os
es
tinalã
00 de cazuri de ocluzie int
int
estte 1100
intes
estinalã
ostt
intes
estinalã
tinalã. Pes
tinalã au ffos
raportate la copii,
copii dupã una sau douã sãptãmâni de la administrarea
acestui vaccin.
Unul din aspectele cele mai delicate legate de manufacturarea vaccinurilor priveºte culturile celulare de unde se extrag, în laboratoare,
viruºii atenuaþi introdusi apoi în componenþa vaccinurilor. Foar
oartte
puþini ºtiu cã viruºii utilizaþi la fabricarea vaccinurilor sunt
dezv
olt
aþi în or
gane animale, ca rinichii de maimuþã sau
dezvolt
oltaþi
organe
embrionii de gãinã, ori în culturi de celule umane pr
ovenind
pro
din þesuturile canceroase.
canceroase Un exemplu intrat în literatura de
tt
e Lacks, decedatã în 1195
95
specialitate este cel al lui Henrie
Henriett
tte
9511, în
urma unui cancer cervical
cervical. Eºantioanele din tumoarea sa malignã
au fost „donate“ unui laborator din Baltimore, specializat în culturi
celulare. La acea datã – 1951 – toate tentativele de a dezvolta viruºi în
culturi celulare de laborator eºuaserã. Nici astãzi nu se ºtie prea bine
din ce cauzã viruºii crescuþi în eºantioanele canceroase, extrase
ea Henrie
tt
ei Lacks, s-au dezv
olt
at vigur
os ºi au
tumoarea
Henriett
ttei
dezvolt
oltat
viguros
din tumoar
HELA
creat astfel prima culturã celularã de laborator, denumitã „HELA
HELA“, dupã
numele Henriettei Lacks. Celulele cancerose ale tinerei negrese
au fost alimentate cu un amestec plasmatic din extractul
embrionilor de pui de gãinã ºi cel uman: plasmã proaspãtã
de pui, extrasã din sângele puilor vii de gãinã, ºi sânge din
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placente umane (placentele, din care se hrãnesc fetuºii, conþin
o serie de hormoni deosebit de rezistenþi).
Astãzi, dupã o jumãtate de secol, se bãnuie cã virusul „Papilloma“
– cu transmitere sexualã – ar putea constitui cauza cancerului cervical.
Se presupune cã Papilloma-viruºi au fost încorporaþi în culturile
de laborator „Hela“
„Hela“, introduºi în componenþa vaccinurilor create
pe baza culturilor respective, vaccinuri administrate apoi oamenilor.
Prin anii ’60, când acest aspect malign al culturilor „Hela“ nu era
cunoscut, s-a observat transformarea malignã a celulelor de ficat uman
ºi de maimuþã din culturile „Hela“.
Contaminarea de tip „Hela“ ºi consecinþele asupra viruºilor crescuþi
în asemenea culturi de celule canceroase, viruºi introduºi în componenþa
unor vaccinuri, a constituit un adevãrat ºoc în lumea bacteriologilor.
Michael Gold a abordat aceastã problemã într-o carte celebrã:
pir
acy of Cells: One W
oman’
Conspir
piracy
Woman’
oman’ss Immor
Immortt al Legacy and
„A Cons
the Medical Scandal It Caused“ („Conspiraþia celularã:
moºtenirea eternã a unei femei ºi scandalul medical pe care
l-a pr
o vocat“)
pro
ocat“). Marele dr
dr.. vir
virusolog
Salk, „pãrintele“
usolog Jonas Salk
vaccinului Salk, antipolio, a declarat, ani de zile mai târziu, în 1978, cã
„a fost pe punctul de a-ºi pierde minþile“ când a descoperit
contaminarea „Hela“a celulelor animale în laboratorul sãu
sãu.
La sfârºitul anilor ’50, Salk a injectat, experimental, pacienþilor bolnavi
de cancer un vaccin pe bazã de viruºi dezvoltaþi în þesuturi celulare de
maimuþã, þesuturi de acelaºi tip cu cele utilizate în fabricarea viruºilor
intraþi în componenþa faimosului sãu vaccin anti-polio. Dr. Salk spera
ca vaccinul astfel produs sã stimuleze sistemul imunitar al pacienþilor.
Efectele au fost, însã, contrare, astfel cã Salk a început sã suspecteze
culturile „Hela“. În acei ani, susþine în cartea sa Michael Gold, medicii
încã nu bãnuiau cã v
uºi dezv
olt
aþi
vaccinurile,
viruºi
dezvolt
oltaþi
accinurile, conþinând vir
în asemenea culturi de labor
la de ffap
laborat
ator
or,, s-ar af
afla
aptt la baza
at
or
ap
declanºãrii cancerului
cancerului.
În mod obiºnuit se susþine cã vaccinurile sunt „sterilizate“. Numai
e
cã aceastã sterilizare este o problemã controversatã: prin sstterilizar
erilizare
pot fi distruse tocmai proteinele imunizante, în timp ce viruºii
cont
aminat
ori ori par
ticulele vir
avieþui, ffiind
iind adcontaminat
aminatori
particulele
virale
pott supr
supra
ale po
ministrate odatã cu vaccinul.
vaccinul Mari valuri printre specialiºti a stârnit
ºi ipoteza cã extractul din fetus de viþel – utilizat frecvent pentru
hrãnirea culturilor celulare din laborator – ar fi rãspunzãtor
pentr
u cont
aminar
ea cu SID
A . Dr
ote a publicat în „Jour
nal
pentru
contaminar
aminarea
SIDA
Dr.. J. Gr
Gro
„Journal
o y al Socie
ombrie 11988
988
Ro
Societt y of Medicine”, din oct
octombrie
988, un
of the R
articol pe aceastã temã, avertizând: „Este absolut vital ca toate
usul
vaccinurile sã fie verificate anti-SIDA înaintea utilizãrii, ºi ca vir
virusul
bo
vin sã ffacã
acã obiectul cer
tãrilor pentr
u posibilul sãu rrol
ol în
bovin
cerce
cetãrilor
pentru
ce
ar
ea inf
es
tãrii cu SID
A .“
acilitar
area
infes
estãrii
SIDA
f acilit
Sunt acestea – vaccinurile conþinând viruºi – cauzele declanºãrii
contaminãrii cu SIDA? Câþiva cercetãtori americani au atras atenþia cã
A , în ur
ma
SIDA
SUA
urma
prima epidemie SID
A s-a declanºat, în SU
administrãrii vaccinului contra hepatitei tip B, în comunitãþile
ewYor
homosexuali
Ne
w-Y
ork,
de homose
xuali din San FFrrancisco, Los Angeles ºi N
k,
în cursul campaniilor de vaccinare – de tristã amintire – dintre
98
78-198
9811 . Prima epidemie SIDA a erupt în 1981 printre
anii 1199 78-1
homosexualii din cele trei mari metropole, homosexuali vaccinaþi an-
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terior contra hepatitei B. Or, la începutul anilor ’70, vaccinul contr
contra
a
ei B a ffos
os
at pe baza unor vir
uºi cr
escuþi pe
hepatitei
ostt dezv
dezvolt
oltat
viruºi
crescuþi
olt
hepatit
culturi de þesuturi de cimpanzeu
cimpanzeu, despre care astãzi se afirmã,
unanim, cã ar fi cauza transmiterii virusului SIDA de la maimuþe la om.
Vaccinul contra hepatitei B încerca sã previnã transmiterea bolii pe
xperiment
vea în com
poziþie ºi
xperimental
compoziþie
cale sexualã. Acel v
vaccin
accin eexperiment
al aav
as din sângele homose
xualilor bolna
vi de hepatitã
un ser
xtr
ser,, eextr
xtras
homosexualilor
bolnavi
hepatitã,
iar vaccinurile pe bazã de ser nu pot fi sterilizate.
Existã ºi o altã ipotezã, în virtutea cãreia vaccinul anti-polio, contaminat cu virusul de la cimpanzeu, s-ar afla la originea epidemiei SIDA din
ne
y tto
o the Sour
ce of HIV and AIDS“
Africa. În „The Riv
River:
Journe
ney
Source
er: A Jour
(„Fluviul: o cãlãt
orie cãtr
oar
ele HIV ºi SID
A“)
cãlãtorie
cãtre
izvoar
oarele
SIDA“)
A“), carte publicatã
e izv
ar
d Hooper analizeazã felul în care vaccinul anti-polio,
în 1999, Edw
Edwar
ard
fabricat pe baza þesuturilor din rinichi de maimuþã, a propagat
SID
A de la cim
panz
eu la om, în anumit
e sstt at
e africane
SIDA
cimpanz
panzeu
anumite
ate
africane.
Hooper nu este, însã, primul care avanseazã astfel de ipoteze. Tom
Curtis schiþase ipoteza încã din 1992, în paginile revistei „Rolling Stone“.
Alþi cercetãtori susþin cã programul de vaccinãri lansat de OMS în Africa,
din anii ’70, poartã o mare responsabilitate pentru declanºarea ºi rãspândirea epidemiei de SIDA din anii ’80. Între timp, somitãþi ca dr
dr..
oar
ecent,
Leonard
Horo
dr.. Alan Cantw
Cantwell
oartt e rrecent,
Leonar
d Hor
o witz ºi dr
ell susþin, ffoar
cã virusul comun utilizat în vacinurile anti-varicelã, gripã ºi
hepatitã, s-ar af
la, de ffap
ap
t, la originea epidemiilor de SID
A.
afla,
apt,
SIDA
Numitorul comun al tuturor teoriilor privind originea declanºãrii
xact vir
uºii ºi
epidemiei de SIDA, îl constituie vaccinurile, mai eex
viruºii
culturile celulare în care aceºti viruºi sunt cultivaþi în
laboratoare
laboratoare, înainte de a fi introduºi în componenþa diverselor
vaccinuri administrate populaþiei. Dezlãnþuirea epidemiei supranumitã
în mass-media „sindromul Golfului“, printre miile de veterani americani
participanþi la rãzboiul din Golf (1991), a atras atenþia asupra vaccinului
anti-antrax, administrat militarilor debarcaþi în Peninsula Arabicã în
rãzboiul contra Irakului. Administrarea vaccinului a fost o normã
militarã obligatorie, soldaþii americani care s-au sustras vaccinãrii antie s-au sus
tr
as
antrax fiind supuºi sancþiunilor. Or, tocmai cei car
care
sustr
tras
administrãrii celebrului vaccin anti-antrax s-a constatat cã
nu suferã de „sindromul Golfului“, în timp ce mulþi dintre cei
vaccinaþi anti-antrax „la ordin“, nu numai cã manifestau forme
gr
a v e ale bolii, dar ei le-au ºi tr
ansmis ult
erior membrilor
gra
transmis
ulterior
familiilor lor (soþii, copii), chiar ºi micilor animale de casã
(câini, pisici)
pisici).
Dr
th Nicolson este cel care a reuºit, dupã câþiva ani de
Dr.. Gar
Garth
cercetãri, sã punã în evidenþã în sângele tuturor celor infectaþi de
ob bact
erian, My
coplasma, car
e
„sindromul
microb
bacterian,
Mycoplasma,
care
„sindr
omul Golfului“ un micr
aºat de el un vir
us SID
ataºat
virus
SIDA
avea at
A. Mycoplasma, însã, nu se rãspândeºte
erior
om al
niciodatã pe cale naturalã. Ult
Ulterior
erior,, o epidemie de „sindr
„sindrom
Golfului“ s-a manifestat ºi printre deþinuþii închisorii HuntsTe
as. Aceºtia, evident, nu cãlcaserã vreodatã prin Peninsula
ville, T
exas
Arabicã. S-a descoperit cã puºcãriaºilor li se inoculserã
exprimental un vaccin care conþinea viruºi modificaþi genetic
genetic.
atson
La experiment a luat parte ºi dr
dr.. James W
Watson
atson, laureat al Premiului
Nobel pentru descoperirea structurii moleculei de ADN ºi conducãtorul
ºtiinþific al faimosului „Human Genome Project“.
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Aceastã masivã trecere în revistã a „lumii vaccinurilor“, vãzutã de
dupã cortinã, „în culise“, oferã o imagine uneori durã, alteori parcã
incredibilã, a modului în care se produc, gestioneazã ºi administreazã
arme cu douã
aceste preparate extrem de sensibile – cu adevãrat „arme
tãiºuri
tãiºuri“! Informaþiile de mai sus sunt uneori extrem de incomode pentru
confortul nostru mental – privitor la obiceiurile ºi atitudinile noastre
de întreþinere a stãrii de sãnãtate, inclusiv prin opinia cã aceasta se
realizeazã neapãrat prin intermediul vaccinurilor.
În lumina informaþiilor de pânã acum, parcã altfel este receptatã
opinia referitoare la eficienþa vaccinãrii, larg rãspânditã prin presã.
Astfel, se susþine cã „statisticile Direcþiei de Sãnãtate Publicã au
demonstrat eficienþa vaccinãrii: numãrul cazurilor de îmbolnãvire în
rândul copiilor vaccinaþi a scãzut considerabil. Pãrinþii trebuie sã se
gândeascã la sãnãtatea copiilor lor, mai ales cã nu trebuie sã plãteascã
nimic. În plus, copiii nevaccinaþi nu sunt primiþi în colectivitãþi:
etc“ (!).
creºe, grãdiniþe, ºcoli etc
De asemenea, dr. Lili Pasat, ºeful Inspecþiei Sanitare de Stat din
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, declara la 17 aprilie 2003 cã la administrarea oricãrui produs medicamentos poate apãrea o reacþie adversã,
inclusiv la adminstrarea vaccinului: „Apar reacþii secundare, deoarece
parametrii vaccinurilor sunt alþii decât ai fiecãrui individ în parte. La
fiecare vaccin se folosesc substanþe, suporturi, conservanþi
care pot sã ducã la daune în organism doar dacã gãsesc ºi
terenul propice
propice. Beneficiile imunizãrilor sunt mult mai mari decât
eventualele reacþii adverse, care sunt minime în cazul vaccinurilor.“
Înainte de alte comentarii, este bine sã conturãm ºi o imagine succinsuporturi, conservanþi
tã a diverselor „suporturi,
conservanþi“ ce intrã în compoziþia
vaccinurilor, dintr-o lucrare de specialitate, „Imunologia“, a unui specialist imunolog, dr. Virgil Pãunescu:
Adjuvanþii sunt substanþe sau amestecuri de substanþe care
amplificã rãspunsul imun faþã de un antigen
antigen. În general, antigenul
este amestecat cu adjuvantul ºi administrat împreunã. Un astfel de
amestec se administreazã pe cale subcutanatã, niciodatã intravenos.
Adjuvantul complet Freund este format dintr-o emulsie de ulei ºi
micobacterii moarte. Se foloseºte doar în experimente pe
animale, deoarece produce reacþie inflamatorie localã
put
er
nicã ca ur
mar
e a activãrii macr
agelor ºi limf
ocit
elor
puter
ernicã
urmar
mare
macrof
ofagelor
limfocit
ocitelor
elor..
of
Un alt adjuvant este componenta muraminicã din constituþia peretelui
pensia d
e hidr
micobacteriilor. La om, sus
suspensia
de
hidro
estte
oxid de aluminiu es
ad
juv
antul cel mai utilizat în pr
epar
ar
ea v
accinurilor
79
adjuv
juvantul
prepar
eparar
area
vaccinurilor
accinurilor. (79
79)
Iatã cum de timpuriu, cantitãþi apreciabile de Aluminiu (din adjuvantul din hidroxidul de aluminiu) ajung în trupul plãpând al copilului,
chiar ºi la nou-nãscuþi. Iar despre efectele secundare nocive ale acestuia,
semnale de alarmã apar tot mai mult în ultimii ani – mai ales, ca urmare
a utilizãrii tot mai mari a cutiilor de sucuri ºi bere din aluminiu. De
aceea, vaccinul administrat, pe lângã infecþia viralã sau bacterianã, prin
aluminiul adjuvant din compoziþia sa poate induce în timp ºi o „banalã“
intoxicare chimicã!
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Dar, într-adevãr, nu în aceastã posibilã intoxicare chimicã stã drama
utilizãrii vaccinurilor. Informaþiile anterioare, sintetizate cel mai coerent
în „Dosarele ultrasecrete“ ale lui Vladimir Alexe, surclaseazã cu mult
toate informaþiile de pânã atunci, provocând poate temeri, posibil panicã,
legatã la utilizarea vacinurilor. ªi atunci, ajungem la aceeaºi întrebare,
ca ºi în privinþa medicamentelor chimice alopate: ce facem dacã nu
mai folosim vaccinurile, ce punem în loc?
Sunt
De fapt, întrebarea cea mai importantã poate fi pusã astfel: „Sunt
vaccinurile cea mai bunã metodã de stimulare, ºi mai ales
dezv
olt
ar
e/ eev
voluþie, a sis
ar?
dezvolt
oltar
are/
sisttemului imunit
imunitar?
ar?“. Principiul ales („a
da cu bâta în capul paznicului adormit, ca sã se trezeascã ºi sã acþioneze
în caz de pericol “ – sistemul imunitar), este oare cea mai bunã, fireascã,
naturalã, dar mai ales eficientã metodã?
Pânã la enunþarea propriei noastre viziuni (care probabil cã deja
este prefiguratã în concepþia celor ce au avut rãbdarea studiului acestor
date, prin corespondenþa cu subcapitolul referitor la medicamentele
alopate), oferim un ultim scurt citat din revista lunarã „ªtiinþa pentru
toþi“, nr. 5, din mai 2003, din articolul „Al doilea HIV“:
Ter
apia int
er
mit
entã
„T
erapia
inter
ermit
mitentã
entã“ (studiatã inclusiv de un grup de cercetãtori
din Massachussetts), pe parcursul cãreia pacientului îi este întreruptã
etape, þinteºte amplificarea reacþiei
medicaþia în mai multe etape
imunit
ar
e îm
po
triv
a vir
usului HIV la bolna
vii cu inf
ecþii acut
e.
imunitar
are
împo
potriv
triva
virusului
bolnavii
infecþii
acute
În timpul terapiei, medicii întrerup periodic tratamentul antiviral, pentru
a permite sistemului imunitar sã se mobilizeze ºi sã lupte singur cu
boala. Cei care susþin aceastã strategie spun cã virusul este
controlat, pentru cã sistemului imunitar i se „dã timp“ sã
scoatã la bãtaie artileria grea, reprezentatã de celulele CD8
CD8,
care distrug celulele infectate.
Dupã o anumitã perioadã de teste, „terapia intermitentã“
s-a do
v edit inef
icientã ºi chiar periculoasã. Imediat dupã
dov
ineficientã
întreruperea medicaþiei, la cei mai mulþi dintre pacienþi
niv
elurile vir
usului în sânge cr
eºt
eau ameninþãt
or
nivelurile
virusului
creºt
eºteau
ameninþãtor
or..
Iatã cum „terapia intermitentã“ se aseamãnã pânã la identificare cu
terapia preventivã a vaccinãrii! Administrarea intermitentã a medicaþiei
sã se mobilialopate antivirale, pentru a permite sistemului imunitar „sã
zeze ºi sã lupte singur cu boala
boala“, este asemãnãtoare principiului
de administrare a vaccinului: intermitent, periodic, pentru a forþa
sã se mobilizeze ºi sã lupte singur cu boala
boala“.
sistemul imunitar „sã
Iar rezultatele acestei terapii sunt concludente pentru corespondenþa
noastrã cu vaccinul: „ineficientã ºi chiar periculoasã“
periculoasã“…
Concluzia, într-adevãr fireascã, apare natural: vaccinarea este o
me
o t ecþie par
þialã ºi rrelativã
elativã a or
ganismului, dar
mett odã de pr
pro
parþialã
organismului,
cu preþul unor riscuri atât de mari, încât de multe ori depãºesc
benef
iciile
beneficiile
iciile. Riscul major este conferit de stilul metodei aplicate: agresiv,
brutal, de forþare ºi impunere sistemului imun a unui program de lucru
intens ºi de multe ori bulversant – într-un cuvânt, antinatural (ca ºi
antibioticul)!
Aceastã stare de brutalizare a sistemului imunitar este echivalentã
cu instituirea unui „regim militar“, dur ºi nemilos, ca o lege marþialã ce
lichideazã pe oricine nu cadreazã cu regulile stricte impuse.
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Aceastã agresare a vaccinului, asemenea medicamentelor chimice
alopate, vine însã pe un fond „paºnic“, al unui organism armonios ºi
armonizat cu Natura, sau se manifestã pe un teren deja agresat de alþi
factori externi, la fel de duri? Rãspunsul pare a fi la fel de simplu: alimentaþia tradiþionalã, denaturatã, creeazã un mediu agresat ºi agresiv,
propice multiplicãrii microorganismelor patogene (subcapitolul
urmãtor va aprfunda îndelung acest vast ºi controversat subiect). De
aceea, pe un asemenea fond, vaccinul nu mai este perceput atât de
agresiv, fiind deja „în mediul sãu“. Agresiunea acestuia, prin microbii
atenuaþi injectaþi, nu mai este perceputã ca o notã discordantã, pentru
organismul continuu agresat de hrana denaturatã ºi adaptat la o continuã
producþie crescutã de leucocite.
Astfel, capitolul de toxicologia prin tratament termic, evidenþiazã
creºterea numãrului de leucocite (celulele sistemului imun) la valori
e, ºi de 30.000 în 30 de
impresionante, de 10.000, în 1100 minut
minute,
minute (proces cunoscut în literatura medicalã de specialitate sub
leucocitozã de digestie
numelele de „leucocitozã
digestie“) – ºi aceasta dupã fiecare
masã tradiþionalã!
În schimb, pentru organismul naturalizat cu hrana vie, naturalã,
organicã, cu sistemul imunitar liniºtit, neagresat de 3 pânã la de 5 ori
zilnic (numãrul meselor tradiþionale), primirea unui vaccin clasic
reprezintã o adevãratã bombã atomicã (declanºatã în mijlocul Naturii
prospere, al unui oraº fremãtând de viaþã)! Dacã în primul caz, detonarea
bombei – în „deºertul“ unui sistem imun afectat major de hrana
denaturatã – nu are efecte catastrofale, pentru al doilea caz, explozia
deasupra „oraºului“ palpitând de viaþã ºi prosperitate, va genera efecte
de neimaginat pentru primul caz…
În cazul adultului sau tânãrului hrãnit natural, sistemul imunitar,
eliberat de stresul hranei denaturate, precum câmpul de protecþie al
unui sistem energetic performant, va proteja lejer ºi eficient organismul
agresat de orice vaccin, oricât de nociv ºi concentrat ar fi acesta (a se
vedea exprimentul cercetãtorului care, aflând de hrana vie, dupã doi
ani de practicã îi testeazã „puterea“: înghite o fiolã de germeni liofilizaþi
de bacili difterici
difterici, fãrã a suporta nici un simptom neplãcut!
neplãcut!).
În schimb, organismul plãpând al nou-nãscutului, chiar hrãnit natural la sân, de cãtre o mamã „naturistã“, face faþã mult mai greu asaltului
vaccinului cu microbi atenuaþi, în condiþiile unui sistem imunitar imatur,
cu un ficat aflat în icter fiziologic. Oare de ce trebuie sã i se mai dea un
„pumn“ în ficatul ºi în sistemul sãu imun, prin vaccinare; nu-i
suficientã palma peste dos, pe care o primeºte în momentul
naºterii, pe când este þinut cu capul în jos ?…
De aceea, facem apel la raþiunea ºi înþelegerea profundã (bazatã pe
înþelepciune) a fiecãrui medic ºi cadru medical adevãrat, dincolo de
interese sau credinþe fixe, de a fi extrem de prudenþi în recomandarea
administrãrii vaccinurilor, mai ales la copiii mici! Ca organisme plãpânde, ele vor fi primele agresate de „atacul la baionetã“ al microbilor
atenuaþi din vaccin…
Întrebarea finalã care se pune este, într-adevãr, „ce punem în loc“ ?
Dacã eliminãm administrarea acestui preparat cu adevãrat agresiv ºi
dur, dar vãzut ca necesar pentru asigurarea sãnãtãþii relative a organismului, atunci ce vom folosi pentru siguranþa unei vieþi lipsite de boli
infecþioase ?
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Rãspunsul final la aceastã întrebare finalã poate fi deconcertant:
„P
e ffondul
ondul Aliment
aþiei N
atur
ale – nimic!“
„Pe
Alimentaþiei
Natur
aturale
nimic!“.
Adicã, în cazul unui mod de viaþã natural, cel mai bun ºi
eficient va
ccin este chiar Alimentaþia Naturalã: nu se mai asigurã
vaccin
mediul de dezvoltare ºi proliferare al microbilor, iar aceºtia, nemaiavând
un mediu propice dezvoltãrii, nu se vor mai putea multiplica, precum
în contextul hranei denaturate.
ªi chiar dacã vor fi introduºi în organism un anumit numãr de
microbi, consideraþi chiar virulenþi, superpatogeni, aceºtia vor fi „mãturaþi“ rapid de vigurosul ºi eficientul sistem imunitar al organismului
hrãnit (ºi întãrit) natural.
Aceasta este rezolvarea cea mai simplã a „poveºtii“ cu „balaurul“
numit microb: „buzduganul“ de decapitare al acestuia (vaccinul) este
înlocuit de „iarba fiarelor“ (fibrele vegetale), bagheta Alimentaþiei Naturale, care domesticeºte orice sãlbãticiune (microb)…
(Iar aceastã „iarbã a fiarelor“ poate fi cel mai simplu ºi
accesibil instrument de a ajuta la deschiderea Lacãtului
Inimii
Inimii…)
Dar, despre „povestea“ microbilor, în subcapitolul urmãtor!

4.6.3 MICROBII ªI TEAMA / FRICA / PANICA DE
„VIAÞA ÎN MINIATURÃ“ ((„MICRO-BIOS“
„MICRO-BIOS“
„MICRO-BIOS“))
În acest (sub)subcapitol, vom aborda un subiect extrem de delicat
ºi „exploziv“ pentru orice persoanã: problematica microbilor. Deja
familiarizaþi, în aceastã lucrare, cu o abordare neconvenþionalã,
alternativã a imaginii clasice învãþate în sistemul educaþional oficial,
aici avem de a face cu o abordare care se evidenþiazã ca fiind practic
opusã celei aparþinând sistemului clasic de educaþie medicalã.
Dacã „dogmele religioase“ sunt recunoscute tot mai mult a fi de
multe ori limitante ºi închistante pentru spiritul dornic de cunoaºtere ºi
libertate, în privinþa existenþei ºi acceptãrii „dogmelor medicale“ („dogmelor educaþionale“ etc.) se recunoaºte ºi se vorbeºte mult mai puþin.
Unul din elementele fundamentale în cadrul „dogmei medicale“, este
afirmaþia categoricã: „Microbii sunt organisme microscopice,
extrem de nocive pentru oameni, cauzã a multor boli
infecþioase – de aceea trebuie stârpiþi, fãrã milã, prin orice
procedeu posibil: termic, chimic, radiativ etc.“
etc.“.
Pentru a înþelege de ce considerãm aceastã afirmaþie drept o dogmã,
trebuie sã ne reamintim cã „dogma“ reprezintã un adevãr
considerat de autoritatea din domeniul respectiv drept imuabil,
absolut, ir
efut
abil, de nepus în discuþie.
discuþie Or, noi tocmai acest
irefut
efutabil,
lucru facem în acest subcapitol: nu numai cã punem, dar mai ales
repunem în discuþie „ade
vãr
ul“ nocivitãþii micr
obilor
„adevãr
vãrul“
microbilor
obilor, începând
de la sensul existenþei acestora ºi pânã la rolul lor în mediul
extern, dar mai ales intern al organismului; de la modul de
vieþuir
e, inclusiv aliment
ar
er
sul bact
erian“ ºi pânã
vieþuire,
alimentar
ar,, în „univ
„univer
ersul
bacterian“
la atitudinea noastrã psiho-men
talã faþã de acest univers…
psiho-mentalã
În acest fel, concluziile ce vor rezulta din parcurgerea unei bibliografii
bogate ºi variate, cu siguranþã cã vor oferi o altã perspectivã în abordarea

205

acestui subiect considerat convenþional ca fiind adevãr absolut – o
abordare cel puþin prudentã faþã de cea veche, dacã nu chiar una
transformatã ºi transformatoare. Cãci, a recunoaºte cã ºtiinþa este în
continuã schimbare, într-o permanentã reconsiderare a valorilor
(asemenea materiei fizice), înseamnã a aplica curajul Recunoaºterii de
Sine, a Conºtiinþei ce determinã ºtiinþa. Acestea sunt, de fapt, cele mai
OM de
înalte valori ale unui adevãrat „om de ºtiinþã“, redevenit „OM
Conºtiinþã
Conºtiinþã“: cunoaºtere, recunoaºtere, deschidere în faþa descoperirii
Noului care, de fapt, nu este chiar aºa de nou…
Ce anume reprezintã microbii, acest „univers“ impresionant, prea
puþin înþeles cu adevãrat – reprezintã o provocare prea amplã pentru
întinderea acestui tratat. Cu toate acestea, spaþiul generos acordat în
economia tratatului se justificã prin importanþa înþelegerii rostului
existenþei acestora
acestora, ºi mai ales a relaþiei acestora cu boala
infecþioasã
infecþioasã. Prin înþelegerea ºi conºtientizarea relaþiei de cauzalitate
cu boala infecþioasã,, prin „demitizarea acestora“, atunci ºi
deschiderea faþã de Alimentaþia Naturalã poate fi alta, mentalul
eliberându-se de teroarea prezenþei „microbilor criminali“
din preparatele naturale crude, netratate termic
termic.
În acest fel, focul prometeic, entropic, al pasteurizãrii, fierberii,
coacerii, prãjirii etc. este înlocuit, firesc ºi natural, cu Focul interior al
Cunoaºterii, Focul Viu al Vieþii – adevãratul foc oferit de Zeii olimpieni
oamenilor aflaþi la început de drum al dezvoltãrii…
4.6.3.1 MICROBII – FORME DE VIAÞÃ INTELIGENTÃ
Prima scurtã incursiune în „universul microbian“ se referã la o
realitate efectiv ignoratã în privinþa acestora: ca orice forme de viaþã,
chiar ºi microscopice, aceºtia dau dovadã de o inteligenþã dosebitã care,
de multe ori, surclaseazã chiar ºi titratele laboratoare de cercetare ºi
farmaceutice, conduse de strãlucite minþi umane. ªi mai interesant, se
remarcã cum scãderea dimensiunii ºi a masei accestora (de la bacterii
cãtre virusuri, alcãtuite fundamental doar din matricea de acid nucleic),
inteligenþa ºi metodele de acþiune devin parcã ºi mai subtile, adicã mai
inteligente – atât în acþiunea ofensivã, dar ºi în cea defensivã, demonstrând calitãþi cu adevãrat de inteligenþã dotatã cu capacitatea de rãspuns
(feed-back).
Pentru aceste afirmaþii – care deja sunt tot mai cunoscute de tot
mai mulþi oameni (nu doar specialiºti), prin creºterea îngrijorãtoare a
rezistenþei specifice a microbilor la antibiotice sau alte droguri – vom
cita un articol apãrut în presa centralã, ce sintetizeazã elegant imagini
elocvente în sensul ideii din titlul nostru, prin savantul cercetãtor englez
dr
van Gr
een
dr.. John Dono
Donov
Green
een, microbiolog cu experienþã de peste 30 de
ani în acest domeniu:
Primul antibiotic, penicilina, a fost testatã pe bolnavi în 1941. Dupã
numai 3 ani, stafilococii gãsiserã deja o metodã de apãrare împotriva
ei! De atunci, o adevãratã „cursã a înarmãrilor“ s-a declanºat între organism ºi microbi. An dupã an, industria farmaceuticã a creat noi antibiotice:
streptomicina în 1949, eritromicina în 1952, vancomicina în 1956,
gentamicina în 1963 etc. Sub acest torent de toxice, stafilococii,
enterococii, pneumococii, streptococii etc. au pierdut „bãtãlie“ dupã
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„bãtãlie“ în întreaga lume. Dar, de fiecare datã, câteva bacterii au gãsit
o metodã de supravieþuire. Astãzi, familia penicilinei numãrã peste 70
de antibiotice diferite ºi, totuºi, bacteriile rezistã pe baricade.
van Gr
een
Savantul englez, dr
dr.. John Dono
Donov
Green
een, a analizat, timp de
30 de ani, un anumit tip de bacterii, care de obicei provoacã pneumonii,
numite Klebsielle. Acestea sunt relativ uºor de ucis cu cefalosporine
sau, mai bine spus, erau.
Experienþele lui Donovan au încercat sã „dreseze“ bacteriile: acestea
trebuia stimulate, folosindu-se diverse substanþe chimice, cu toxicitãþi
diferite, sã se apere de antibiotice ucigând alte bacterii – un fel de „microb
trãdãtor“. Dar bacteriile, chiar aflate sub „biciul“ otrãvurilor, nu s-au
lãsat dresate ºi, mai mult
mult, s-au aliat între ele . Iatã ce mãrturisea
revistei „Science“ dr. Donovan:
vadã de int
eligenþã, poat
e mai mult
„Klebsiellele
dov
inteligenþã,
poate
Klebsiellele au dat do
ca alte vietãþi.
vietãþi Ele au decis sã acþioneze nu împotriva, ci în sprijinul
celorlalte bacterii. Fiecare bacterie, în loc sã ucidã, adopta câte o alta,
construia o legãturã între ele, se unea fizic cu aceasta din urmã ºi apoi
îi oferea câteva molecule specifice care sã o facã ºi pe ea imunã la
antibiotice (aspecte evidenþiate microfotografic cu microscopul electronic).“
În acest fel, prin „spiritul de castã“, klebsiellele au devenit imune
la antibioticele cu care se dorea a fi distruse.
Dr. Donovan declarã cã metodele alese de bacterii pentru a se apãra
sunt atât de ingenioase încât este greu sã nu le admiri, asemenea
realizãrilor unei societãþi ( chiar ºi microscopicã) bine structuratã ºi
organizatã:
1. Bacteria îºi modificã structura membranei, astfel încât antibioticul
sã nu mai poatã pãtrunde în interiorul ei.
2. Bacteria creeazã o moleculã nouã, capabilã sã „spargã“ în bucãþi
molecula de antibiotic, transformându-l pe acesta în douã sau mai multe
substanþe netoxice.
3. Bacteria face un efort mecanic ºi acþioneazã ca o pompã,
expulzând în exterior antibioticul abia pãtruns.
4. Bacteria produce o moleculã-capcanã care seamãnã doar ca o
formã cu molecula-þintã a antibioticului ºi care va bloca acþiunea acestuia.
5. Bacteria modificã forma moleculei þintã, aºa încât aceasta, astfel
deghizatã, nu mai este recunoscutã de antibiotic.
6. Bacteria produce un numãr imens de molecule-þintã, de sute de
ori mai mare decât normal ºi antibioticul, chiar dacã acþioneazã, este
copleºit numeric.
Noi ºi noi metode apar, de la o zi la alta ºi, de obicei, o bacterie
foloseºte 3–4 stiluri de luptã concomitent.
Prin folosirea antibioticelor, în general, dar ºi prin folosirea acestora
în cantitãþi tot mai mari, fãrã nici o recomandare medicalã de
specialitate, „dupã ureche“, sau chiar prin prescriere medicalã, ca prim
gest terapeutic, fãrã a se cãuta alternative naturale ºi netoxice – s-a
microbilor În acest
reuºit realizarea unei veritabile „vaccinãri“ a microbilor!
fel, organismul este agresat cu substanþe toxice, antibiotice („opuse
viului“), ºi, în acelaºi timp, se oferã bacteriilor o metodã foarte bunã de
a se apãra de „armele“ inventate de om pentru propria apãrare.
Concluzia simplã ne duce cu gândul la imaginea cã, poate, metoda aleasã
nu este cea mai eficientã, sau poate chiar cea utilã organismului.
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De aceea, Dr. Donovan considerã cã existã întotdeauna alternative
pentru aceastã situaþie, a rezistenþei crescânde la antibiotice a microbilor,
aparent fãrã ieºire:
O bact
erie es
ganism sim
plu, primar
e, iatã, se
„O
bacterie
estte un or
organism
simplu,
primar,, car
care,
do
vedeºt
eligent ºi la ffel
el de ef
icient pr
ecum cele mai
dov
edeºte
inteligent
eficient
precum
e int
renumite institute de cercetãri farmaceutice
farmaceutice. Ea acþioneazã numai
din instinct. Omul, ca un uriaº sistem, cu multe mii de miliarde de celule,
are ºi el acest instict, moºtenit de la strãmoºii sãi. Ar fi suficient dacã
am rreuºi
euºi sã v
alorif
icãm aceas
tã ade
vãr
atã «v
oce int
erioarã»
alorificãm
aceastã
adevãr
vãratã
«voce
interioarã»
erioarã».
valorif
Eu, care lucrez cu bacteriile ºi cu antibioticele de mai bine de 30 de ani,
vã garantez cã cea mai bunã metodã de a te menþine sãnãtos, nu
face apel la medicamente
medicamente. Este suficient sã mãnânci sãnãtos (natural), sã-þi cãleºti organismul ºi, din moment ce nu poþi face mare lucru
împotriva microbilor pe cale chimicã, sã înveþi sã-i învingi cu propriile
lor mijloace ºi sã nu apelezi la antibiotice decât atunci când ai
pierdut pe celelalte fronturi
fronturi.“
Un alt exemplu simplu ºi elocvent, în sensul existenþei unei veritabile
inteligenþe a microbilor, ne este oferit de existenþa ºi acþiunea
bact
eriof
agilor
eriof
agii („mâncãt
mâncãt
orii de bact
eri
bacteriof
eriofagilor
agilor. Bact
Bacteriof
eriofagii
mâncãtorii
bacteri
erii“) sunt, în
fapt, virusuri specifice ce atacã decisiv ºi precis o anumitã categorie de
bacterii. Acest aspect ne reaminteºte cã, într-adevãr, aceastã lume a
microbilor este un adevãrat univers, structurat pe diverse trepte ierarhice
de acþiune, în care bacteriofagii pot reprezenta adevãraþi soldãþei ai acestei
lumi structurate, asemenea celulelor albe ale sistemului imunitar uman.
Ultimele exemple ale scurtului nostru parcurs sunt oferite din revista
Dis„Discover Magazine“ ºi revista „ªtiinþã ºi tehnicã“. Astfel, în revista „Disco
ver Magazine
999 sunt prezentate aspecte legate de
cov
Magazine“ din anul 11999
efectele antibioticelor asupra microbilor:
Acum 10 ani (1989) a apãrut o nouã generaþie de medicamente,
cefalosporinele, ºi se credea chiar cã medicina a învins definitiv microbii
care provoacã infecþii. Însã, actualmente existã a patra generaþie de
cefalosporine, care atacã microbii la nivel celular, dar ºi acestea sunt
pe cale de a deveni total ineficiente. Microbii s-au adaptat într-un
ritm superior ºi nu mai pot fi contracaraþi prin mijloacele
obiºnuit
e . Toate spitalele din lume se confruntã acum cu o
obiºnuite
recrudescenþã a infecþiilor ce nu mai pot fi stãvilite. Anul trecut, într-o
clinicã britanicã, a fost izolat un microb, o varietate a bacteriei Escherichia Coli, care este total imun la orice tip de antibiotice. Cu toate
eforturile medicilor, ºapte pacienþi au decedat ca urmare a infecþiei
respective…
ehnicã“, nr
tie
În acelaºi sens, revista „ªtiinþã ºi ttehnicã“,
nr.. 3 din mar
martie
200
20011 , precizeazã::
Genomul unei bacterii Escherichia coli, în mod particular virulentã,
responsabilã dincolo de Ocean de „maladia hamburgerului“, a fost
descris în întregime de cercetãtorii americani, menþioneazã revista „Naoxicaþiilor
ture“. Aceasta, numitã „E. Coli 0157: H7“,, es
estte cauza int
into
ave , care ating aproape 75.000 de persoane în
aliment
ar
e ffoar
oar
alimentar
are
oartte gr
gra
fiecare an în SUA. De altfel, ea a fost identificatã în 1982, în timpul unei
intoxicaþii datorate hamburgerilor, ce a fãcut peste 700 de victime, dintre
care patru morþi.
Cercetãtorii din echipa lui Frederick Blattner, de la Universitatea
din Wisconsin-Madison, au descoperit cã aceastã bacterie a devenit
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o „ucigaºã“ dupã ce a împrumutat gene de la alte bacterii .
-1
e es
ensivã
Genomul uneia dintre ele, „E. Coli K
K-1
-12“,
care
estte inof
inofensivã
ensivã, a
2“, car
fost deja secvenþiat, în 1996, de aceiaºi specialiºti. Cele douã bacterii au
3.500 de gene identice, dar „E. Coli 0157: H7“ posedã 1.387 gene
suplimentare.
În primul din aceste ultime douã citate am reamintit problema
microbilor, a creºterii rezistenþei la antibiotice a acestora, în acest caz
exemplificat prin Escherichia Coli. Al doilea citat, ne precizeazã deja
modalitatea inteligentã de dezvoltare a rezistenþei, deja prefiguratã în
primul citat al acestui subcapitol: împrumutul de gene de la alte
bacterii! Acest aspect (care
care oferã detalii ºi pentru înþelegerea
trecerii unei bacterii din starea saprofitã în cea patogenã
patogenã)
poate pãrea banal pentru noi, obiºnuiþi deja cu Era ingineriei genetice.
Însã, „primitiva“ bacterie, sau orice alt reprezentant al universului
bacterian, ne oferã, încã odatã, demonstraþia de surclasare la nivel de
inteligenþã, a performantelor laboratoare umane, ºi nu doar de cercetare
medicalã fundamentalã sau farmaceutice, dar chiar ºi de inginerie
geneticã…
4.6.3.2 REABILITAREA MICROBILOR
Într-un fel, este trist cã suntem nevoiþi sã apelãm la un asemenea titlu
pentru acest subiect, dar aceasta este realitatea momentanã: supuse unui
„tir încruciºat“ de acuze din toate pãrþile, microbii chiar au nevoie de o
„reabilitare de imagine“, a ceea ce reprezintã aceºtia (în realitatea
universalã). Induse în subconºtient încã din primii ani de viaþã – începând
cu reclamele TV, articole din benzi desenate pentru copii ºi pânã la
omniprezentele sfaturi de spãlare a corpului pentru a nu lãsa microbii sã
pãtrundã în corp – imaginile cu „criminalii“ microbi pãtrund adânc în
profunzimea subconºtientului, urmând, ca adulþi, sã prindem o aversiune
marcantã pentru tot ceea ce reprezintã regnul animal, în general, dar ºi
pentru spãlare ºi dezinfectare în special.
Evident cã nu negãm nevoia elementarã a omului de curãþenie,
inclusiv prin spãlarea cu apã ºi sãpun, dar de la aceastã necesitate realã
ºi pânã la spãlatul mâinilor de zeci de ori pe zi (cu gândul „sã nu cumva
microbii sã…“) este un pas uriaº. Acesta, de cele mai multe ori, este
generator de o problemã majorã: delanºarea unei marcante „ostilitãþi“ a
celor mici împotriva unor fiinþe ce fac parte din Naturã (cu rolul lor
deloc întâmplãtor), care se amplificã mai târziu în veritabile psihoze ale
curãþeniei pentru un mediu steril (vezi subcapitolul corespunzãtor,
al 9-lea).
Cel mai interesant aspect, din toatã aceast „pãþanie“ a acestui moment de evoluþie al omului, este legat de aceastã încrâncenare de a
„steriliza“ cât mai mult cu putinþã mediul înconjurãtor al organismului
uman ºi suprafaþa cutanatã ce poate veni în contact cu cavitatea bucalã
– în condiþiile în care organismul omului obiºnuit este suprasaturat de
of. dr
microbi. Astfel, pr
prof.
dr.. Baciu
Baciu, în lucrarea sa de mare anvergurã
Fiziologie
ºtiinþificã („Fiziologie
Fiziologie“), indicã numãrul total al celulelor din
organismul uman ca fiind de ordinul a 600 mii miliarde, în timp ce alte
Dr
ed Mor
Sãnãt
at
e prin aliment
aþie
surse (Dr
Dr.. T
Ted
Mortter
er, „Sãnãt
Sãnãtat
ate
alimentaþie
aþie“) menþioneazã
de
cã acesta este de ordinul a 1100 mii miliar
miliarde
de, arãtând în plus cã
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numãrul microorganismelor trãind în acest organism este de
100 mii miliar
de
miliarde
de. Altfel spus, în organismul uman se presupune cã
existã 1013 celule umane ºi 1014 celule microbiene (microbii) – de 1100
ori mai mulþi microbi prezenþi în organism (ºi la suprafaþa
pielii), decât numãrul celulelor din organism!
Deºi poate pãrea ºocant la prima vedere, acest lucru poate fi perfect posibil, pentru organismul uman hrãnit obiºnuit, cu alimente
tradiþionale denaturate, care, odatã ajunse în intestinul gros, reprezintã
mediul de culturã ideal pentru flora de putrefacþie colonicã. Dezvoltarea
impresionantã a acestora, mai ales la constipaþi sau la cei cu alte
dereglãri digestive, oferã aceastã posibilitate a bacteriilor de a deveni,
culmea, majoritare numeric, în organismul uman. Dar chiar ºi fãrã
supradezvoltata florã colonicã de putrefacþie, prezenþa celorlalte bacterii
în majoritatea zonelor corpului (atât în exterior, cutanat, cât ºi intern)
demonstreazã cã sterilizarea acestora ºi ferirea organismului de
interacþiunea cu aceste microscopice structuri ale vieþii, este, pur ºi
simplu, imposibilã (precum idealul rasei pure ariane…).
Cu atât mai mult cu cât multe dintre acestea, provenind din flora
fermentativã a intestinului subþire sau cutanatã, sunt realmente necesare
pentru buna funcþionare a organismului, aºa cum vom vedea în
continuare.
Pentru a înþelege ºi mai clar aceste aspecte creionate pânã acum,
ombrie 11998
998
vom cita din revista „Magazin“, nr
nr.. 40 din 1 oct
octombrie
998, care,
în articolul „Recensãmântul bacteriilor“
bacteriilor“, prefigureazã, în câteva
cuvinte, o imagine pur ºi simplu impresionantã privitoare la proporþia
cantitativã a microorganismelor pe Terra:
Universitatea statului american Georgia a realizat un impresionant
recensãmânt la scarã planetarã al bacteriilor. Rezultatul a depãºit orice
er
xis
tã apr
oximativ 5 miliar
de de miliar
aºteptãri: pe T
Ter
errr a eexis
xistã
apro
miliarde
miliarde
de
de bacterii
bacterii! Adicã 5 urmat de 27 de zerouri
zerouri! Conform lui William
Whitman, unul dintre cei trei autori ai studiului, noul rezultat vine sã
precizeze estimãrile anterioare, insuficiente, care considerau cã
jumãtate din celulele vii de pe Pãmânt ar fi de origine
microbianã
microbianã.
90 la sutã dintre bacterii sunt „bune“, adicã îndeplinesc
funcþii vitale pentru planetã,
planetã cum ar fi producerea oxigenului pe
0% dintr
e bact
erii sunt
fundul oceanelor, sau fertilizarea. Doar 110%
dintre
bacterii
vectori purtãtori de maladii
maladii.
Prezenþa numericã impresionantã pe Terra se pare cã are un sens
bine stabilit de Naturã, cãci acestea intervin în majoritatea proceselor
Ter
or
mat
oar
e“, pânã la cele „Bio-f
Bio-f
or
mat
oar
e “!
vieþii, de la cele „T
errra-f
a-for
ormat
matoar
oare
Bio-for
ormat
matoar
oare
Dar sã oferim, pentru demonstraþie, imagini concrete preluate din diverse reviste ºtiinþifice.
Astfel, în revista „Magazin“, nr.2184 din 16 sept. 1999, în articolul
„Perla de sulf“, se spune:
Cãutând bacterii capabile sã producã sulf pornind de la sulfuri,
cercetãtorii Heide Schulz ºi colegii sãi de la Institutul Max Planck au
avut parte de o mare surprizã, aceºtia descoperind, pe lângã cunoscutele
„Thioploca“ ºi „Beggiatoa“ o bacterie de 100 de ori mai mare decât cea
mai mare bacterie cunoscutã pânã în acel moment. Aceasta a fost numitã
„Thiomargarita namibiensis“ („Perla de sulf a Namibiei“) ºi este vizibilã
cu ochiul liber, având diametre între 0,1 ºi 0,7 milimetri!
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Vacuolele acestora sunt sunt pline de granule de sulf, de unde
aspectul lor perlat. Bacteriile, trãind în grupuri de 10–50 de indivizi,
dezvoltã un lanþ de reacþii biochimice unde intervin sulfurile ºi nitraþii.
Ea elibereazã sulful ºi transformã nitraþii în azot, dar în habitatul ei
sulfurile se gãsesc în sedimentele oceanice, în timp ce nitraþii nu existã
decât în apele de suprafaþã.
Aceastã bacterie este utilã pentru biotopul marin, întrucât
degradeazã sulfurile, toxice pentru multe specii. Cercetãtorii
spun cã ea va fi deosebit de utilã pentru depoluarea apelor
de coastã
coastã.
În revista „Magazin“, nr. 30 din 24 iulie 1997, în articolul „Serra
Pelada: minerii invizibili ai adâncurilor“, se precizeazã::
La sute de metri adâncime existã viaþã. Îngrãmãdite în interstiþiile
elier
ele
rocilor, microorganismele sunt pretutindeni prezente. În „at
„atelier
elierele
magice“ din sstrãfundurile
trãfundurile pãmântului, ele pr
oduc aur
amã
produc
aur,, ar
aramã
sau ffier
ier
oor
ganisme
ier. Unii geologi au emis ipoteza cã aces
acestte micr
microor
oorganisme
au aavut
vut – ºi au – un rrol
ol uriaº în ffor
or
mar
ea ºi modelar
ea continuã
marea
modelarea
ormar
es
tr
e…
a scoar
þei tter
er
scoarþei
eres
estr
tre
Într-un articol din Octombrie 1999, intitulat „Bacteriile care produc
plastic“, se spune:
Savanþii încearcã de multã vreme sã gãseascã metode de a crea un
plastic care sã nu distrugã mediul înconjurãtor. Ei au reuºit deja acest
lucru utilizând anumite bacterii capabile sã producã plastic
plastic.
Procedeul este însã foarte costisitor.
Tot revista „Magazin“, într-un alt articol referitor la o bacterie
extrem de interesantã, precizeazã:
Bacteria Deinococcus radiodurans pare a fi unica fiinþã,
deocamdatã cunoscutã, capabilã sã reziste la doze uriaºe de
radiaþii, reparându-ºi stricãciunile pricinuite de radioactivitate
în mai puþin de 24 de ore.
ore Mai mult,, ea absoarbe literalmente
adiaþiile. De la descoperirea ei în 1956, încã nu s-a descifrat misterul
radiaþiile
din cei doi cromozomi circulari ai bacteriei. Capacitãþile acesteia de
regenerare rapidã ºi de absorbþie a radioactivitãþii intereseazã atât
medicii ºi biologii care luptã împotriva cancerului, cât ºi inginerii
care cautã o nouã metodã „bio“ de decontaminare rapidã a solurilor
poluate radioactiv.
Pe lângã intervenþia asupra regnului mineral (roci etc.), microorganismele interacþioneazã activ ºi foarte dinamic ºi cu regnul vegetal,
animal ºi uman. Concret, pentru organismul uman (ºi cel animal, prin
extensie), rolul la nivelul cutanat ºi intestinal (prin intermediul florei
cea
de fermentaþie ºi a lactobacililor) este tot mai bine înþeles. De la „cea
mai bunã protecþie cutanatã
cutanatã“ (bariera florei sprofite cutanate) pânã
probioticii
probioticii“ industriei alimentare (bacterii adãugat în diferite
la „probioticii
alimente fermentate), aceste microorganisme sunt tot mai mult reevaluate
ca importanþã ºi rol fundamental în viaþa planetei ºi a fiecãrui om.
Astfel, în revista „Magazin“, nr.2178 din 5 aug.1999, în articolul „Haine
împotriva bacteriilor“, se spune:
Hainele antibacteriene înregistreazã un maree succes pe
pieþele americanã ºi niponã. Însã nu toate problemele legate
de nocivitatea substanþelor antibacteriene sunt însã pe deplin
rezolvate
rezolvate.
Mirosurile neplãcute ale pielii sunt produse de miliarde de bacterii
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care trãiesc în permanenþã la suprafaþa epidermei, mai ales în zonele
umede ale corpului. Pentru a se hrãni, aceste microorganisme
degradeazã sebumul, resturile celulare ºi sudoarea emisã de piele,
producând substanþe organice (metabolite) cu miros neplãcut. Pentru
a lupta împotriva acestor mirosuri se impune un control extrem de
riguros al acestor bacterii, utile pielii, deoarece ele constituie
o barierã eficace împotriva colonizãrii altor microorganisme
patogene
patogene. Dacã acest obstacol cade, calea spre o serie de
infecþii este deschisã .
tã fflorã
lorã micr
obianã a epider
mei nu tr
ebuie
Aºadar,, aceas
aceastã
microbianã
epidermei
trebuie
exterminatã! Secretul unei eventuale reþete antimiros constã în
caracterul ei bacteriostatic, care sã împiedice, aºadar, multiplicarea
populaþiei bacteriene, fãrã, însã, a o extermina.
De asemenea, într-un alt articol din presã, intitulat sugestiv „Hrana
funcþionalã“, se precizeazã:
La cea de-a XVII-a Conferinþã mondialã asupra Nutriþiei de la Viena,
la care au participat peste 3.000 de specialiºti veniþi din toate colþurile
lumii, nutriþioniºtii au dezbãtut îndelung viitorul alimentaþiei umane.
Astfel, nu peste mult timp, se va mânca salam cu lactobacili, cereale cu
amidon extras din sfeclã, brânzeturi fãrã grãsimi, dar îmbogãþite cu
diverse bacterii „bune“, fructe uscate. Adicã va fi o hranã „aditivatã“
nu chiar cu medicamente, ci cu substanþe nutritive, din aceastã categorie
probioticii
fãcând parte ºi „probioticii
probioticii“, bacterii adãugate în lapte, iaurt,
salam sau bere
bere.
F riedrich Schiller
niv
er
sit
at
ea din
Schiller,, un nutriþionis
nutriþionistt de la U
Univ
niver
ersit
sitat
atea
Jena
Jena, a prezentat un studiu în care a demonstrat cã bacteriile în cauzã
au capacitatea de a dezactiva mecanismul carcinogenezei în cazul unei
tumori la colon ºi cã favorizeazã formarea unor substanþe protective
care apãrã organismul de atacul celor inamice. Susþinând cã 35% din
tumori sunt, în general, legate de felul alimentaþiei, înseamnã cã „hrana
funcþionalã“ va ajuta organismul fie sã împiedice, fie sã lupte cu succes
împotriva formãrii nodulilor ºi tumorilor.
Dacã aceste date, oferite din articole de reviste cu format ºtiinþific,
par a fi foarte relevante pentru susþinerea rolului vital al microorganismelor, ultimul citat poate fi chiar ºocant, pentru toti cei obiºnuiþi sã
creadã cã „lupta cu microbii“, precum „lupta de clasã“ de odinioarã,
reprezintã un deziderat important pentru sãnãtatea publicã…
În acest sens, într-un articol de presã din anul 1999, intitulat
„Bacteriile care ne-au dat… viaþã“, se precizeazã:
În prestigioasa publicaþie „Nature“ este prezentatã echipa de
cercetãtori australieni de la „Australian Geological Survey“ care a identificat, prin metode chimice, urme ale unor cianobacterii în roci
vechi de 2,5 miliarde de ani
ani. La acea „datã“, bacteriile mai susmenþionate schimbau deja „chipul“ Terrei. Înainte de ivirea
cianobacteriilor, Pãmântul era un loc foarte diferit de cel pe care îl ºtim
astãzi. Atmosfera lui era formatã din hidrogen, monoxid de carbon ºi,
posibil, metan. Toate aceste gaze sunt extrem de toxice pentru formele
de viaþã contemporane cu noi.
Ne este greu sã ne imaginãm cum arãta pãmântul acum trei
miliarde de ani,
ani când nu era vizibilã nici o formã de viaþã. Acesta
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este însã momentul când organismele numite cianobacterii,
primele care au putut folosi lumina solarã pentru a produce
ener
gie ºi o
xigen, au apãr
ut pe Pãmânt, schimbându-i eev
voluþia
energie
oxigen,
apãrut
oluþia.
Cel mai uimitor este faptul cã organismele care au fãcut
posibilã viaþa aºa cum o cunoaºtem, cianobacteriile, au
supr
avieþuit tr
ecerii tim
supra
trecerii
timpului
pului. Ele existã ºi astãzi, mai ales în lacuri
pului
ºi oceane. Într-un anume moment din evoluþia Pãmântului,
cianobacteriile au hotãrât sã se „alieze“ cu alte microorganisme. Unele
dintre ele au început sã trãiascã efectiv în interiorul altor forme de
viaþã, preferând, în locul libertãþii, un mediu stabil. Schimbul a fost
ganismele-gazdã benef
iciau de pe ur
ma
reciproc avantajos: or
organismele-gazdã
beneficiau
urma
abilitãþii cianobacteriilor de a produce energie ºi oxigen
oxigen.
Relaþia simbioticã a devenit atât de strânsã încât oamenii au început
sã uite cã anumite forme de viaþã, rãspândite pe scarã largã, sunt
constituite de fapt din… douã organisme simbionte. Sã ne amintim, de
elor
e se
exemplu, cã „uzina ener
energe
geticã“
plantelor
elor,, car
care
ge
ticã“ a celulelor plant
numeºte cloroplast, este de fapt o cianobacterie!
Iatã cum, cu rãbdarea studiului atent, dar riguros urmat, (re)descoperim o lume a bacteriilor absolut uimitoare. Dar, mai ales, regãsim un
univers microbian care, nu numai cã face parte integrantã din lumea în
care trãim ºi care are roluri minunate în Naturã, dar care s-ar putea sã
fi avut un „cuvânt“ greu de spus în primele momente ale „exploziei
vieþii“ pe Terra.
Cel mai frapant aspect se referã la atitudinea omului legatã de acest
regn microscopic. În timp ce omul modern cautã sã descopere tot mai
perfecþionate metode de extincþie ºi exterminare a acestora, pentru
„binele“ speciei, iatã cã microbii demonstreazã cã, fãrã ei, viaþa nu s-ar
fi putut manifesta: fãrã cloroplastele cianobacteriene
cianobacteriene, clorofila
clorofila,
verdele vegetal ºi, prin ele, întreg regnul animal ºi uman ar fi rãmas
doar la stadiul de proiecte ale Arhitectului Universal…
Din toate aceste aspecte, dar ºi din cele care vor fi expuse în
urmãtoarele subiecte ale subcapitolului, considerãm cã este mai mult
decât necesarã o realã reabilitare a microbilor – din partea
oamenilor – prin recunoaºterea sincerã ºi onestã a rolului fundamental al universului microbian (fie el saprofit sau chiar
pat
ogen) în cr
eºt
er
ea ºi dezv
olt
ar
ea rrasei
asei umane
patogen)
creºt
eºter
erea
dezvolt
oltar
area
umane…
4.6.3.3 NUTRIÞIA MICROORGANISMELOR
SAPROFITE ªI PATOGENE
Înþelegerea modului de nutriþie microbianã este esenþialã pentru a
înþelege locul ºi rolul acestora în cadrul unei boli infecþioase, cu
consecinþele practice imediate. Astfel, logica de bun-simþ ne spune cã o
bunã prevenþie sau chiar o acþiune terapeuticã eficientã o
putem
realiza
evitând
produsele
preferate
de
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microorganismele patogene, cele care constituie mediul de
culturã preferat al acestora.
Dupã aceastã directã ºi abruptã introducere, în esenþa demersului
nostru de abordare din cu totul alt unghi a problematicii microbiene,
trebuie sã reamintim de clasificarea fundamentalã a microorganismelor
în saprofite ºi patogene. Astfel, microorganismele saprofite se considerã
cã sunt structuri vii nu numai nenocive, dar în bunã parte chiar utile
organismului: flora intestinalã de fermentaþie din ultima porþiune a intestinului subþire ºi prima parte a colonului are roluri importante, printre
care, în sinteza de vitamine, enzime ºi bioelemente vitale organismului;
flora saprofitã cutanatã þine în echilibru ºi apãrã pielea, precum soldaþii,
de eventuale intervenþii ale bacteriilor patogene. În schimb, se considerã
a fi ca patogeni microbii de tipul bacteriilor, virusurilor, prionilor etc.,
evidenþiaþi în cadrul multitudinii de boli infecþioase.
Dacã pentru omul simplu, nevoia reabilitãrii microbiene se îndreaptã
chiar ºi cãtre aspectele microorganismelor saprofite (pentru care orice
microb este aprioric un potenþial „duºman“, tocmai bun pentru a fi
ucis), pentru specialiºti, cel puþin epidemiologi, distincþia între cele douã
categorii principale este realizatã. Pentru aceºti colegi, problema este
identificatã în zona microbilor patogeni, cei propuºi pentru „extincþie“
ºi distrugere.
Aici, mai ales, intervenim cu un punct de vedere cel puþin inedit
pentru abordarea medicalã clasicã: nu microbii, fie ei cât de patogeni,
sunt cauza realã a bolii infecþioase. Dacã aceste cauze reale, þin de
profunzimile universului uman (dimensiunea psiho-emoþionalã, mentalã
ºi conceptualã), atunci apare ca evident cã microbii nu mai pot fi cauza
primã a acestei manifestãri patologice numitã boalã. Microorganimele
patogene reprezintã doar „prezenþe vii
vii“ într-un loc deja afectat
de boalã, într-un mediu profund deranjat, în care ei nu sunt
nicidecum ffact
act
or de cauzalit
at
e, dar în car
e, într
-ade
vãr
actor
cauzalitat
ate,
care,
într-ade
-adevãr
vãr,, se
simt foarte bine! Iar aceasta, foarte simplu, pentru cã acel organism
dezechilibrat le oferã condiþiile ideale de trai, adicã hrana
specificã acestora
acestora, pentru care sunt proiectaþi.
Aceste ipoteze încercãm sã le elucidãm prin argumente credibile,
pe parcursul acestui subcapitol privitor la universul microbian ºi
interacþiunea sa cu cel uman. Sperãm cã, deja, acest subiect, al nutriþiei
microbiene, sã ofere primele repere de conturare a unei imagini cât
mai reale ºi holistice privitoare la subiectul abordat.
Sã începem, pentru aceasta, cu observarea rapidã ºi precisã a stilului
nutritiv al microorganismelor saprofite ale florei intestinale fermentative:
Aliment
ele bogat
e în ffibr
ibr
e, ca tãrâþele, mor
vii ºi mugurii,
Alimentele
bogate
ibre,
morco
covii
co
constituie un suport bun pentru lactobacterii, curãþând colonul
de reziduurile de putrefacþie.
olt
ar
ea fflor
lor
ei int
es
tinale
Aliment
ele ffer
er
ment
at
e permit dezv
dezvolt
oltar
area
lorei
intes
estinale
Alimentele
erment
mentat
ate
ce controleazã bacteriile de putrefacþie, menþin un echilibru corect
al pH-ului în colon ºi mãresc volumul ºi frecvenþa peristaltismului intestinal.
Lactobacteriile sunt distruse de apa clorinatã, de antibiotice ºi
de un regim alimentar bogat în proteine alimentare (cele
carnate). Datoritã faptului cã oamenii beau ºi folosesc pentru gãtit
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apa clorinatã, iau antibiotice ºi mãnâncã alimente bogate în proteine
animale, traiectul lor digestiv conþine o florã microbianã
cons
opor
þie de 20% din lact
obact
erii ºi 80% din
constituitã
propor
oporþie
lactobact
obacterii
tituitã în pr
bact
erii de putr
ef
acþie
bacterii
putref
efacþie
acþie. (110 )
Am ales, pentru argumentaþia noastrã, doar acest scurt fragment,
dintre multe altele – care apar detaliate în subcapitolul 4.6.3.6, privitor
la acþiunea fibrelor vegetale crude asupra florei intestinale, saprofite ºi
patogene. Observãm de la bun început cã, pentru ca organismul sã
beneficieze de o florã intestinalã saprofitã, indispensabilã bunului echilibru (nu doar intestinal, dar ºi organic), este necesarã „aprovizionarea“
intestinalã cu hrana preferatã a acestora: fibre vegetale, adicã polizaharide mai mult sau mai puþin digerabile, în care celuloza ºi amidonul
sunt elementele principale. ªi, cu cât aceste structuri, oferite ca suport
acestui tip de florã, sunt mai puþin denaturate termic (preferabil crude,
netratate), cu atât va fi mai bine pentru organism. Altfel, consecinþele
opor
þia
se vãd: proteina carnatã ºi hrana degradatã termic scade pr
propor
oporþia
florei saprofite faþã de cea patogenã, de la valori de 20 / 80
(D. Reid, „Cartea completã de Medicinã tradiþionalã Chinezuã“), pânã
la v
alori de 1 / 1100
00 (Teodorescu-Exarcu & Badiu, „Fiziologie“).
valori
Explicaþia acestei proporþii între cele douã tipuri de florã, existent
la ora actualã în intestinul organismului hrãnit cu hranã tradiþionalã,
denaturatã, se explicã în douã moduri: pe de o parte, prin hrana calitativã
a florei saprofite, ingurgitatã tot mai puþin (vegetale crude, proaspete),
iar, pe de altã parte, prin aportul „din belºug“ al hranei specifice florei
patogene de putrefacþie.
În ce constã aceastã a doua categorie de hranã, vedem în citatele
urmãtoare (preluate din „Manualul de microbiologie medicalã“), credem
noi destul de relevante pentru oricine, specialist în medicinã sau profan:
Uzual, mediile pentru cultivarea bacteriilor au la bazã extractul
apos de carne, cord, creier sau ficat ai cãrui nutrienþi
(hidrocarbonate, baze azotate, sãruri minerale, unii factori de creºtere)
sunt completate cu aminoacizi ºi peptide din diferite sorturi de peptonã.
Aceste medii sunt medii empirice.
Mediile sintetice includ ingrediente chimice pure
pure.
Mediile semisolide se obþin prin gelificare cu o cantitate de numai
5% agar.
Mediile simple sau de bazã (bulion nutritiv, agar nutritiv) conþin
numai extractul de carne, peptonã, clorurã de sodiu.
Mediile îmbogãþite (bulion glucozat, agar-sânge) permit cultivarea
ea de sânge,
unor bacterii pretenþioase nutritiv. Se obþin prin adãugar
adãugarea
ser
xtr
act de le
vurã la mediile de bazã.
ser,, eextr
xtract
levurã
agar nutritiv cu sãruri
Exemplu de mediu selectiv: mediu SS (agar
biliare
biliare, verde briliant, citrat ºi hiposulfit de sodiu) pentru izolarea
salmonelelor ºi shigelelor din materiile fecale.
Parazite intracelulare absolute, virusurile cultivã numai în celule
receptive capabile sã se replice. Se folosesc: culturi de celule,
embrioni de gãinã, animale de laborator sensibile.
Culturile primare de celule se obþin astfel: þesutul sau organul este
spãlat, secþionat ºi supus dispersiei enzimatice ºi mecanice. Suspensia
celularã, ajustatã în mediu de creºtere tamponat ºi conþinând ser
sanguin
sanguin, este repartizatã în tuburi sau plãci sterile. Celulele aderã la sticlã.
59
59)
Din acest moment, cultura de celule poate fi infectatã cu virus. (59
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Prin bilã se eliminã numer
numeroºi
precar
ecarcinogeni
oºi pr
ecar
cinogeni de provenienþã
endo- ºi exogenã. Aceasta poate explica riscul semnificativ crescut (pânã
la de 6 ori mai mare) al dezvoltãrii cancerelor hepato-biliare la
pacienþii cu inf
ecþii cr
onice ale tr
actusului biliar
infecþii
cronice
tractusului
biliar,, inclusiv la
purtãtorii cronici biliari de Salmonella typhi
typhi.
agene sau ffa
avorizant
mutagene
orizante
Numãrul substanþelor car
carcinogene,
e
cinogene, mut
ale tumorilor identificate a fi produse de bacteriile microbiotei
indigene (flora de putrefacþie) din variate substrate (nutrienþi,
nutrienþi,
conservanþi, coloranþi ºi alþi aditivi alimentari, poluanþi,
hormoni cetosteroizi etc.) este în creºtere
creºtere. Multe din enzimele
bacteriene implicate în aceste reacþii (beta–glucozidaza,
nitroreductaza, azoreductaza, colesterol–dehidrogenaza) sunt enzime
inductibile a cãror concentraþie în colon este puternic influenþatã de
aþii mai mari la omniv
ori
componenþa dietei: realiz
ealizeazã
concentraþii
omnivori
eazã concentr
decât la vegetarieni
59
vegetarieni. (59
59)
Aceste scurte ºi concentrate informaþii ne oferã o imagine clarã
referitoare la nutriþia microbilor de tip patogen, la mediile de culturã – fie
„in vivo“ (intestinal, cutanat, diverse þesuturi) sau „in vitro“ (în laborator)
– în care microorganismele patogene se simt cel mai bine, „în largul lor“.
ªi ce anume vom gãsi pentru acest tip de microbi, ca mediu
favorabil? Exact tipul de hranã tradiþional, utilizat astãzi de omul
urã de
ne (agar, bulion – din extracte de carne), clor
modern: car
carne
clorurã
sodiu (de remarcat utilizarea substanþei chimice, ºi nu a sãrii geme
naturale) ºi alte chimicale, dar ºi sânge
sânge, sãrurile biliare (recunoscute
a fi toxice – vezi capitolul 9) reabsorbite intestinal de cãtre organismul
intoxicat ºi suprasaturat de deºeurile hranei denaturate etc.
Pe de altã parte, se remarcã cum, din anumite elemente ale acestui
substrat (aditivi, conservanþi, medicamente steroidiene), microbii patogeni
produc o seamã de substanþe carcinogene, mutagene sau favorizante ale
tumorilor. Concentraþia mult crescutã la omnivori (deci, ºi la mâncãtorii
de carne), faþã de vegetarieni, a acestor toxice, demonstreazã
consecinþele ingur
gitãrii cãr
nii – nu doar prin aportul toxic primar,
ingurgitãrii
cãrnii
dar ºi ca substrat, generator de alte toxine, pentru bacteriile de
putrefacþie ºi alþi microbi ai florei patogene
patogene.
Un alt citat din aceeaºi lucrare („Microbiologie medicalã“) ne confirmã, pe deplin, rolul de „aparat de produs microbi ai florei patogene“
care a devenit intestinul uman, în urma utilizãrii intensive, mai ales în
ultimii zeci de ani, ai hranei denaturate, bazatã pe cãrnuri, chimicale ºi
alte alimente tratate termic:
O populaþie (bacterianã) poate fi menþinutã indefinit în faza exponenþialã de creºtere prin adaos continuu al aceluiaºi mediu de
culturã proaspãt
proaspãt, cu omogenizare prin curent de aer steril ºi
evacuare a unei cantitãþi corespunzãtoare de culturã.
culturã Douã
dispozitive au fost concepute în acest scop: chemostatul ºi turbidostatul.
Chemostatul utilizeazã un mediu de culturã în care unul din
nutrienþi, aflat în concentraþie mai redusã decât ceilalþi, funcþioneazã
ca factor limitant al creºterii. Mediul de culturã proaspãt este admis în
vasul de culturã în ritmul în care este consumat factorul limitant, iar
cultura evacuatã în acelaºi ritm. În acest mod, în chemostat cultura
este menþinutã la o valoare constantã ºi submaximalã a ratei
de creºtere
creºtere, reglatã prin factorul limitant.
eriile din colon se aflã în faza eexponenþialã
xponenþialã
„In vivo“, bact
bacteriile
xponenþialã, ca
59
într-un chemostat
chemostat. (59
59)
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O abordare ºi mai interesantã a substratului utilizat de cãtre microbii
patogeni în nutriþia acestora pune în discuþie dimensiunea biochimicã
(spaþialã tridimensionalã) ºi izomeria opticã a tipului de molecule
constituente ale substratului. Astfel, se ºtie cã moleculele au o dispoziþie
spaþialã tridimensionalã în spiralã, cu desfãºurare fie cãtre stânga
(levogire), caracteristice lumii vii, fie desfãºurate cãtre dreapta
(dextrogire), specifice structurilor nevii sau al celor degradate, degenerate (din celulele canceroase, inflamatorii, degenerescente, infecþii etc.)
ale lumii vii. Acelaºi aspect se remarcã ºi în cazul abordãrii acestor
tipuri de molecule din punct de vedere al izomeriei optice (soluþia unei
substanþe cu orientare dextrogirã va deplasa cãtre dreapta planul luminii
polarizate ce trece prin lichid – ºi invers).
Aceste afirmaþii, prea puþin studiate ºi aprofundate de cãtre lumea
medicalã sau în instituþiile de educaþie medicalã, sunt îndelung studiate
Micr
obii ºi chir
alit
at
ea
ºi aprofundate în subcapitolul 4.6.3.10 („Micr
Microbii
chiralit
alitat
atea
s paþialã/ iz
omeria op
ticã
izomeria
opticã
ticã“), dar mai ales în subcapitolul 10.1
Iz
omeria op
ticã ºi chir
alit
at
ea le
v ogirã-de
xtr
ogirã
(„Iz
Izomeria
opticã
chiralit
alitat
atea
lev
ogirã-dextr
xtrogirã
ogirã“),
considerându-le a fi de mare importanþã în argumentarea perfect
ºtiinþificã a multor ipoteze neconvenþionale, abordate în aceastã lucrare.
În privinþa subiectului nostru, este foarte interesant de observat ce
tip de molecule ale substratului utilizeazã microbii patogeni. Pentru
aceasta, vom cita un fragment considerat de noi a fi relevant în acest
sens (A. Migdal, „De la îndoialã la certitudine“):
Dacã ar exista totuºi posibilitatea ca sintezele chimice sã genereze
simultan douã feluri de viaþã, douã feluri de virusuri sau microbi, una
ar corespunde regiunii noastre a Universului, cealaltã ar corespunde
organismelor vii din lumea antiteticã. Acest al doilea fel de viaþã
ar trebui alimentat cu produºi asimetrici fabricaþi special
special.
Problema simetriei va aduce poate puþinã luminã în aceastã direcþie.
Problema a interesat pe Curie mai mult decât radioactivitatea, iar
Pasteur a gãsit-o mai fascinantã decât microbii.
Vom aminti o uimitoare experienþã fãcutã de Louis Pasteur:
ar
tritic de
xtr
ogir
Se ºtie cã trecând prin acidul ttar
artritic
dextr
xtrogir
ogir, care se gãseºte
în naturã, lumina polarizatã îºi schimbã direcþia de polarizare (direcþia
câmpului electric din unde luminoase). Lumina polarizatã, adicã lumina cu direcþia de polarizare se obþine trecând lumina obiºnuitã printrun polarizator, dispozitiv ce lasã sã iasã numai lumina cu o direcþie de
polarizare determinatã.
Dupã ce proprietãþile acidului tartritic din naturã au fost bine
studiate, chimiºtii l-au preparat sintetic. Produsul nu se deosebea de
cel natural prin nici o proprietate fizicã sau chimicã. Dar, spre marea
uimire a oamenilor de ºtiinþã s-a observat cã la trecerea luminii
polarizate prin acidul tartritic dextrogir sintetic, direcþia de
schimbã.
polarizare nu se mai schimbã
Pasteur a presupus atunci cã acidul sintetic este un amestec a douã
forme simetrice de oglindire, aºa cum este mâna stânga faþã de mâna
dreaptã. Unul dintre acizi dã direcþie de polarizare spre
dreapta, celãlalt spre stânga. Ca urmare polaritatea rãmâne
neschimbatã.
neschimbatã
Ca sã-ºi demonstreze ipoteza, Pasteur a cultivat o colonie de microbi
în acidul de sintezã, considerând cã aceºtia obiºnuiþi sã se hrãneascã
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cu acid natural, nu vor refuza forma lui sinteticã.
ªi ce s-a observat? Când microbii au început sã se înmulþeascã
în acidul sintetic, direcþia de polarizare a luminii ce trecea
prin acid se schimba din ce în ce mai mult ca dupã înmulþirea
obilor
o t eascã sspr
pr
e sstânga
tânga .
microbilor
obilor,, sã înceapã sã rro
pre
micr
Modificarea planului luminii polarizate de la dextrogir la levogir
s-a datorat creºterii masei de microbi vii, care dupã cum se ºtie sunt
vogir
e ale pr
o t einelor
constituiþi ºi ei numai din moleculele le
lev
ogire
pro
einelor.
Întâi s-a produs anularea polarizãrii de dreapta când
cantitãþile celor doi antipozi optici erau egale, apoi, firesc, la
e a masei de micr
vier
ea
dezv
olt
ea în continuar
dezvolt
oltar
area
continuare
microbi
devier
vierea
ar
obi vii, de
54
luminii polarizate s-a fãcut numai pe stânga
54)
stânga. (54
Afirmaþiile de mai sus orienteazã demonstraþia cãtre ideea utilizãrii de
cãtre microbii patogeni a substratului de tip dextrogir. Astfel, noi subliniem
cã devierea luminii polarizate cãtre stânga (din ultima parte a experimentului
anterior) s-a datorat nu doar creºterii populaþiei bacteriene, care prezintã
o structurã molecularã levogirã (specificã vieþii), ci, în primul rând, consuogir
mului subs
tr
atului de tip de
xtr
substr
tratului
dextr
xtrogir
ogir,, lãsând în soluþie doar par
parttea
molecularã de tip le
vogir
e a rãmas neatinsã
ogir,, car
care
neatinsã.
lev
Aceastã deducþie, rezultatã din informaþiile oferite de experimentul
anterior, este direct afirmatã prin urmãtorul citat, preluat dintr-un riguros
manual de „Chimie organicã“ a cunoscutului biochimist Costin C. Neniþescu:
Mucegaiurile, bacteriile ºi drojdiile, crescute pe medii
conþinând racemici, metabolizeazã de obicei numai unul din
enantiomeri, lãsând pe cel
celãlalt
neschimbat. Un mucegai
mucegai, Peniãlalt neschimbat
cillium Glaucum, crescut într-o soluþie ce conþine (±)tartrat de amoniu,
ogir
omer
ul le
vogir
ar
tr
atul de
xtr
tratul
dextr
xtrogir
ogir,, lãsând iz
izomer
omerul
lev
artr
consumã numai ttar
acat (P
Pas
85
eur,, 1185
8511 ). (88 4 )
neatacat
astt eur
neat
În aceastã etapã a „construcþiei“ noastre, de înþelegere a modului
boalã infecþioasã – germeni microbieni
de abordare a relaþiei „boalã
patogeni
patogeni“, este util sã reþinem urmãtoarea imagine sinteticã: microbii
erii natuer
ment
ativ
eazã mat
f lor
ei sapr
of
it
e, de tip ffer
utilizeazã
materii
ofit
ite,
erment
mentativ
ativ,, utiliz
lorei
saprof
rale, vegetale sau produse animale nedegradate chimic sau
mic, adicã pr
oduse cu molecula le
vogirã (s
pecif
icã viului)
t er
(specif
pecificã
ermic,
produse
lev
– în timp ce microbii florei patogene, putride, folosesc
substraturi alimentare bazate pe cãrnuri, chimicale (substanþe
chimice de sintezã, aditivi, medicamente, fiind considerate
xenobiotice de cãtre organism), produse culinare degradate
termic, deci preparate cu structurã molecularã dextrogirã
dextrogirã.
Astfel, atât celulele moarte (celule ale animalelor ucise în abatoare,
sau celule vegetale distruse în oala sau tigaia de pe aragazul din bucãtãrie), cât ºi celulele degradate sau necrozate ale organismului în cauzã,
constituie mediul de culturã ideal pentru germenii patogeni, prin transformarea biochimicã a moleculelor levogire, specifice viului, în structuri
dextrogire, denaturate, toxice (prin racemizare).
Detalii privind aceastã imagine de sintezã sunt redate, cum am mai
precizat, în subcapitolul 10.1, urmând ca tot acest ansamblu creionat
pânã acum, sã fie continuat în subiectul nostru privitor la boala infecþioasã (4.6.3.8).
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Înainte de a încheia acest subiect, vom mai reda un citat, în fapt o
singurã frazã, dintr-un articol al revistei „Science“, din 29 noiembrie
2002, ºi preluat de cãtre revista „Scientific American“, ediþia în limba
er p
ylori
Helicobacter
pylori
ylori, bacteria care provoacã
românã, nr. 4 din 2003: Helicobact
ulceraþiile stomacale, foloseºte ca sursã de energie mai curând
hidr
ogenul decât carbohidraþii, cum fac majoritatea bacteriilor.
hidrogenul
Considerãm acest scurt citat ca fiind o confirmare clarã a afirmaþiilor
nenumãraþilor medici ºi terapeuþi de formaþie naturopatã, ce sugerau
implicarea decisivã a acidifierii mediului intern al organismului în
susþinerea bolii infecþioase, ºi chiar în declanºarea acesteia. Iatã cum
hidrogenul, deci aciditatea crescutã a mediului gastric, stomacal,
determinã apariþia ºi mai ales manifestarea bacteriei „acuzate“ a fi autorul
principal al ulcerului gastric!
În acest fel, imaginile prefigurate în acest subiect ºi tranºate în cel
at
ea
legat de boala infecþioasã, încep sã se contureze tot mai clar. Acidit
ciditat
atea
mediului intern
intern, aflatã în strânsã legãturã cu calitatea culinarã a
alimentelor (se ºtie cã exact hrana tradiþionalã, incriminatã de noi, este
sursã de producere ºi creºtere a aciditãþii mediului intern, inclusiv
digestiv), reprezintã mediul ºi hrana bacteriilor patogene, dar
mai ales declanºat
or
ul pat
ogenitãþi
eriilor
declanºator
orul
patogenitãþi
ogenitãþiii bat
bateriilor
eriilor.
De aceea, întrebarea care se prefigureazã, capãtã tot mai multã
consistenþã: microbii patogeni, în acest caz, mai reprezintã, cu adevãrat,
cauzele bolilor infecþioase, sau ei sunt doar o prezenþã oportunistã
într-un mediu extrem de favorabil lor (acidifiat cu hrana lor preferatã,
toxicã, dextrogirã) – reprezentând, în acest fel, un fel de markeri ai
zonelor cu probleme în organism?
Atât pentru noi, cât ºi pentru observatorul atent ºi sincer cu datele
ºtiinþifice deja acumulate pânã acum, întrebarea pare a fi retoricã…
4.6.3.4 MICROORGANISMELE ªI CARNEA
Dacã subiectul anterior a pus deja bazele înþelegerii relaþiei dintre
microorganismele patogene ºi carne – tratament termic – fibre vegetale
crude, urmãtoarele trei subiecte vor detalia aceste aspecte, prezentând
amãnunte care sã orienteze decisiv argumentaþia în sensul celor
exprimate pânã acum.
În privinþa relaþiei microbilor patogeni cu CARNEA, citatul urmãtor
exprimã, tot într-o singurã frazã, una din diferenþele fundamentale între
mâncãtorii de carne ºi cei de hranã naturalã, cea care oferã nota
concludentã:
Chorrin a constatat cã în materiile fecale ale oamenilor care se
hrãnesc cu carne se gãsesc 65.000 de microbi pe fiecare milimetru
cub
cub, în timp ce la vegetarieni, Gilbert ºi Dominic au gãsit cã nu se
aflã decât 2.000 pe milime
milimetr
tru
cub. (331 )
tr
u cub
ªi mai detaliatã decât fraza anterioarã este imaginea oferitã de
autorul Alfons Balbach
Balbach, în capitolul „Bacteriile din carne ºi
putrefacþia intestinalã“ din lucrarea acestuia, „Carnea ºi
ea“
sãnãt
at
sãnãtat
atea“
ea“, în care oferã date precise (chiar dacã aparþin anilor 1930),
privitoare la numãrul microorganismelor patogene, existente pe
substratul alcãtuit din diverse sortimente de carne::
Dr
or
d, ºef la Depar
aþie ºi Sãnãt
at
e
Dr.. Elf
Elfor
ord,
Departt amentul de Aliment
Alimentaþie
Sãnãtat
ate
or
tland
American Jour
nal of Public
Por
ortland
tland, a publicat în „American
Journal
Publicã din P
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Health
Health”, din decembrie 1936, urmãtoarele: „Din toamna anului 1933
am cãutat sã determinãm valoarea bacteriologicã punând la probã
carnea proaspãtã, în special cea numitã hamburger, care a prezentat
un conþinut de bacterii de 85 milioane pe gram, adicã 85
miliarde pe kg
kg.“
Referindu-se la aceºti factori, dr. J.H. Kellog spunea:
„În general, fierberea diminueazã numãrul de bacterii din carne,
într-o oarecare mãsurã, dar nu le distruge complet. În unele cãrnuri
doar prãjite, numãrul bacteriilor ajunge uneori sã creascã deoarece
are cãldurã suficientã pentru accelerarea înmulþirii.
Unul din principalele izvoare ale rãului, cauzat de folosirea cãrnii,
ma dezv
olt
ar
e a tto
oxicelor bact
erii de putr
acþie din
este enor
enorma
dezvolt
oltar
are
bacterii
putref
efacþie
ef
carne
carne, care se gãsesc în resturi de carne nedigeratã, cât timp
aºt
eap
tã eev
vacuar
ea în colon
aºteap
eaptã
acuarea
colon. Conform cercetãrilor lui Straussburger,
producþia medie a acestor organisme generatoare de toxine în colon,
la persoanele care se alimenteazã cu carne, nu este inferioarã de 3×1
3×10014
trei sute de mii de miliarde
(trei
miliarde) la fiecare 24 de ore. O parte
considerabilã a excrementelor constã în general din bacterii de
putrefacþie moarte . “
Dupã cum relata revista americanã „Good Health“, din august 1939,
s-a dovedit cã sardelele consevate, preparate din materialul cel mai
proaspãt posibil, sunt infectate cu bacterii de putrefacþie. Atunci când
ect
ot tubul diges
tiv
pecial
acestea sunt ingerate, se inf
infect
ecteazã
digestiv
tiv,, în sspecial
eazã tto
colonul, unde alimentele rãmân pentru mai mult timp, înainte de a fi
colonul
eliminate.
ellog a determinat conþinutul microbian al diverselor
Dr
Kellog
Dr.. J.H. K
cãrnuri, obþinând urmãtoarele rezultate:
CARNEA

Microbi de putrefacþie / gram

Carnea crudã cumpãratã din piaþã
Aceeaºi carne dupã ce este fiartã
Aceeaºi carne dupã ce este friptã
Carne de peºte crudã
Sardine în conserve
Carne de vacã bine fiartã
Carne extra
Jambon afumat, analizat imediat dupã abator
Acelaºi, dupã 24 de ore
Crenvurºti
Crenvurºti, dupã 24 de ore
Carne de vacã prãjitã
Aceeaºi, dupã 24 de ore
Costiþã de carne de vacã
Aceeaºi, dupã 24 de ore
Carne de porc
Aceeaºi, dupã 24 de ore

70.000
25.000
90.000
870.000
14.000.000
25.000.000
168.000.000
43.120.000
750.000.000
120.000.000
490.000.000
560.000.000
750.000.000
560.000.000
840.000.000
635.000.000
1.036.000.000
(75)

Considerãm cã aceste detaliate imagini de mai sus, privitoare la
cantitatea germenilor patogeni prezenþi în substratul de carne, sunt
suficiente. De aceea, nu vom mai diseca problematica evidentã, a relaþiei
existente între paraziþi, în general, ºi substraturile bazate pe carne sau
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alte elemente degradate (aceleaºi ca la microbi: aditivi, medicamente,
chimicale, hranã tratatã termic). Preferinþa teniilor, a botriocefalului,
trichinei etc. pentru mediul carnat, se explicã, printre altele, ºi prin
hrana oferitã de acest mediu degradat, ajuns în intestin sub forma
fripturilor etc., în care aceºtia paraziteazã.
Astfel cã, orice persoanã de bunãcredinþã va trage concluziile fireºti,
referitoare la relaþia direct proporþionalã între compoziþia dominant
carnatã a bolului intestinal ºi prezenþa microbilor patogeni ºi a bacteriilor
de putrefacþie – cu consecinþele de rigoare, manifestate prin creºterea
marcatã a bolului alimentar colonic (cu cantitãþi foarte mari de bacterii
putride moarte), dar mai ales prin evidenþierea unor dezechilibre
între organism ºi microbii patogeni, numite boli infecþioase
infecþioase.
4.6.3.5 MICROBII ªI FOCUL
Importanþa relaþiei dintre microorganisme, saprofite sau patogene,
ºi tratamentul termic sau focul (pasteurizare, fierbere, coacere, prãjire
etc.) se manifestã din mai multe unghiuri (puncte) de vedere, iar unul
important pare a fi cel reprezentat de acþiunea acestuia asupra unor
structuri din organism, de asemenea microscopice: enzimele
enzimele.
Acþionând extrem de interesant, parcã ghidate de o anume inteligenþã
(asemenea microbilor), enzimele par a reprezenta expresia cea mai
simplã a vieþii la nivel molecular: centrul catalitic activ al enzimei este
o zonã „misterioasã“ a structurii acestui tip de moleculã, care acþioneazã
realmente inteligent, programat, precum programul unui performant
computer.
Afectarea acestei zone active a moleculei enzimatice (ºi nu neapãrat
a structurii proteice de susþinere a centrului activ) reprezintã elementul
care face distincþia, pânã la urmã, între un aliment „viu“, organic, natural, cu enzimele intacte ºi alimentul „mort“, adicã tratat termic, cu
enzimele inactivate ºi cu structura proteicã aferentã degradatã. Exemple
care sã susþinã aceastã afirmaþie existã ºi oferim unul dintre multe altele
(prezentate ºi detaliate la subcapitolul 8.2.1, referitor la consecinþele
tratamentului termic asupra enzimelor, vitaminelor ºi bioelementelor),
în care se remarcã importanþa prezenþei ºi acþiunii enzimelor asupra
microorganismelor patogene, pe fondul Alimentaþiei Naturale:
Enzimele alimentare
alimentare, grupate în patru mari categorii, sunt
prezente numai în alimentele crude, proaspete, ele îndeplinindu-ºi funcþia
în mediul acid al stomacului unde iniþiazã procesul de digestie a
proteinelor, a grãsimilor ºi a carbohidraþilor.
Aceste enzime sunt complet distruse în alimente prin
coacere, pasteurizare, conservare, adãugare de aditivi chimici,
expunere la microunde ºi la temperaturi mai mari de 40 0 C
C.
Nici o vitaminã, nici un mineral sau o altã substanþã nutritivã nu poate
ele gãtit
e sau
substitui munca acestor enzime; în lipsa lor, aliment
alimentele
gãtite
pr
epar
at
e indus
trial sunt diger
e numai par
þial în ssttomac, ffap
ap
prepar
eparat
ate
industrial
digerat
ate
parþial
aptt
at
care permite bacteriilor omni
prezente sã fermenteze hidraþii
omniprezente
de carbon ºi sã descompunã protei
proteinele
nele, producând tulburãri dinele
gestive ºi alte probleme de sãnãtate. Aceste enzime mãresc eficienþa
sis
ar permiþându-i sã digere mai uºor celulele bolnave
imunitar
sisttemului imunit
sau moarte, sã elimine tumorile ºi chisturile, sã distrugã depozitele de
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colesterol, bacteriile ºi virusurile
virusurile, îndepãrtând din organism orice
alt element nedorit compus din proteine, grãsimi ºi hidraþi de
carbon. (110 )
Relaþia dintre tratamentul termic ºi efectele asupra microorganismelor din alimente a fost extrem de studiatã ºi intens recomandatã –
celebra deja pasteurizare a laptelui ºi a altor produse (nu numai
animale, dar chiar ºi vegetale). Mult mai puþin, însã, au fost studiate
consecinþele introducerii în organism a unei asemenea hrane denaturate,
în contextul prezenþei microorganismelor, saprofite ºi patogene. Fãrã
alte comntarii, citãm în continuare douã scurte fragmente:
La copiii alãptaþi natural, numãrul de bifidobacterii reprezintã 109otalul micr
of
lor
ei int
es
tinale
microf
oflor
lorei
intes
estinale
tinale,
1011 la 1 g fecale ºi constituie 98% din tto
în timp ca la copiii alãptaþi artificial (deci lapte praf, intens tratat termic),
conþinutul bifidoflorei scade la 106 ºi chiar mai puþin iar proporþia de
bifidobacterii reprezintã numai 20-30 % din totalul microflorei
microflorei.
Explicaþia constã din aceea cã factorii bifidogeni sunt termolabili
termolabili,
din care cauzã, în timpul prelucrãrii termice, copilul nu mai
primeºte aceºti factori importanþi pentru asigurarea unei
obiocenoz
e op
time. ( 1 9 )
microbiocenoz
obiocenoze
optime.
micr
Laptele de vacã este bun pentru viþei, dar copii trebuie hrãniþi cu
lapte matern pânã când sunt înþãrcaþi. Natura a destinat fiecãrui tip de
at ºtiinþif
ic ffap
ap
tul cã
lapte un tip de sistem digestiv. Es
Estte document
documentat
ºtiinþific
aptul
viþeii hrãniþi cu lapte pasteurizat de la propria lor mamã mor
în mod obiºnuit dupã 6 sãptãmâni – ceea ce înseamnã cã laptele
de vacã pasteurizat nu este deloc sãnãtos pentru viþei, ºi cu atât mai
puþin pentru oameni. Totuºi, adulþii nu numai cã îºi hrãnesc proprii
copiii cu aceste secreþii animale denaturate, dar le consumã chiar ºi ei.
Laptele de vacã conþine de 4 ori mai multe proteine ºi numai jumãtate
din cantitatea de carbohidraþi existentã în laptele uman. Pasteurizarea
distruge enzimele naturale necesare pentru digerarea acestui conþinut
ridicat de proteine; excesul se descompune în traiectul digestiv al
omului, încãrcând intestinele cu un sediment vâscos care poate
tr
ece în sânge.
sânge Pe mãsurã ce aceste pr
oduse de putr
ef
acþie se
trece
produse
putref
efacþie
acumuleazã ca urmare a consumului zilnic de lactate
lactate, organismul
se strãduieºte sã le înlãture prin piele (acnee, pete) ºi plãmâni( guturai),
în timp ce restul se descompune în interior formând un mucus
infecþii, cauzeazã reacþii alergice ºi încarcã
ce dã naºtere la infecþii
articulaþiile cu depozite de calciu. Multe cazuri de astm cronic, alergii,
infecþii ale urechii, acnee au fost complet vindecate prin simpla eliminare
a produselor lactate din alimentaþie (în primul rând, cele nepasteurizate
sau nedenaturate în alt fel). (110)
Foarte interesant se relevã faptul cã pasteurizarea (ºi alte forme de
tratament termic), intens recomandatã pentru eliminarea „bacteriilor
nocive organismului“, nu numai cã provoacã perturbarea marcatã a
microbiocenozei intestinale, cu afectarea florei saprofite fermentative,
dar, uimitor, aruncã o luminã cu totul ineditã privitoare la intervenþia
asupra microbilor patogeni. Astfel cã efectul pare a fi de tip
men
tele supuse trata
mentului termic (utilizat
„bumerang
tratamentului
„bumerang““ : ali
alimen
mentele
pentr
u eliminar
ea bact
eriilor) v
or „încãr
ca
ganismul cu
pentru
eliminarea
bacteriilor)
vor
„încãrca
ca““ or
organismul
produºi toxici, generând sedi
mente vâscoase (inclusiv mucus),
sedimente
ca mediu ideal pentru manifestarea germenilor patogeni, sub
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forma bolilor infecþioase clasice (acnee, pete, guturai, astmã,
alergii, otite etc. etc.)
etc.). În schimb, aportul alimentelor proaspete,
vegetale sau animale (cu prezenþã bacterianã patogenã sau nu), va asigura
mediul organic propice dezvoltãrii florei saprofite microbiocenotice, în
timp ce germenii patogeni
patogeni, prezenþi sau nu în preparatele naturale,
ori inhibit
ori
ez
en
þa
ezen
enþa
vor dispãrea sub acþiunea mai multor fact
actori
inhibitori
ori: pr
prez
enzimelor
xidanþilor (vitamine, bioelemente etc., nedistruse
enzimelor, a antio
antioxidanþilor
ei sapr
of
it
e puternicã ºi echilibratã, dar, nu mai puþin
de foc), a f lor
lorei
saprof
ofit
ite
important, prin lipsa oricãrui substrat nutritiv specific acesui tip
microbian (cãrnuri, chimicale, medicamente alopate, dar ºi alimente
tratate termic, mai mult sau mai puþin intens).
De aceea, în aceastã luminã ºtiinþificã medicalã, apare cât se poate
de logicã recomandarea hipocraticã de acum peste 2.400 de ani, referitoare la adminstrarea laptelui crud ca medicament-aliment în tuberculozã, în totalã contradicþie cu recomandãrile actuale, care (încã) ignorã
total aceste observaþii ºi cercetãri fundamentale:
Laptele crud furnizeazã una dintre cele mai bune proteine pentru
reconstrucþia celularã. Hipocrate îl recomanda pentru tratarea
tuberculozei
tuberculozei. (55 )
Iatã cum (re)descoperirea unor argumente cât se poate de ºtiinþifice
(întãrite, mai ales, de elementele toxicologice ºi ale izomeriei ºi
chiralitãþii optice a moleculelor) explicã gesturi terapeutice ancestrale
sau instinctuale. Cãci, nici o mamã adevãratã ºi iubitoare pentru puiul
ei, nu s-ar gândi cu seriozitate sã pasteurizeze laptele de la sân, pentru
a-l proteja pe bebeluº de eventualii germeni patogeni…
Cãtre final, vom aborda acest subiect dintr-un unghi ºi mai interesant,
cel numit de specialiºti „leucocitoza de digestie“. Dar, înaintea oricãrui
comentariu, sã prezentãm douã citate care se referã la acest proces
deosebit de interesant, ºi la fel de puþin cunoscut ca ºi aspectele generale
expuse pânã acum:
Poate cã aici ar trebui sã menþionez, în sprijinul acestei terapii,
O ZEI DIGES
TIVE despre care dr
OCIT
procesul LEUC
LEUCOCIT
OCITO
DIGESTIVE
dr.. W
W.. FF..
Hesselink
Hesselink, medic ºi jurist în probleme de drept olandez ºi de
cercetãri juridice ºi biologice la Ministerul Justiþiei de la Haga
Haga,
a dat urmãtoarea interesantã explicaþie într-o conferinþã pe care a
susþinut-o în Danemarca, acum câþiva ani. Denumirea de „leucocite“
vine din limba latinã, denumire datã globulelor albe din sânge. În mod
normal ºi corect, 1 mm3 de sânge conþine un numãr de 6.000 de leucocite.
S-a constatat cã la un organism hrãnit cu „hranã moartã“ – ºi ne
referim la mâncarea gãtitã, la dulciuri ºi prãjituri – numãrul
acestor globule albe din sânge poate sã creascã de trei ori,
ele au rrol
ol de apãrãt
ori
leucocitele
apãrãtori
adicã pânã la 118.000/mm
8.000/mm3; ºi cum leucocit
ai organismului în caz de pericol, înseamnã cã un sânge cu
un asemenea numãr mãrit de leucocit
e es
leucocite
estte, în mod sigur
sigur,, un
sânge otrãvit.
O alimentaþie compusã exclusiv din cruditãþi vegetale nu produce
niciodatã leucocitozã digestivã. Vegetalele proaspete, nepreparate,
cum sunt fructele, legumele, ca ºi laptele proaspãt, nefi
nefiert
ert au un
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pH bazic ffa
avor
abil or
ganismului
orabil
organismului
ganismului. Odatã cu tratarea lor termicã,
aceste alimente devin hiperacide, ceea ce este foarte dãunãtor
62
62)
organismului. (62
Dr
ns
Dr.. med. Er
Erns
nstt Schneider
Schneider, în vasta ºi extrem de documentata sa
lucrare în trei volume, intitulatã „Sã folosim puterea vindecãtoare a
alimentelor“, bazându–se pe studiile ºi experienþele altor specialiºti
pr
of. K
ollath, V
ir
cho
w, R
oessle, K
ouschak
of
(pr
prof.
Kollath,
Vir
ircho
chow
Roessle,
Kouschak
ouschakof
offf etc.),
consemneazã faptul cã, dacã începem orice masã cu mâncare
oc (supã sau bulion de carne, sau cartofi ºi zarzavat
pr
egãtitã la ffoc
pregãtitã
fiert, sau chiar o canã de cafea, ciocolatã, pâine cu unt ºi marmeladã),
numãrul globulelor albe din sânge, de la 6 – 8.000/mm 3 , cât
es
mal, cr
eºt
e în 1100 minut
e la 110.000,
e
estte nor
normal,
creºt
eºte
minute
minute
0.000, iar în 30 de minut
la 30.000
30.000. Acest fenomen este cunoscut sub numele de leucocitozã
de diges
tie. FFenomenul
enomenul în cauzã rrepr
eacþie de apãr
ar
e
digestie.
eprezintã
apãrar
are
epr
ezintã o rreacþie
a organismului uman, asemãnãtoare cu cea care are loc în
toate bolile infecþioase ºi în toate situaþiile în care intrã în
plu o
or
ganism un element sstrãin
trãin vãtãmãt
or
x em
or,, ca de eex
emplu
organism
vãtãmãtor
substanþã nocivã sau toxicã
toxicã.
Aceeaºi reacþie se înregistreazã ºi când alimentele crude se
consumã dupã o hranã gãtit
gãtitã
ã cu ajutorul focului. În schimb, dacã
se consumã numai alimente crude
crude, sau chiar dacã se consumã
alimente gãtite, însã dupã ingerarea unor alimente crude, acest
63
fenomen nu mai are loc
63)
loc. (63
Din cele expuse anterior se remarcã cum acest foarte interesant
leucocit
ozã de diges
tie
proces, denumit simplu, „leucocit
leucocitozã
digestie
tie“, nu este provocat
de declanºarea propriu-zisã a digestiei. Acest proces se produce
de fiecare datã, doar când în organism se introduce hranã
denaturatã, „pregãtitã la foc“, în timp ce acesta nu mai are
loc în cazul ingurgitãrii hranei naturale, din alimente crude
(sau chiar ºi atunci când hrana trecutã prin foc este precedatã
de hranã crudã)
crudã).
Aceasta dovedeºte importanþa incontestabilã a hranei crude, realizatã din alimente netratate termic, netrecute prin foc (dar ºi fãrã carne
ºi chimicale), deci, sintetic: Alimentaþia Naturalã.
Este uimitor de constatat – prin aceste observaþii simple, care nu
necesitã laboratoare ultraperformante, care sã sondeze dimensiunea
geneticã sau nivelul atomic, chiar subcuantic – cum sistemul imunitar
al organismului este pus în funcþiune tocmai de hrana „trecutã prin
foc“ (deci inclusiv pasteurizatã). În schimb, hrana crudã nu declanºeazã
acest mecanism extrem de devitalizant pentru organism (se consumã
multã energie pentru mobilizarea unui numãr de pânã la cinci ori
mai mare al celulelor albe ale sistemului imun).
Atfel, se remarcã acest aparent paradox, relevat ºi mai înainte:
laptele pasteurizat (sau alte produse animale tratate termic, iniþial naturale, precum oul, mierea ºi alte lactate), deºi „sterilizate“, declanºeazã
un veritabil rãspuns imun al organismului, în timp ce aceleaºi produse
natur
ale, nemaisupuse tr
at
amentului tter
er
mic, nu v
or mai
naturale,
trat
atamentului
ermic,
vor
declanºa nici un rãs
puns imunit
ar
iind per
ceput
e de cãtr
e
rãspuns
imunitar
ar,, ffiind
perceput
cepute
cãtre
organism ca proprii, compatibile acestuia!
În urma acestor observaþii ºi concluzii, în acest moment se impune
o precizare foarte clarã: toate aceste aspecte sunt valabile pe
fondul unei Alimentaþii Naturale reale, neamestecatã cu hrana
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denaturatã
denaturatã. Cãci a spune cã ne hrãnim natural, dar din când în când
mai „scãpãm“ ºi câte o bucatã de fripturã, câte o prãjealã din chiftele de
soia, un mezel „naturist“, dar superchimizat – înseamnã sã ne pãcãlim
singuri, dar mai ales sã generãm stãri potenþial periculoase. Cãci, în
acest caz, utilizarea produselor animale vii, organice, neprelucrate
termic (cu eventualele microorganisme prezente, atât saprofite, dar
mai ales patogene), de tipul lactatelor, ouãlor (cu celebrele potenþiale
salmonelle), amestecate cu bucãþi de carne, împreunã cu alimente
cockchimizate ºi „trecute prin foc“, poate reprezenta un adevãrat „cockt ail Molo
odusele or
ganice vii, din par
Molott ov “. În acest caz, pr
produsele
organice
partt ea
de hranã naturalã, aduc microorganismele patogene, în timp
ce hrana denatura
tã oferã mediul propice, ideal pentru
denaturatã
dezv
olt
ar
ea aces
a.
dezvolt
oltar
area
acestt or
ora
Din aceste considerente, recomandarea este clarã: pe fondul
hranei denaturate, bazate pe carne – pasteurizarea ºi fierberea
produselor animale (cu potenþial bacterian patogen crescut)
es
ecomandatã, ci chiar necesarã
estte nu doar rrecomandatã,
necesarã. Posibilitatea utilizãrii
maionezei sau a laptelui crud (precum recomanda Hipocrate în
tratamentul tuberculozei) este acceptat, în sitemul alimentar natural,
doar în condiþiile aplicãrii integrale a principiilor Alimentaþiei Naturale. De aceea, tranziþia alimentarã, utilã trecerii gradate de la sistemul
culinar denaturat la cel natural, obligã la o mare atenþie faþã de alimentele
vii ºi organice, folosite în acel moment deosebit de delicat (noi
recomandãm vegetalele, evitând pe cât posibil laptele ºi ouãle crude).
Altfel, mai devreme sau mai târziu va ieºi puternic în evidenþã acea
„vorbã de duh“ popularã, care observã cã cei care încearcã sã stea „în
douã luntrii“, pânã la urmã îi ia apa, prãbuºindu-se…
În finalul subiectului, putem spune cu fermitate cã, în contextul
aplicãrii tratamentului termic pentru a distruge microbii, în realitate,
este favorizatã dezvoltarea acestora prin substratul favorabil creat de
acest tratament termic. În acest caz, se poate aplica foarte bine aforismul:
de ce þi-e teamã nu scapi (pânã la urmã)
„de
urmã)“…
O octavã superioarã de interpretare a acestei înþelepte exprimãri,
este regãsitã într-o dimensiune umanã superioarã (mental-conceptualã)
ºi exprimatã de noi în subcapitolul corespunzãtor (4.6.3.13: „Atitudinea
psiho-mentalã faþã de microbi“).
4.6.3.6 MICROBII ªI FIBRELE VEGETALE CRUDE
(NETRATATE TERMIC)
Citatele de mai jos, prezentate concentrat, oferã o imagine de ansamblu a importantului rol al fibrelor vegetale crude, netratate termic, în
realizarea echilibrului între flora de fermentaþie ºi putrefacþie – prin
dezvoltarea florei saprofite de fermentaþie ºi inhibarea ºi legarea, pentru
eliminare, a microorganismelor patogene de putrefacþie (aspecte
evidenþiate, ºi mai detaliat, în subcapitolul urmãtor):
Principala proprietate a fibrelor vegetale constã în legarea
diferitelor susbstanþe – produse de metabolism, ca de exemplu
s t er
oizii ºi deriv
at
ele lor
enobio
tice
eroizii
derivat
atele
lor,, eliminaþi cu bila, xxenobio
enobiotice
42
pãtrunse pe tractul gastro-intestinal, inclusiv cancerigeni. (42
42)
Dieta bogatã în fibre prezintã o serie de efecte fiziologice complexe,
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printre care ºi acela de a mãri capacitatea de apã reþinutã,
formând un bol alimentar gelatinos care permite absorbþia ºi
eliminarea substan
þelor nocive.
substanþelor
Se considerã cã efectul favorabil al fibrelor în prevenirea cancerului
de colon se explicã prin trei acþiuni principale: asigurarea unei microflore normale
normale; descreºterea duratei de menþinere a deºeurilor în colon ºi mãrirea cantitãþii de apã reþinutã. Suplimentar, existã posibilitatea
unor acþiuni combinate, necunoscute pânã în prezent.
Pectinele:
– prezintã o acþiune bactericidã specificã
specificã;
– proprietãþile de umflare ale pectinelor în intestin, marea
lor hidrocapacitate ºi capacitate de hidratare
hidratare, determinã
o micºorare a necesarului de alimente ingerate.
evenir
ea car
ciSubstanþele pectice pot avea un rol important în pr
pre
enirea
carcinogenezei tractului gastro-intestinal
gastro-intestinal, prin mãrirea cantitãþii de apã
reþinutã, deci prin diluarea substanþelor cancerigene, prin descreºterea
duratei de menþinere a deºeurilor în colon ºi prin asigurarea
dezv
oltãrii unei micr
of
lor
e nor
male
dezvoltãrii
microf
oflor
lore
normale
male.
avor
abil
Dietele bogate în substanþe pectice modif
modificã
orabil
icã în mod ffa
flora intestinalã, inhibând flora de putrefacþie
putrefacþie. Se apreciazã cã
produºii de degradare a pectinei, în special esterii acidului galacturonic,
posedã proprietãþi bactericide. Soluþia de pectinã de mere exercitã o
activitate antibioticã faþã de Staphylococcus aureus, salmonelle, E. Coli,
Proteus vulgaris. Prin diminuarea gradului de metoxilare activitatea
bactericidã creºte.
A cþiunea antidiar
eicã, de
iantã ºi antiv
omitivã a
antidiareicã,
dett o xif
xifiantã
antivomitivã
pectinelor ºi a gumelor se explicã prin aceea cã, în tractul
gastro-intestinal, formeazã geluri care înglobeazã o cantitate
mare de apã ºi, progresând de-a lungul intestinului, absorb
toxice. Prin scindarea hidroliticã a substanþelor pectice
substanþele toxice
se elibereazã acidul galacturonic care are un efect suplimentar de
detoxifiere ºi de inactivare a microflorei de putrefacþie
putrefacþie.
Mai multe cercetãri vechi au arãtat cã în tratamentul arsurilor, al
plãgilor infectate
infectate, pectina ºi derivaþii pectinei exercitã o acþiune
cicatrizantã, accelerând procesul de epitelizare. (119 )
cicatrizantã
Una dintre proprietãþile biologice ale fibrelor alimentare
intestinale Deºi
este (printre altele) modificarea florei bacteriene intestinale.
flora bacterianã ºi organismul formeazã un sistem ecologic complex,
supus unor influenþe numeroase, în care rolul unui singur factor este
greu de discernut, se apreciazã cã alimentaþia bogatã în fibre
alimentare determinã o modificare a raportului între diferiþii
constituenþi ai microflorei enterale
enterale. Astfel populaþiile cu alimentaþie
bogatã în grãsimi ºi proteine animale au o densitate mai mare de
Bacteroides ºi Bifidobacterii ºi mai scãzutã în Lactobacili ºi Streptococi,
decât cele cu alimentaþie predominant vegetalã. În strânsã legãturã cu
modificarea microflorei intestinale se ridicã problema
carcinogenezei intestinale
intestinale.
La nivelul colonului are loc o interacþiune complexã între
fibrele alimentare, acizii biliari adsorbiþi ºi bacterii. Fibrele
alimentare acþioneazã ca suprafeþe la nivelul cãrora solviþii
sunt hidrolizaþi de cãtre bacteriile enterale în forme mai puþin
solubile, care pot fi reabsorbite. Astfel fibrele pot condiþiona
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activitatea metabolicã ºi gradul de metabolizare bacterianã
al diferiþilor solviþi, inclusiv a acizilor biliari. Experimental,
modificarea conþinutului alimentar prin creºterea aportului
de fibre augmenteazã (creºte) excreþia de acizi biliari.
Potenþialul carcinogen al acizilor biliari ºi steroizilor neutri este
susþinut de numeroase argumente: ambele tipuri sunt structural ºi steric
asemãnãtoare cu hidrocarburile aromatice policiclice carcinogene –
pot fi convertiþi pe cale chimicã într-un agent carcinogen foarte puternic,
20-metilcolantren; unii acizi biliari produc experimental sarcoame
la locul injectãrii
injectãrii, alþii potenþând efectul cancerigen al
nitrozoguanidinei, prin efect promotor; aromatizarea completã a
nucleului acizilor biliari realizeazã un metabolit carcinogen bazat pe
nucleul ciclopentanofenantrenic; flora bacterianã intestinalã (grupul
Clos
tridia – aparþinând florei de putrefacþie) posedã activitate nuclearClostridia
dehidrogenazicã, producând aromatizarea completã a nucleului
sterolic
sterolic.
Excreþia fecalã de steroizi acizi este semnificativ crescutã în ariile
cu risc înalt de cancer de colon. Creºterea excreþiei fecale de acizi
biliari secundari se coreleazã cu creºterea activitãþii 7- dehidroxilazice a fflor
ecale izolate din colonul bolna
vilor cu cancer
lorei
bolnavilor
lor
ei ffecale
53
de colon
53)
colon. (53
Din citatele de mai sus se observã cum fibrele vegetale crude, neprelucrate termic, prezintã, aºa cum precizam la începutul subiectului, o
puternicã acþiune de stabilizare a echilibrului microflorei intestinale.
Aceasta se produce nu prin promovarea microorganimelor saprofite
de fermentaþie (care, oricum, tot structuri strãine organismului rãmân),
ci prin inhibarea florei microbiene de putrefacþie, patogenã. Aici se
relevã fundamentalul rol al fibrelor vegetale crude, alãturi de cel de
eliminare a toxicitãþii generale din intestin ºi mediul intern al
organismului: de legare a acestor toxine, dar ºi a microbilor florei
patogene.
Prin acþiune directã (legare propriu-zisã a microbilor
patogeni) ºi indirectã (legarea ºi eliminarea substraturilor
alimentare ale acestor bacterii de putrefacþie ºi patogene),
aceste structuri vegetale, netrecute prin foc, au un rol deosebit
de important în menþinerea în echilibru a florei intestinale,
dar mai ales de a contribui direct la procesul de dezintoxicare
al corpului, dar ºi de intervenþie terapeuticã în caz de boli
inf
ecþioase (aspect detaliat în subcapitolul corespunzãtor, al 8-lea).
infecþioase
Înainte de finalul subiectului, sã remarcãm necesitatea realizãrii
acestui proces – de intervenþie pentru asigurarea echilibrului florei
microbiene – ºi în exterior, la nivel cutanat. Astfel, acelaºi tip de fibre
celulozice crude (reprezentate în acest caz de lenjeria din fibre de
bumbac natural, neprelucrat) va asigura echilibrul armonios între flora
saprofitã dominantã a pielii ºi eventualii reprezentanþi la nivel cutanat
ai florei patogene. Spre deosebire de acestea, fibrele tratate termic ºi
chimic (fibre cu coloranþi sintetici sau fibre de bumbac sintetic) au
acþiune echivalentã celor trecute prin foc ºi ajunse în intestin: îºi pierd
decisiv din calitãþile iniþiale prezentate, devenind, la rândul lor, sursã
de intoxicaþie pentru organism / piele (a se vedea efectele nedorite
produse asupra pielii de cãtre fibrele sintetice de bumbac,
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sau cele naturale, dar cu coloranþi sintetici
sintetici).
Ca o concluzie la final, putem observa cum combinaþia intern
(alimentaþie bazatã pe fibre alimentare netratate termic) – extern
(îmbrãcãminte bazatã pe fibre naturale netratate, cu coloranþi vegetali
naturali: bumbac, in, cânepã etc.), asigurã, la modul firesc ºi natural,
fãrã „reþete miraculoase“, echilibrul optim între flora microbianã,
saprofitã ºi patogenã, intestinalã ºi cutanatã etc.
4.6.3.7 RELAÞIA ÎNTRE FLORA INTESTINALÃ
DE FERMENTAÞIE ªI DE PUTREFACÞIE
(SAPROFITÃ ªI PATOGENÃ)
Pentru a înþelege cât mai uºor distincþia între microbii „buni“ ºi cei
aºa-zis „rãi“, existenþi pe toatã suprafaþa planetei, este eficient, din punct
de vedere didactic, sã abordãm studiul microbilor florei intestinale
umane. În studiul acesteia, cercetãtorii au realizat distincþia între cele
douã categorii fundamentale microbiene: una a fost numitã florã de
fermentaþie, aerobã, saprofitã, iar cealaltã florã de putrefacþie, anaerobã,
patogenã. Aceastã exprimare dualã, existentã ºi în lumea microbianã,
rezultã chiar ºi din denumirea acestora, de germeni microbieni, care
pot genera (germina) ceva, atât într-un sens (constructiv, de dezvoltare,
negentropic), fie în celãlalt (distructiv, involutiv, entropic).
Germenii de tip fermentativ, saprofiþi, se aflã în ultima porþiune a
intestinului subþire ºi prima parte a intestinului gros, pe când cei de tip
putrid, patogeni, sunt situaþi în partea terminalã a intestinului gros. În
timp ce prima categorie este în relaþie simbioticã, constructivã ºi
armonioasã cu organismul, participând la secreþia unor substanþe vitale
pentru acesta (vitamine – K, elemente din complexul B; enzime;
bioelemente etc.), cea de-a doua categorie este în relaþie antagonicã,
fiind o sursã nu doar cu potenþial de îmbolnãvire, dar ºi cu acþiune
direct entropizantã, degradantã asupra organismului.
Dar, ca de obicei, sã oferim în continuare spaþiul pentru diferite
citate din tratate medicale de specialitate, care contureazã o imagine
mai precisã a ceea ce reprezintã flora microbianã fermentativã ºi putridã
a intestinului, prin aspecte care deja au început sã se contureze din
subiectele anterioare:
ov a evidenþiat importanþa
La începutul secolului XX, Mecinik
Meciniko
microorganismelor intestinale în lupta contra diareei la sugari, a unor
afecþiuni intestinale ale adultului ºi în asigurarea unei stãri de sãnãtate
optimã. La Congresul al VIII-lea de Nutriþie de la Praga, profesorul
Franklin
Franklin, a comunicat cã 30-40 % din bacteriile lactice ingerate
es
tinului
depã
ºesc ssttomacul ºi se dezv
dezvoltã
partte a int
intes
estinului
depãºesc
oltã în prima par
pentr
u a dis
par
e în cec
pentru
dispar
pare
cec. (119 )
Procesele de fermentaþie se produc în jumãtatea proximalã a
E.Coli, Lactobacillus,
colonului sub acþiunea unor bacterii aerobe (E.Coli,
Aerobacter aerogenes, Enterococcus etc.) ºi constau în degradarea
glucidelor nedigerate sau neabsorbite.
Sub acþiunea florei colice de fermentaþie se produc nu numai
scindarea polizaharidelor în monozaharide, dar ºi degradarea
anaerobã a acestora,
acestora pânã la acid lactic, acid acetic, acid butiric,
acid propionic etc., ceea ce explicã reacþia acidã a materiilor fecale
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(pH-ul 5-7), ºi se elibereazã o cantitate apreciabilã de gaze (CO2, CH4,
57
SH2 etc.) ºi alcool etilic
etilic. (57
57)
Lactobacteriile, ca acidofilus sau bifidus , fac parte din flora
microbianã ce populeazã în mod normal traiectul intestinal (flora de
fermentaþie), mai cu seamã colonul.. Extrem de importante pentru
procesele de digestie ºi excreþie, lactobacteriile sunt responsabile cu
menþinerea echilibrului optim al pH-ului în colon.. Ele mãresc totodatã
volumul ºi uºurinþa contracþiilor intestinale, controleazã flatulenþa ºi reduc
mirosul de putrefacþie al fecalelor, inhibând dezvoltarea bacteriilor
,,inamice” de putrefacþie ºi þinând sub control ciupercile infecþioase, ca
de exemplu candida.
Alimentele bogate în fibre, ca tãrâþele, morcovii ºi mugurii,
constituie un suport bun pentru lactobacterii, curãþând colonul de
reziduurile de putrefacþie.
Refacerea florei microbiene intestinale ia ceva timp, dar meritã
efortul, pentru cã ea previne toate tipurile de tulburãri digestive ºi stãri
ele ffer
er
ment
olt
ar
ea fflor
lor
ei
degenerative. Aliment
Alimentele
erment
mentat
ate
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oltar
area
lorei
at
e permit dezv
intestinale ce controleazã bacteriile de putrefacþie
putrefacþie, menþin un
echilibru corect al pH-ului în colon ºi mãresc volumul ºi frecvenþa
peristaltismului intestinal. (110)
Principalele roluri ale bacteriilor lactice sunt:
– rol digestiv ºi metabolic (…);
– funcþia de apãrare ºi participare la echilibrul imunologic:
f lor
a nor
malã se opune dezv
hice a ger
menilor
lora
normalã
dezvoltãrii
anarhice
germenilor
oltãrii anar
patogeni ºi putrefianþi prin acidifierea mediului ºi secreþia de
substanþe antibiotice specifice; streptococii lactici au acþiune
aþã de
a sstt af
ilococilor
mar
ilococilor,, salmonellelor ºi ffaþã
marcantã
asupra
afilococilor
cantã asupr
Candida albicans
albicans;
– menþinerea microflorei
microflorei: cercetãrile epidemiologice au stabilit
cã existã o relaþie semnificativã între alimentaþia de „tip occidental“
eºt
er
ea densitãþii de Clos
tridium
care f a v oriz
orizeazã
creºt
eºter
erea
Clostridium
eazã cr
paraputrificum
paraputrificum, mãrirea concentraþiei acizilor biliari ºi riscul
faþã de cancerul colonorectal.
Peptidele exercitã o influenþã apreciabilã ºi în dezvoltarea
microflorei intestinale, care, dupã cum se ºtie, are o importanþã
considerabilã asupra homeostaziei ºi dezvoltãrii normale a copilului.
Microbiocenoza optimã se formeazã în urma alãptãrii normale
ºi s-a stabilit cã, alãturi de alþi factori de protecþie, laptele mamei conþine
ºi aºa numitul factor bifidogen care favorizeazã dezvoltarea în tractul
gastro-intestinal al copilului a bifidobacteriilor ºi a altor bacterii din
flora lacticã.
Factorul bifidus I (N-acetil-alfa-glucozaminã) ºi factorul bifidus II se
formeazã prin acþiunea proteazelor asupra cazeinei. La copiii alãptaþi
natural, numãrul de bifidobacterii reprezintã 10 9–10 11 la 1 g fecale ºi
constituie 98% din totalul microflorei intestinale
intestinale, în timp ca la
copiii alãptaþi artificial, conþinutul bifidoflorei scade la 10 6 ºi chiar mai
puþin iar proporþia de bifidobacterii reprezintã numai 20–30 % din
totalul microflorei
microflorei. Explicaþia constã din aceea cã factorii
bifidogeni sunt termolabili
termolabili, din care cauzã, în timpul prelucrãrii
termice, copilul nu mai primeºte aceºti factori importanþi
pentru asigurarea unei microbiocenoze optime.
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Microflora simbioticã are rolul deosebit în lanþul reacþiilor de apãrare:
ea participã la sinteza unor vitamine ºi aminoacizi esenþiali; favorizeazã
asimilarea calciului, fierului ºi a vitaminei D, exercitând astfel proprietãþi
antirahitice ºi antianemice; prin producerea de acizi organici ºi
antibio
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olt
ea micr
of
lor
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ogene ºi
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area
microf
oflor
lorei
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ice inhibã dezv
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ea activitãþii
orizeazã
dezvolt
oltar
area
protejeazã organismul; f a voriz
olt
antigenice locale la suprafaþa mucoasei; asigurã integritatea
peretelui intestinal ºi a unor factori care participã la impermeabilitatea
pentru microbii patogeni. De asemenea, stimuleazã sinteza
imunoglobulinelor, a concentraþiei properdinei ºi a complementului în
sistemul reticulo-endotelial. Studiile efectuate pe numeroase persoane
sãnãtoase ºi bolnave au evidenþiat cã microflora se gãseºte în strânsã
corelaþie cu conþinutul de lizozim din sânge, salivã ºi diverse secreþii
digestive.
Caracteristic pentru persoanele sãnãtoase este predominarea
microflorei aerobe gram-pozitive, formatã din lactobacili ºi
bifidobacterii (mai mult de 95% din totalul microorganismelor).
Scãderea conþinutului de simbiotici normali în microbiocenozã
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a candidei ºi a alt
Procesele de putrefacþie se datoresc florei anaerobe ºi constau
în scindarea proteinelor nedigerate în aminoacizi ºi apoi în
decarboxilarea ºi dezaminarea aminoacizilor rezultaþi. Prin
decarboxilare rezultã aminele corespunzãtoare, ºi anume din histidinã
verina
cadav
erina, din argininã ºi ornitinã –
– his
histt amina
amina, din lizinã – cada
putresceina etc., iar prin dezaminare se produc fenoli, ca de pildã
indol, sau acizii organici
din tirozinã – fenol
fenol, din triptofan – scatol ºi indol
corespunzãtori, ca de exemplu, acid benzoic din fenilalaninã. În
condiþii normale mucoasa colicã este puþin permeabilã pentru aceste
substanþe, dintre care unele sunt foarte toxice
toxice.
Activarea florei de putrefacþie
putrefacþie, absorbþia crescutã a acestor
substanþe sau scãderea capacitãþii hepatice de a le conjuga ºi
de
oint
oxicaþii de naturã int
es
tinalã
dettoxif
xifia
autoint
ointo
intes
estinalã
tinalã, a cãror
ia provoacã aut
importanþã a fost mult discutatã.
Flora de fermentaþie ºi aceea de putrefacþie se aflã în echilibru
normal; exacerbarea activitãþii uneia duce, în mod
în colonul normal
obligatoriu, la alterarea celeilalte, consecutiv instalându-se tulburãri
57
colitice. (57
57)
Dupã aceastã succintã ºi generalã prezentare a celor douã tipuri de
florã microbianã intestinalã, poate cã, mai importantã (decât aceste
definiri ºi categorisiri) este determinarea relaþiei de echilibru dintre
acestea douã, pentru a înþelege sensul ºi cauza prezenþei acestora în
intestin:
Lactobacteriile sunt distruse de apa clorinatã, de antibiotice ºi
de un regim alimentar bogat în proteine alimentare (cele
carnate). Datoritã faptului cã oamenii beau ºi folosesc pentru gãtit
apa clorinatã, iau antibiotice ºi mãnâncã alimente bogate în proteine
animale, traiectul lor digestiv conþine o florã microbianã
obact
erii ºi 80% din
cons
tituitã în pr
opor
constituitã
propor
oporþie
lactobact
obacterii
þie de 20% din lact
bact
erii de putr
ef
bacterii
putref
efacþie
acþie. (110 )
acþie
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Asupra substanþelor chilului intestinal acþioneazã abundenta florã
bacterianã colicã (1010/g de materii fecale), constituitã din bacili aerobi
(lactobacili, Aerobacter aerogenes etc.) ºi anaerobi de tipul
tul ffiind
00:1 în ffa
avoar
ea celei
Clostridium welchii (rr apor
aportul
oarea
iind de 1100:1
anaerobe
57
anaerobe). (57
57)
Iatã cã imaginea se contureazã acum plenar: exact aºa cum flora
saprofitã a zonei cutanate (metabolizatoare a transpiraþiei ce determinã
un miros neplãcut al pielii – datoritã calitãþii metaboliþilor oferiþi de
organismul gazdã, ºi nicidecum din vina acestora!) apãrã pielea de
invazia microbilor patogeni, în acelaºi fel ºi microbii florei intestinale
de fermentaþie din prima porþiune colonicã protejeazã organismul de
acþiunea florei patogene, putride, aflate în ultima parte a colonului.
Pentru întãrirea acestei imagini, ce demonstreazã rolul esenþial al
florei saprofite de fermentaþie în realizarea echilibrului cu flora de
putrefacþie, reluãm elementele relevante din citatele de mai sus, astfel:
ele ffer
er
ment
at
olt
ar
ea fflor
lor
ei int
es
tinale
Alimentele
erment
mentat
ate
dezvolt
oltar
area
lorei
intes
estinale
„Aliment
e permit dezv
(de fermentaþie) ce controleazã bacteriile de putrefacþie “; „…flora
nor
malã se opune dezv
oltãrii anar
hice a ger
menilor pat
ogeni
anarhice
germenilor
patogeni
normalã
dezvoltãrii
ºi putrefianþ
i
roluri
ale
bacteriilor
lactice
putrefianþi “; „Unul din principalele
constã în menþinerea microflorei
microflorei“ (controleazã concentraþia de
Clostridium paraputrificum etc.); „ Scãderea conþinutului de
simbio
tici nor
mali în micr
obiocenozã ffa
avoriz
eazã dezv
ar
ea
area
simbiotici
normali
microbiocenozã
orizeazã
dezvolt
oltar
olt
bact
eriilor pat
ogene, a sstt af
ilococilor
or
bacteriilor
patogene,
afilococilor
ilococilor,, a candidei ºi a alt
altor
microorganisme “.
Am insistat asupra acestei imagini pentru a înþelege importanþa
realizãrii ºi reabilitãrii florei intestinale de fermentaþie, saprofite, aerobe.
Cãci aceºti „soldaþi“, apãruþi ºi dezvoltaþi pentru apãrarea „cetãþii“
intestinale de agresiunea „migratorilor“ putrizi, sunt mult inferior nuge de la 20 / 80 pânã la 1 / 1100
00 ! Iatã
opor
þia mer
propor
oporþia
merge
meric primilor: pr
ce semnificã degradarea mediului intestinal, mai ales pentru ultima sa
porþiune: scãderea dramaticã a numãrului de agenþi de protecþie a mediului
intern intestinal ºi proliferarea tot mai accentuatã a germenilor putrizi.
Aceastã proliferare este evident anormalã
anormalã, cãci ce organism
ar ffii ffos
os
e N
aturã cu o asemenea pr
opor
þie într
e
ostt do
dott at de cãtr
cãtre
Naturã
propor
oporþie
între
structurile microscopice benefice corpului ºi cele agresive,
producãtoare, prin compuºii de metabolism, a unor substanþe
nu doar toxice, în general, ci chiar unele puternic cancerigene
ºi mutagene
!...
mutagene?!...
În acest fel, o florã microbianã saprofitã, intestinalã ºi nu numai – a
unui organism hrãnit natural, dominant cu vegetale, aºa cum avea loc
acum câteva mii sau doar sute de ani înaintea prezentului – avea o cu
totul altã proporþie, faþã de flora patogenã ºi putridã (pentru acele
vremuri). Dacã existã îndolieli în privinþa acestei afirmaþii, atunci
structura florei de fermentaþie ºi de putrefacþie a animalelor strict
vegetariene (vite, de exemplu), poate fi extrem de relevantã. De altfel,
aºa cum s-a subliniat în subiectul referitor la relaþia dintre microbi ºi
carne, la persoanele vegetariene, concentraþia bacteriilor este
de peste 32 de ori mai micã pe milimentru cub de materii
f ecale, ffaþã
aþã de omniv
ori!
omnivori!
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În acest fel, poate cã va fi reconsiderat caracterul de „fiziologic“ al
concentraþiei de microbi ai florei putride faþã de cea fermentativã, cel
puþin pentru un om cu adevãrat normal, adicã hrãnit firesc, natural. În
prezent, într-adevãr, normalitatea, adicã „norma“ (media, cel puþin
„jumãtate plus unul“ din numãrul indivizilor unei colectivitãþi), este
cea indicatã prin cãrþile de fiziologie.
De aceea, ºi cu aceastã ocazie, precizãm apãsat opinia noastrã:
este normal (încã), dar nu est
e deloc firesc – adicã în firea
este
Naturii constructoare a acestui corp extraordinar – ca acesta
sã fie încãrcat cu bacterii de putrefacþie, hrãnite din materiile
putride aduse în intestin prin hrana putridã, moartã,
denaturatã, adicã intens tratatã termic ºi chimizatã!
Înþelegând cu adevãrat acest aspect esenþial pentru studiul lumii
microbiene, putem afirma cu încredere, încã o datã, cã Alimentaþia
Natur
alã va promova dezvoltarea florei fermentative ºi suprimarea
aturalã
celei patogene (intestinale sau de alt tip), în timp ce hrana denaturatã
denaturatã,
pe lângã procesele degenerative declanºate, acþioneazã asupra florei
a bact
eriilor putride – adicã
fermentative în sens inhibitor, iar asupr
asupra
bacteriilor
asupra oricãrui tip de microorganism patogen, generator de
boalã, aflat în intestin sau în orice parte a organismului – are
acþiune ffa
a v orizantã, rrepr
epr
ez
entând, de ffap
ap
t, hr
ana aces
eprez
ezentând,
apt,
hrana
acestt or
bact
erii, sur
sa lor de dezv
olt
ar
e!
bacterii,
sursa
dezvolt
oltar
are!
Încã odatã ne-am reamintit de importanþa nutriþiei pentru realizarea
unui armonios echilibru, între flora saprofitã de fermentaþie ºi flora
microbianã patogenã ºi putridã – atât în cazul intestinului, cât ºi a
celorlalte pãrþi ale organismului.
Iatã cum, ca de fiecare datã, ne învârtim în jurul hranei, adicã
a Mesei…
4.6.3.8 BOALA INFECÞIOASÃ – ÎNTRE PATOGENITATEA
MICROBILOR ªI CALITATEA MEDIULUI INTERN
(AL SISTEMULUI IMUN)
DATORATÃ MODULUI DE NUTRIÞIE
Afirmaþia din titlul acestui subiect, deja poate fi tranºatã, pe baza
datelor ºi imaginilor din subiectele anterioare. Dezvoltate treptat,
imaginile anterioare s-au construit în jurul acestei idei fundamentale:
boala inf
ecþioasã nu es
o v ocatã de pat
ogenit
at
ea
infecþioasã
estt e pr
pro
patogenit
ogenitat
atea
micr
obilor
ogenit
at
ea aces
a es
o v ocatã de
microbilor
obilor,, ci pat
patogenit
ogenitat
atea
acestt or
ora
estt e pr
pro
calitatea mediului intern al organismului, condiþionat, la
rândul sãu, de calitatea sistemului imun al acestuia. Mergând
pe fir în continuare, putem spune cã, la rândul sãu, sistemul imun este
determinat, printre altele (cum ar fi dimensiunea psiho-emoþionalã ºi
mental-conceptualã) ºi de modul de nutriþie.
Astfel, din aproape în aproape, am ajuns la aceeaºi imagine
prezentatã pe tot parcursul acestui subiect, ºi care a fost susþinutã de
mari oameni de ºtiinþã ºi medici, fie din timpuri mai vechi, fie din vremurile moderne, inclusiv din perioada lui Pasteur.
Reamintim succint, în acest sens, aºa cum am precizat ºi la capitolul
legat de istoria Alimentaþie Naturale (subcapitolul 2.2), de precizarea
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marelui medic englez din secolul al VII-lea, Thomas Sydenham,
supranumit „Hypocrate al Angliei“: „Boala nu este altceva decât
efortul depus de corp pentru a scãpa de materiile morbide “
(55), precum ºi de o imagine asemãnãtoare exprimatã de un alt mare
man Boer
ha
v e , profesor de medicinã la
medic ºi chimist, Her
Herman
Boerha
hav
Universitatea din Leida prin anul 1700, care – în consens cu Hypocrate
ºi cu „Hypocrate al Angliei“ – afirma cã „slãbiciunile pot apãrea
oriunde în corpul nostru ca urmare a unui tratament
boala este vindecatã
(alimentar) nenatural “ , considerând cã „boala
cu ajutorul naturii, prin neutralizarea ºi eliminarea materiilor
morbide“. (55 )
morbide
Aºa cum precizam ºi în Capitolul 2, Rudolph Virchow – cunoscut
sãnãtatea celulelor depinde de
medic german, care susþinea cã „sãnãtatea
compoziþia lor chimicã ºi cã aceastã compoziþie chimicã
individ“
depinde, la rândul ei, de natura hranei absorbite de individ
(55) – este unul din cei care a deschis polemica cu celebrul Louis Pasteur privind germenii microbieni ºi geneza bolilor, deja precizat antemicr
obii
rior. Argumentul fundamental ºi cel mai simplu al lui Virchow (micr
microbii
sunt simple prezenþe revelatoare – markeri – ai „mediului
toxemic“, generat de introducerea alimentelor denaturate ºi
toxice
xice) a fost dezvoltat de cãtre alt mare microbiolog, ca ºi Pasteur,
respectiv Claude Bernard
Bernard. Este important de reamintit aici esenþiala
declaraþie a lui Pasteur (recunoscutã de istorie dar practic necunoscutã
nar
d a aavut
vut
Bernar
nard
medicilor) de pe patul sãu de moarte: „Claude Ber
dreptate – conteazã în primul rând calitatea mediului intern
al organismului ºi abia apoi prezenþa germenilor în corp “.
De asemenea, putem aminti ºi de un alt mare contestatar al teoriei
w
lui Pasteur, eminentul specialist englez în sãnãtate publicã, John Sho
Show
Billings care, încã în 1883, preciza: „Simpla introducere de microbi
într-un organism viu nu provoacã în mod automat înmulþirea lor sau
boala. Condiþia organismului însuºi are o foarte mare influenþã
asupra rezultatu
lui… Pasteur a generalizat în pripã atunci când a
rezultatului…
declarat cã singura condiþie, care determinã cazul patologic, este mai
marea sau mai mica abundenþã de germeni.“ (55)
Considerãm cã, aceste citate ºi imagini ale subiectelor anterioare,
reprezintã suficiente argumente teoretice, de cercetare medicalã ºtiinþificã fundamentalã, ce susþin cu forþã ºi putere aceastã afirmaþie
fundamentalã, a factorului de cauzalitate reprezentat de
alimentaþie, în relaþie cu patogenitatea reprezentanþilor lumii
micr
obiene
obiene. De aceea, în continuare, vom reda pasaje din lucrãri mai
microbiene
mult sau mai puþin de specialitate, aparþinând inclusiv cãrþilor ºi presei
de culturalizare a ºtiinþei, poate mai puþin riguroase în limbaj, dar care
sunt extrem de elocvente în susþinerea cu argumente de bun-simþ al
acestui sistem conceptual creionat pânã acum. Însã, cele mai importante
rãmân exemplele vii care însoþesc aceste demonstraþii, fãrã de care
nici o teorie nu poate supravieþui cu adevãrat – aspectele cu adevãrat
fundamentale din cercetarea fundamentalã!
Pentru aceasta, vom prezenta câteva citate din presa „ºtiinþificã“,
dar ºi din lucrãri desosebit de valoroase prin reuºita de a fi împletit
armonios acurateþea ºtiinþificã ºi simplitatea informaþiilor oferite. Astfel,
în ,,Cartea completã de Medicinã tradiþionalã Chinezã“, deja citatã, a
specialistului cercetãtor Daniel Reid, se precizeazã:
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Pe data de 27 aprilie 1992, agenþia UPI relata cã doctorul Luc Montaancez car
e a identif
icat vir
usul HIV în
gnier,, omul de ºtiinþã fr
francez
care
identificat
virusul
1983
Inf
ecþia
983, a ajuns la concluzia cã nu acesta este cauza bolii SIDA: „Inf
Infecþia
cu vir
usul HIV nu pr
o voacã în mod necesar SID
A “, spunea
virusul
pro
SIDA
doctorul Montagnier. Relatarea continuã astfel: ,,Es
,,Estte posibil ca în
usul sã nu ffie
ie im
plicat, în tim
p ce
unele cazuri de SID
A , vir
SIDA
virusul
implicat,
timp
act
e boala
alt
e per
soane, inf
ect
at
alte
persoane,
infect
ectat
ate
HIV,, po
pott sã nu contr
contract
actez
eze
e cu HIV
ez
niciodatã.“ În lumina acestor fapte, este posibil ca HIV sã fie ,,doar un
agent capabil sã stimuleze alþi microbi deja existenþi în organismul uman,
producând simptome asemãnãtoare cu SIDA“. Prin urmare, un vaccin
împotriva virusului HIV ar putea fi inutil, ºi este posibil ca tratamentul
cu AZT sã grãbeascã în mod efectiv debutul bolii
bolii.
Dr
uss Jaf
u cr
ed
Dr.. R
Russ
Jafffe, specializat în tratamentul SIDA, a spus: ,,N
,,Nu
cred
cã oamenii sãnãt
oºi v
act
a SID
A“
sãnãtoºi
vor
contract
acta
SIDA“
A“. În þãrile central africane,
or contr
unde se pare cã SIDA îºi are originea, multe pesticide ºi medicamente
toxice interzise în Occident ºi în multe regiuni din Asia sunt vândute
ieftin, fãrã opreliºti. (110)
Tot în acest sens, în sãptãmânalul „ªtiinþã ºi tehnicã“, nr. 6 din iunie
2001, se spune:
Aflat faþã în faþã cu miliarde de celule, cum îºi alege un parazit þinta?
Un studiu american aratã cã cel ce produce paludismul, Plasmodium,,
tr
aver
seazã mai mult
e celule
tra
erseazã
multe
celule, înainte de a-ºi alege „domiciliul“
azitul
definitiv. Cu ajutorul unui trasor chimic, cercetãtorii au arãtat cã par
parazitul
seazã 3-4 celule, înaint
e de a se închis
-una dintr
e
tr
aver
într-una
dintre
erseazã
înainte
închistt a într
tra
ele pentru a se reproduce
reproduce. Aceastã descoperire ridicã însã o altã
„testeze““ mai multe celule
problemã: de ce Plasmodium trebuie sã „testeze
pentru a se „lansa
„lansa““ în lume?
De asemenea, revista „ªtiinþa pentru toþi“, nr. 5 din mai 2003, în
articolul „Calitate, nu cantitate“, preciza::
Datoritã unor studii efectuate recent în SUA, oamenii de ºtiinþã au
reuºit, în sfârºit, sã explice de ce sistemul imunitar al multor indivizi
infestaþi cu HIV nu poate controla rãspândirea virusului în organism,
spre deosebire de sistemul imunitar al unui grup foarte mic de
ogr
esia
soane, ºi ele inf
es
e cu HIV
e poat
per
ogresia
HIV,, car
care
poate
progr
persoane,
infes
estt at
ate
e sstt opa pr
bolii
bolii. Multã vreme, cercetãtorii au crezut cã persoanele al cãror sistem
imunitar nu poate sã controleze virusul nu dispun de suficiente celule
albe (CD8+T)
(CD8+T). Rezultatele noului studiu au demonstrat, însã, cã nu
cantit
at
ea celulelor CD8+T es
at
ea lor
cantitat
atea
estt e im
impor
portt antã, ci calit
calitat
atea
lor.
por
Atât cei în cazul cãrora boala evolueazã rapid cât ºi purtãtorii (cei care
au virusul dar nu se îmbolnãvesc) au acelaºi numãr de celule albe.
Diferenþa este cã la cea de-a doua categorie ele funcþioneazã mai bine.
În loc sã atace direct virusul HIV, celulele CD8+T inhibã rãspândirea
acestuia, distrugând sistemul imunitar al celulelor infectate. Atunci când
trebuie sã intre în acþiune, celulele pacienþilor la care boala nu
progreseazã au o capacitate mai mare de a se înmulþi ºi produc în
cantitãþi semnificative o moleculã numitã perforinã, care ajutã la
eliminarea celulelor infestate.
Imediat sub aceastã informaþie, o altã ºtire, din aceeaºi revistã, cu
Aliment
aþia anti-SID
A“ preciza: o alimentaþie echilibratã poate
titlul „Aliment
Alimentaþia
anti-SIDA
ameliora viaþa bolnavilor de SIDA ºi frâna ritmul de dezvoltare a bolii,
pentru cã protejeazã ºi întãreºte sistemul imunitar. Organismul va putea
astfel sã lupte mai eficient împotriva ravagiilor pe care le face boala ºi
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sã suporte mai uºor efectele secundare ale tratamentului.
Aceste imagini de mai sus întãresc imaginea clar creionatã pânã
acum, prin informaþii la fel de clare. Astfel, se recunoaºte, printre altele,
cã nu „cantitatea“ de celule ale sistemului imun este cea care conteazã,
ci calitatea acestora, puterea acestora de a acþiona în sistemul integrat
numit sistemul imun. Or, dacã acesta este permanent agresat sau mãcar
agasat prin zilnica „leucocitozã de digestie“, datoratã aportului de hranã
denaturatã, tratatã prin foc etc., evident cã ºi forþa sa, în ansamblu ºi a
celulelor constituente, are puternic de suferit.
În aceastã situaþie, primele care cedeazã sunt celulele care sunt
cele mai intoxicate, adicã agresate de toxicitatea hranei tradiþionale ºi
devitalizate de solicitãrile din perioada digestiei ºi postdigestiei. De
azit ca Plasmodium ajunge sã tr
aver
sez
e cel puþin
aceea, un par
parazit
tra
ersez
seze
3–4 celule, pentru a le descoperi pe cele mai slabe ºi mai
puþin rezistente la acþiunea sa (ºi în acelaºi timp, celulele cu mediul
intern cel mai propice nutriþiei acestuia).
Pentru a vedea ºi mai clar relaþia dintre toxicitate, mediul intern al
organismului ºi acþiunea microbilor în acest context, vom oferi în
continuare mai multe exemple de ceea ce reprezintã mediul extern
extern,
de data aceasta, în contextul poluãrii, adicã al intoxicãrii acestuia. Astfel,
se va observa, mai ales, efectele intrãrii în funcþiune a mecanismelor
cel extern, aflat
de „dezintoxicare“, adicã de ecologizare a mediului (cel
în strânsã ºi directã corelaþie cu cel intern
intern):
R oger (1
uieni supãrãt
e,
(199 72
72) face distincþie între bur
buruieni
supãrãtoar
oare,
oar
utile. Între acestea din urmã se
buruieni plictisitoare ºi buruieni utile
gãsesc unele care acumuleazã microelemente pe care le fac
accesibile plantelor de culturã dupã încorporarea în sol.
Acolo unde fermele sunt mai numeroase efectele se cumuleazã cãci
se creeazã zone cu semnificaþie ecologicã. Pãsãrile mici care se
hrãnesc cu insecte dãunãtoare culturilor ºi care miºcându-se pe
suprafeþe mari au nevoie sã fie protejate pretutindeni de contactul cu
pesticidele care le este adesea fatal, gãsesc condiþii de supravieþuire.
e atunci când o
În urma celor arãtate se poate înþelege de cce
fermã trece de la un sistem intens chimizat la sistemul de
agriculturã biologicã este necesar sã se scurgã un timp pentru
a se înregistra rezultatele maxime
maxime. În aceastã perioadã se reface
în primul rând asociaþia de animale din sol, printre care râmele, puternic
afectate de substanþele chimice. De asemenea, se refac treptat ciclurile
naturale caracterizând dinamica diferitelor elemente nutritive pentru
plante.
Efectele încep sã se simtã dupã 2–3 ani când, de obicei, se
înregistreazã o scãdere vertiginoasã a diferitelor tipuri de
atacuri. Dupã aceea se poate renunþa complet la chimizare, menþinutã
atacuri
la nivel redus în primii ani pentru a se evita o scãdere bruscã a
producþiilor. Ceea ce se suprimã însã în mod obligatoriu de la început
bicidele
sunt er
erbicidele
bicidele. În timpul acestor 10 ani de evoluþie biologicã
creºte, se înregistreazã o creºtere a calitãþii
fertilitatea solului creºte
la toate nivelurile, iar recoltele rezistã mai bine atât la perioade
de secetã prelungitã, cât ºi în caz de precipitaþii mai
1)
abundente. (1)
abundente
De asemenea, „Formula AS“, nr. 561 din aprilie 2003, precizeazã::
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Uscãturile au un rol extraordinar de important în viaþa muntelui.
Arborii morþi sunt casã primitoare pentru alte specii. Pentru a deveni
iarãºi pãmânt, un arbore are nevoie de 800 de ani. În tot acest timp, el
este casã pentru gândaci ºi ciuperci, care sunt hranã pentru pãsãri. În
copacii morþi în picioare sunt cuiburile de bufniþã. Dacã luãm aceºti
copaci, bufniþele vor pleca sau vor dispãrea. Nici uscãturile cãzute la
pãmânt nu sunt mai puþin importante. Pe trunchiurile putrede, pe cioate,
se instaleazã puieþii, nu pe sol, fiindcã solul este foarte acid. Pe mãsurã
ce se maturizeazã, rãdãcinile cresc ºi trec de stratul acid. Astfel se
regenereazã pãdurea virginã, necultivatã. Cehii au fãcut greºeala de
a curãþa pãdurile de uscãturi,
uscãturi au scos tot suportul puieþilor ºi au
încercat sã planteze o nouã pãdure, dupã modelul german. N-a mers.
cului N
aþional B
ayerische W
mania
În pãdurile Par
arcului
Naþional
Ba
Wald
Germania
mania,
ald din Ger
gândacul de scoarþã a decimat peste 1.000 de hectare de molid plantat.
Acelaºi gândac, întâlnit în numãr la fel de mare în Retezat, nici nu se
face simþit, pentru cã o pãdure sãlbaticã, „naturalã“, îºi regleazã
singurã problemele de sãnãtate
sãnãtate. Mai exact, cu ajutorul pãsãrilor
de tot felul care gãsesc aici un habitat perfect.
Dacã relaþia dintre mediu ºi lumea vegetalã pare a fi foarte interesant
surprinsã în scurtele citate de mai sus, în continuare vom observa relaþia
dintre mediu ºi lumea animalã, în alte douã citate ale presei de formaþie
ºtiinþificã (mai ales revista „Discover“):
Astfel, în revista „Discover“, nr.1, din aprilie 2003, în articolul
„Avertisment din partea batracienilor“, se precizeazã:
În Noua Zeelandã, patru specii de batracieni, adevãrate fosile vii, cu
caracteristici asemãnãtoare celor care au trãit acum douã sute de milioane
de ani, sunt pe cale de dispariþie din cauza infecþiilor virale ºi a celor
determinate de unele specii de ciuperci. „Nu putem vorbi despre cazuri
de batracieni care au murit“, afirmã James Collins, ecolog la Arizona
State University. „Ar trebui sã vorbim mai degrabã despre populaþii sau
specii întregi care au dispãrut“. Ciupercile Chytrid sunt doar un element
al acestui dezechilibru. Broaºtele cad, de asemenea, pradã ranavirusului,
un microb acvatic, letal.
Nick Cohen, imunolog la University of Rochester din New
Yor
k, afirmã cã adevãratele cauze ale acestor probleme sunt complexe
ork
ºi neînþelese, însã recunoaºte cã degradarea mediului a slãbit
sis
ar al br
oaºt
elor
sisttemul imunit
imunitar
broaºt
oaºtelor
elor. În afara ciupercilor chytrid ºi a
ranavirusurilor, batracienii sunt ameninþaþi ºi de alþi factori. Trematodul,
un parazit ce trãieºte sub pielea mormolocilor, a fost implicat în apariþia
unor exemplare diforme în America de Nord. De asemenea, în aprilie
2003, cercetãtorii au afirmat cã batracienii care au crescut în apã
ce conþine vagi urme de atrazinã, cel mai utilizat erbicid din
lume, dezv
oltã o serie de malf
or
maþii se
xuale
dezvoltã
malfor
ormaþii
sexuale
xuale. Efectele acestor
ameninþãri pot fi sinergetice. Joseph Kiesecker, biolog la Penn State, a
anunþat în iulie cã poluarea chimicã vulnerabilizeazã broaºtele
la at
acurile tr
emat
odelor
atacurile
tremat
ematodelor
odelor.
Tyrone Hayes, biolog la University of California, studiazã proprietãþile
atrazinei ºi afirmã cã efectele negative se pot manifesta nu numai
a batr
asupra
batracienilor
acienilor. Infectarea cu atrazinã poate fi consideratã un
asupr
acienilor
risc ºi în cazul reptilelor sau al mamiferelor ce prezintã mecanisme de
creºtere asemãnãtoare.
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„Formula AS“, nr. 289 din decembrie 1997, în douã articole intitulate
„Salvãm natura sau ne pregãtim de moarte“ ºi „Viruºii ucigaºi ai viitorului“, prezintã urmãtoarele aspecte:
Departamentul de microbiologie din California a remarcat pentru
anul 1199
99
eriene ºi
9977 apariþia a pes
pestt e 1120
bacteriene
20 de noi tulpini bact
peste 300 de tulpini virale ce afecteazã ºi omul
omul, ca urmare a
poluãrii chimice, dar mai ales ca urmare a utilizãrii
medicament
elor
medicamentelor
elor. Binele pe care îl fac este mult mai mic decât rãul
produs.
Numãrul bolilor umane produse de virusuri transformate
genetic este în continuã creºtere
creºtere, dupã cum se confirmã prin datele
Ins
titutul Max
oferite în 1997 de cercetãtorii în ecologia umanã de la „Ins
Institutul
Planck
Planck“ din Mainz
Mainz, în ultimul supliment al revistei „New Scientist“.
Conform acestora, cauzele sunt datorate poluãrii chimice ºi radioactiv
e, v
accinurilor eett c., aavând
vând dr
ep
ea
active,
vaccinurilor
drep
eptt consecinþe scãder
scãderea
rezis
ar
ezisttenþei imunit
imunitar
are
ani. În plus, se ºtie cã
e a omului, în ultimii 1100 ani
la aproximativ 2 ani, scapã cel puþin un virus patogen din laboratoarele
genetice de fabricare a armelor biologice sau chiar din cele de
cercetare fundamentalã
fundamentalã.
Omul, hrãnit mai ales cu produse conservate ºi fabricate
industrial, în plus ºi mare consumator de medicamente
medicamente, a reuºit
sã se transforme el însuºi în laboratorul propriului sãu corp
corp,
iar viruºii în mutanþi
mutanþi, extrem de agresivi. S-a demonstrat cã virusul
HIV produce din ce în ce mai multe forme de tulpini virale, cu potenþiale
diferite de apãrare contra sistemului imunitar uman. Virusul hepatitic
B, C ºi D, implicat în cancerul viral, are forme care sunt în plinã evoluþie,
prin mutaþii naturale, cât ºi induse artificial de acþiunile omului. Banala
gripã a devenit o boalã ce decimeazã populaþii din Africa ºi
Asia. Virusul gripal este un alarmant pericol, acesta producând prin
Asia
recombinãri cromozomiale naturale, din ce în ce mai multe combinaþii
patogene, foarte agresive.
Citatele de mai sus scot în evidenþã exact ceea ce tot subliniem pe
parcursul acestui capitol ºi chiar a întregii lucrãri: intoxicarea
mediului int
er vine decisiv în declanºar
ea bolilor
inter
declanºarea
bolilor,, inclusiv
infecþioase
infecþioase. Astfel, în pãdurea, în care „putreziciunile“ sunt îndepãrtate
iar vegetaþia „sterilizatã“ cu tot felul de ierbicide ºi pesticide, se va
produce un dezechilibru puþin perceptibil de omul modern, dar atât de
important pentru ecosistemul vegetal, încât poate perturba decisiv
dezvoltarea normalã, nu doar a unor specii animale, dar chiar a întregii
pãduri. Acelaºi aspect este observat în privinþa solului, la nivelul
regnului mineral (deºi, opinia noastrã este cã solul fertil, rezultat din
depunerile vegetale ºi animale organice, se aflã la limita dintre regnul
mineral ºi vegetal). De asemenea, se observã aceeaºi profundã
perturbare a ecositemului nu doar vegetal, dar ºi animal, prin
intoxicarea mediului cu diferite subsanþe recunoscute ca strãine mediului
(xenobiotice).
Aceste profunde perturbãri ale mediului înconjurãtor nu sunt doar
simple dezechilibre metabolice interesante doar pentru cercetãtorii
biologi sau botaniºti. Astfel, se produc dezechilibre profunde, ce ajung
pânã la afectarea ºi punerea în pericol a unei specii, ºi nu doar a
indivizilor acesteia. Unul din pericolele majore îl reprezintã riscul
infecþiei ºi suprainfecþiei cu viruºi, paraziþi sau alte microorganisme –
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care, înainte de intoxicarea ecosistemului cu xenobioticele aduse în
principal de poluarea industrialã umanã, coexistau în acelaºi mediu,
ca „universuri paralele“, fãrã a interfera unii cu ceilalþi.
Dacã mediul înconjurãtor, extern, ne oferã acest exemplu, pentru a
putea vedea chiar ºi cu ochii fizici consecinþele poluãrii (intoxicarea cu
xenobiotice toxice), atunci este evident, ºi din aceastã perspectivã, cã
acelaºi proces se petrece ºi în cazul mediului intern al
ea cu xxenobio
enobio
tice (provenite
or
ganismului uman
organismului
uman. Astfel, poluar
poluarea
enobiotice
din chimicale, medicamente, dar mai ales din hrana tradiþionalã
denaturatã) perturbã „ecosistemul“ intern al organismului,
pr
ovocând dez
ech
ilibr
e ce pot duce, pe de-o parte, la dispariþia unor
pro
dezech
echilibr
ilibre
„specii“ prezente în mod obiºnuit în mediul intern (componente ale florei
saprofite de fermentaþie), iar pe de altã parte, la proliferarea în mediul
poluat ºi toxic, a altor microorganisme (patogene dar ºi condiþionat
xact mediul pr
opice, un subs
tr
at aliment
ar
patogene), ce vor gãsi eex
propice,
substr
trat
alimentar
f avor
abil, chiar ideal!
orabil,
Aceste corespondenþe, deloc întâmplãtoare, întãresc în modul cel
mai eficient (prin elementul practic, viu) toate elementele teoretice expuse
pânã acum. Încã odatã, se explicã, la modul evident (putem spune „de
bun simþ“), toate aceste informaþii aparent paradoxale, legate de modul
de apariþie ºi evoluþie a bolilor infecþioase. Încã un exemplu, în acest
sens, îl oferã coordonatorul unei echipe de cercetãtori de la Universitatea
din Cardiff (Þara Galilor)
Galilor), prof. Chandra Wickramasinghe
Wickramasinghe, care
a declarat cã „ipoteza potrivit cãreia virusul gripei se transmite de la o
persoanã la alta nu a fost niciodatã doveditã. Am întânit adesea ffamilii
amilii
în car
e doar un singur membr
u er
care
membru
era
bolnav
a bolna
v de gripã “.
În aceastã privinþã putem aduce un alt argument, de data aceasta
provenit din experienþa personalã. Astfel, fiind bolnav pulmonar la un
moment dat, cu Bacilul Kock masiv prezent în sputã, ºi, deºi timp de
luni de zile am manifestat o tuse intensã cu expectoraþie masivã, cu
soþia alãturi în toatã aceastã perioadã, acesteia nu i s-a întâmplat absolut
nimic (IDR constant negativ). Toate controalele preventive efectuate
au fost clar negative, spre marea surprindere a medicilor ftiziologi.
Aceastã experienþã, „pe propria piele“ – cu un bacil considerat extrem
e,
de contagios – ne-a demonstrat pe viu exact ceea ce dr
dr.. Elena Whit
White,
dr
or
man W
alk
e r etc. etc. ºi mulþi alþii,
dr.. Mor
Mortten, dr
dr.. Bieler
Bieler,, dr
dr.. N
Nor
orman
Walk
alke
încã neprezentaþi pânã acum, prezintã teoretic în lucrãrile lor!
Astfel cã, în continuare, prezentãm trei citate, dintre care douã
sunt mai lungi, dar elocvente, din trei cãrþi ale unor medici (dintre cei
enumeraþi anterior) ce exprimã tranºant aceleaºi opinii ca ale noastre,
bazate pe experienþã practicã, dincolo de teoriile medicale
epidemiologice de la un moment sau altul (experienþele autorilor
acoperã întreg secolul trecut, al XX-lea).
or
man W
alk
er
Dintre aceºtia, începem cu dr
dr.. N
Nor
orman
W.. W
Walk
alker
er, un veritabil
„pãrinte“ al nutriþiei naturale, alãturi de Bircher-Benner ºi Gunther, care,
spre deosebire de cei doi venerabili europeni, a activat în America, în
ed G
zona New-York-ului. În lucrarea care va fi citatã, dr
dr.. Manfr
Manfred
G..
Langer prezintã activitatea de peste 70 de ani a acestui medic naturopat,
extrem de longeviv, cu preocupãri pentru nutriþie încã de la începutul
secolului XX, pe când locuia la Londra. În acest sens, dr. Manfred
precizeazã:
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În anul 1910 a înfiinþat la New-York un laborator experimental,
Nor
walk (este vorba despre actualul „N
Nor
walk Labor
at
or
y of N
uorw
orw
Laborat
ator
ory
Nutritional Chemis
tr y and Scientif
ic R
esear
ch
Chemistr
Scientific
Resear
esearch
ch“) , care a avut o
importantã contribuþie la cercetarea ºtiinþificã a problemelor de nutriþie
ºi a posibilitãþilor de prelungire a vieþii active umane. Contribuþia cea
ea, în
mai importantã a dr. Walker în acest domeniu a fost descoperir
descoperirea,
930, a pr
oprie
tãþilor tter
apeutice ale sucurilor din fr
uct
e
fruct
ucte
proprie
oprietãþilor
erapeutice
anul 11930,
er
ºi legume
legume. El este acela care i-a învãþat pe americani, ºi nu
numai pe ei, sã înceapã ziua cu un pahar de suc natural
proaspãt
proaspãt.
Dr
alk
er a murit la vâr
Dr.. W
Walk
alker
vârss t a de 11116 ani ºi nu ºi-a încetat
activitatea de cercetare pânã în ultimele zile ale vieþii sale. Ultima sa
00 de ani încã se
carte a fost scrisã la vârsta de 113 ani, în timp ce la 1100
plimba cu bicicleta
bicicleta. Datoritã cercetãrilor ºtiinþifice care au fost
fructificate prin nenumãrate cãrþi ºi publicaþii, dr. Walker ºi-a câºtigat,
pe merit, numele de om de ºtiinþã ºi o autoritate de necontestat în
domeniul nutriþiei
nutriþiei. ( 85
85))
Succinta prezentare a acestui promotor al Alimentaþiei Naturale
sperãm sã ofere credibilitate ºi încredere în datele furnizate de acesta,
legate de subiectul nostru, citate de noi din una dintre numeroasele
sale lucrãri, „ Salate de cruditãþi. Reþetele unui medic care a
trãit 11116 ani “:
Am învãþat sã tratãm boala ca pe ceva tainic ºi misterios. Acuzãm
pentru îmbolnãvirea noastrã tot felul de microorganisme, bacterii sau
viruºi. În realitate, bacteriile Gram-pozitive ºi altele au în naturã
rolul unui consumator de hoituri ºi sunt omniprezente
omniprezente. Cu
raþie pãtrund în plãmânii noºtri milioane de
fiecare inspi
inspiraþie
asemenea bacterii,
bacterii sarcina lor fiind aceea de a neutraliza rezultatele
descompunerii din organismul nostru ºi de a le aduce la starea în care
pot fi evacuate din organism. Totul se reduce la dorinþa ca aceste procese
sã decurgã în mod normal, fãrã nici un fel de dereglãri.
Consumul mare de alimente în care baza vie a fost distrusã prin
fierbere, conservare ºi alte metode de prelucrare, face ca produsul
final al digestiei sã se adune în organism mai rapid decât este evacuat.
Astfel, bacteriile se înmulþesc cu rapiditate. Apar coloniile de
bacterii, o datã cu creºterea masei produselor metabolice,
iar în final se instaleazã boala
boala.
Atunci când organismul este sãnãtos ºi curãþat din toate
punctele de vedere, nici un fel de bacterii (printre care ºi grampozitiv
ele
avieþuiesc în
pozitivele
ele, aºa-numitele bastonaºe sau bacili) nu supr
supra
or
ganism, dat
oritã lipsei de hr
anã
eriile nu se v
or
organism,
datoritã
hranã
anã. Astfel, bact
bacteriile
vor
put
ea sstt abili ºi nici nu se v
or înmulþi în or
ganismul nos
tr
u.
putea
vor
organismul
nostr
tru
Un prim pas în procesul revenirii organismului la starea de
ea din or
ganismul bolna
v a tutur
or
echilibru va consta în evacuar
acuarea
organismul
bolnav
tuturor
resturilor în descompunere (din carne, chimicale, hrana denaturatã
termic sau chimic), care pun în miºcare sau intensificã procesele de
85))
îmbolnãvire. (85
Dacã primul exemplu, din aceste ultime trei propuse, poate va fi
considerat mai poetic ºi mai puþin încãrcat cu rigoarea ºtiinþificã
academicã, atunci mergem la urmãtorul, aparþinând mai aproape de
ed Mor
noi. Astfel, cartea Dr
Dr.. T
Ted
Mortter („Sãnãtate prin alimentaþie“) prezintã
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experienþa sa medicalã din cadrul Clinicii de medicinã naturalã care-i
s, Ar
k ansas, SU
A . În cadrul
poartã numele, din localitatea Roger
ogers,
Ark
SUA
Pr
ogr
amului de Îngri
jiri Int
ensiv
e “ din cadrul acestei clinici, dr.
„Pr
Progr
ogramului
Îngrijiri
Intensiv
ensive
Morter ºi ceilalþi medici pun în practicã principiile Alimentaþiei Naturale, bazatã pe alimente cât mai ecologice care sã asigure mediul intern
alcalin al organismului. Pentru a înþelege aprecierea de care se bucurã
studiile acestuia în lumea medicilor nutriþioniºti americani ai prezentului,
ober
citãm pe scurt impresia dr
dr.. Med. în nutriþie ºi biochimie R
Rober
obertt
L. Br
own, din Dallas,
Dallas Texas, din aprilie 1990: „Dr. Morter trateazã
Bro
cu succes subiectul lipsei de sãnãtate. La prima vedere, ideile pe care
le susþine pot pãrea neortodoxe. Oricum, pe mãsurã ce explicaþiile sale
avanseazã, întreaga lucrare devine captivantã. Sugestiile prezentate sunt
simple ºi uºor de acceptat. Lucrarea sa realizeazã astfel o lãudabilã
muncã de simplificare a conceptului dificil care susþine cã
organismul are capacitate înnãscutã de a se menþine în
echilibru printr-o nutriþie adecvatã
adecvatã“.
Înþelegând cã aceastã lucrare aparþine unui medic prestigios ºi
apreciat nu numai pentru curajul sãu, dar ºi pentru probitatea ºi
experienþa profesionalã în domeniul Medicinei („pentru viaþã“, am
adãuga), dãm citire, în continuare, unor pasaje considerate de noi a fi
reprezentative în sensul celor expuse pânã acum:
În viziunea lui Gilbert ºi Sullivan, „rareori lucrurile sunt ceea ce
par a fi“.
Microbii, pe care i-am îndepãrtat prin spãlare, dezinfecþie ºi
ºtergere, nu reprezintã de fapt cauza îmbolnãvirilor. Mai mult, acele
rãceli repetate,
repetate care nu fac altceva decât sã ne producã disconfort ºi
sã ne determine sã consumãm mai multã supã de pui, sunt în realitate
semne cã organismul nostru îºi poartã singur de griji
griji.
„Microbii“ sunt microorganisme, virusuri, bacterii ºi probabil alte
forme de viaþã despre care nu ºtim încã nimic. Cu siguranþã, fiecare
poate juca un rol într-o îmbolnãvire
îmbolnãvire. Dar ei nu reprezintã cauza
bolii. Când se stabilesc în corp, ei îºi exercitã doar niºte drepturi,
ca intruºii într-un mediu confortabil ca temperaturã ºi
umiditate, ºi care le oferã surse nelimitate de hranã
hranã. Microbii
se instaleazã în organism doar când mijloacele lui de apãrare sunt
diminuate.
Rezistenþa scãzutã este ca un semn de bun venit pentru
microbi.
Bacteriile, virusurile ºi microorganismele existã permanent în
interiorul ºi în jurul nostru.
nostru Ele nu apar doar în zilele ploioase,
iarna sau când ni se udã picioarele. Trãim într-o lume înþesatã de activitãþi
ºi fiinþe microscopice. Se estimeazã cã fiecare dintre noi poartã cu sine,
atât în mediul intern, cât ºi la suprafaþa pielii, cam 1014 bacterii (1100.000
de miliarde
miliarde). Suntem expuºi în mod constant unor potenþiali producãtori
e noi nu aav
vem nici un ffel
el de
de boli ºi, cu toate acestea, mulþi dintr
dintre
simptome o mare parte din viaþã
viaþã. Cu o asemenea mulþime de
germeni în imediata apropiere, la suprafaþã sau în interiorul
vi, dacã aceºtia
u, ar tr
ebui ca ttoþi
oþi sã ffim
im continuu bolna
nostr
tru,
trebui
bolnavi,
nos
tr
ar ffii într
vãr cauza bolilor
într-ade
-adevãr
bolilor. Aþi fost martori sau aþi avut probabil
-ade
experienþa unor „gripe“ sau rãceli care se rãspândeau nestãvilite printre
membrii unei familii, în timp ce doar una sau doar douã persoane hotãrâte
scãpau de necazurile abãtute asupra tuturor.
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Dacã suntem atât de sensibili la infecþii pe cât am fost învãþaþi sã
credem, atunci cum se face cã unii membri ai familiei fac boala,
în timp ce alþii nu au nici un fel de simptome? Cum rãmâne cu
supravieþuitorii marilor epidemii de ciumã (vezi cazul lui Nostradamus,
nu doar mare astrolog, ci ºi un priceput medic al secolului al XVI-lea) din
istoria omenirii? Mii de oameni au murit, în timp ce mulþi dintre
cei car
e îi îngri
jiserã pe bolna
vi ºi muribunzi nu au ffos
os
ect
aþi
care
îngrijiserã
bolnavi
ostt inf
infect
ectaþi
aþi.
Dacã fiecare din noi ar fi cãzut victimã oricãrui microorganism întâlnit
în cale, nimeni nu ar mai fi supravieþuit (inclusiv ca sã citeascã aceastã
carte).
Când organismul este într-adevãr sãnãtos – iar aceasta înseamnã
mai mult decât absenþa simptomelor – bacteriile patogene nu îi pot
învinge mecanismele de apãrare
apãrare. Microbii din organism nu sunt
nocivi, la o examinare mai atentã. Unii produc enzime ce descompun
moleculele din care sunt formate alimentele, alþii produc pigmenþi, iar
alþii sunt implicaþi în procese biochimice esenþiale.
sol Deºi unele îºi obþin
Literalmente, existã tone de bacterii în sol.
substanþele nutritive din materiile anorganice, multe trãiesc pe seama
materiilor organice provenite de la organismele vii sau moarte. Ele
contribuie la echilibrul ecologic, descompun materiile organice,
participã la reciclarea azotului ºi la îmbogãþirea solului. Multe sunt utile
pentru om ºi pentru mediul sãu înconjurãtor.
Germenii nu ne afecteazã sãnãtatea decât în cazul în care
sunt în mãsurã sã pãtrundã în celule
celule. Ei nu pot face acest lucru
decât dacã vitalitatea ºi rezistenþa acelui organism sunt diminuate. Doar
atunci celulele pot fi invadate. Un accident, alimentaþia
necorespunzãtoare, oboseala excesivã, stresul – toate acestea
scad rezistenþa la îmbolnãvire
îmbolnãvire.
De aceea,, strategia de evitare a bolilor infecþioase nu constã
în er
adicar
ea tutur
or bact
eriilor
eradicar
adicarea
tuturor
bacteriilor
eriilor,, ci sã ne asigurãm cã celulele
sunt suficient de sãnãtoase pentru a ne menþine vitalitatea la
cel mai înalt nivel
nivel.
Microbii nu insistã dacã celulele rezistã.
Rãspunsurile la stimuli negativi, ca traume fizice ºi emoþionale
emoþionale,
atitudini negative ºi alimente producãtoare de toxine
toxine,
submineazã energia ºi vitalitatea celularã. Când vitalitatea celulelor
scade, atunci suferã vitalitatea întregului organism.
Dacã un sistem nu funcþioneazã la parametrii normali, atunci organismul suferã. Când vitalitatea organismului se prãbuºeºte, acelaºi lucru
se întâmplã ºi cu rezistenþa faþã de boli. Organismul ca întreg devine
atunci susceptibil la invazia ºi dominaþia germenilor.
Toþi ger
menii pat
ogeni se hrãnesc cu celule car
e nu mai
germenii
patogeni
care
sunt viabile
viabile. Ei nu atacã celule sau þesuturi normale, vitale, sãnãtoase.
Nu se pot hrãni cu celule sãnãtoase
sãnãtoase. Ei pot creºte ºi prospera
doar dacã existã celule care le oferã o gãzduire generoasã,
nutriþie din belºug ºi un mediu ffa
avor
abil (mediu toxic) .
orabil
Germenii, incluzându-i ºi pe cei care provoacã aºa-numitele „rãceli“,
nu apar deodatã în viaþa noastrã pentru a produce suferinþã. Ei existã
în permanenþã în jurul ºi în interiorul nostru. Pãstrându-vã organismul
într-o formã cât mai bunã prin alimentaþie, veþi fi capabil sã
convieþuiþi cu microbii în bunã pace
pace. Ei au aceleaºi drepturi ca ºi
noi pe aceastã planetã.
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Microorganismele care invadeazã mecanismele funcþionale intime,
ascunse, ale organismului, îl obligã pe acesta sã rãspundã. Rãspunsurile
nu sunt deloc plãcute – acestea sunt semne cã apãrarea este deficitarã.
N u micr
obii sunt cauza bolilor
ezis
microbii
bolilor,, ci rrezis
ezistt enþa scãzutã a
organismului.
În cazul unei gripe, prima mãsurã luatã este diluarea substanþelor
de care organismul nu mai are nevoie, ca modalitate de a le face mai
puþin nocive. Atâta timp cât corpul poate dezvolta o rãcealã „bunã“
„bunã“,
aceasta înseamnã cã organismul este capabil încã sã lupte. Nu am vãzut
niciodatã o persoanã bolnavã de cancer în stadiu final care sã aibã
febrã sau sã fie rãcitã…
Febra care însoþeºte câteodatã rãceala sau guturaiurile este o altã
metodã ingenioasã prin care corpul se purificã. Aceasta nimiceºte
eriile pat
oltã op
tim la o ttem
em
per
aturã
intruºii. Bact
Bacteriile
patogene
dezvoltã
optim
emper
peraturã
ogene se dezv
de 3377 0C. În consecinþã, o febrã care poate fi controlatã (pânã la 400C)
poate inactiva germenii, arde materialele toxice ºi permite
organismului sã-ºi reia activitatea obiºnuitã. Mai recent, ºtiinþa a
recunoscut faptul cã febra serveºte scopului de restabilire a
it
oar
e nu ºi-a câºtigat încã
sãnãtãþii
sãnãtãþii. Totuºi, o rãcealã sâcâ
sâcâit
itoar
oare
aceastã apreciere
77))
apreciere… ( 77
Dacã veþi considera cã dr. Ted Morter nu a fost suficient de convingãtor sau clar în susþinerea opiniilor din lucrarea noastrã, atunci
y G
poate cã dr
dr.. Henr
Henry
G.. Bieler va oferi o informaþie medicalã ºi mai
relevantã. Prezentat mai pe larg încã de la primul subcapitol (4.1) al
acestui deja vast capitol, dr. Bieler, ca strãlucit discipol al celebrului
Fischer a practicat timp de peste 50 de
fiziolog ºi filolog dr
dr.. Matin Fischer,
ani „arta medicinei“, îngrijind inclusiv vedete de cinema ºi personalitãþi
politice americane ºi asistând la naºterea a mii de copii sãnãtoºi. Aceastã
desosebitã experienþã o sintetizeazã în deosebita sa lucrare „Alimentele
– put
er
ea vindecãrii“
puter
erea
vindecãrii“, apãrutã prin anul 1965, din care vom cita pe
larg în continuare:
Existã, totuºi, un grup de medici, puþini la numãr, dar care se înmulþesc
continuu, gata sã accepte o „idee nouã”. La Facultatea de Medicinã fuseserã
învãþaþi sã considere boala ca fiind cauzatã numai de germeni – iar acum
îºi revizuiesc judecãþile pentru cã descoperã ca pe o evidenþã
faptul cã proasta funcþionare a corpului, ea însãºi, poate duce
la stãri maladive
maladive. Întrebuinþând metode de cercetare mai puþin
convenþionale ºi mai independente, ei au depãºit de mult teoria bolii
cauzate de germeni
germeni. Este adevãrat cã drumul lor pe aceste
po
ar
potteci noi es
estte nepopular ºi solit
solitar
ar. Dar sunt cãi pe care cercetãrile
ºi experienþele personale m-au forþat sã le urmez.
În loc sã-l urmez orbeºte pe Pasteur, m-am întrebat: invadarea
þesuturilor de cãtre elementele exterioare – viruºi ºi bacterii – constituie
singura cauzã probabilã a bolii? Pot exista ºi alte cauze care sã determine deteriorarea þesuturilor? N-ar trebui oare luate în consideraþie ºi
condiþiile de constituþie ºi ale mediului înconjurãtor al omului? N-a sosit
oare timpul sã lãrgim noþiunile de boalã ºi de tratament dincolo de
teoria infecþiei lui Pasteur? Nu este oare posibil ca germenii sã
nu fie decât elemente concomitente ale bolii, întotdeauna
pr
enþi, dar putând sã se multiplice la un individ bolna
v
prez
ezenþi,
bolnav
ez
datoritã unei dereglãri funcþionale?
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Cãutând rãspunsuri la aceste întrebãri, am ajuns la concluzia cã
ovoacã o sstt ar
e maladivã, ci se manif
es
tã mai
germenii
pro
are
manifes
estã
ger
menii nu pr
tãrziu, dupã ce corpul a fost atins de boalã.
boalã În cursul
eadus ffor
or
þat
experimentãrilor ºi lucrãrilor mele de laborator, am ffos
ostt rreadus
orþat
os
spre teoriile lui Hipocrate conform cãrora boala este
consecinþa unei dezordini în mediul ambiant
ambiant. Cum esenþialul
mediului ambiant este de naturã chimicã ºi axat în jurul hranei
consumate de individ, mi s-a pãrut absolut normal ca, rãul odatã declarat,
sã incriminez prezenþa în regimul sãu a alimentelor improprii
ºi contr
ar
e ne
voilor sale
contrar
are
nev
sale.
ir
cho
w, în cartea
Cu puþin înainte de era lui Pasteur, Rudolph V
Vir
ircho
chow
at
ea
sa de avangardã asupra patologiei celulare, susþinea cã sãnãt
sãnãtat
atea
celulelor depinde de compoziþia lor chimicã ºi cã aceastã
compoziþie chimicã depinde, la rândul ei, de natura hranei
absorbite de individ
Dacã mi-aº putea retrãi viaþa, declara
individ. „Dacã
V ir
cho
w, mi-aº consacr
a-o încer
cãrii de a demons
tr
a cã
ircho
chow
consacra-o
încercãrii
demonstr
tra
menii îºi cautã habit
atul natur
germenii
habitatul
natural
bolnav
ger
al – þesutul bolna
v – fãrã ca
þesutului. De exemplu, þânþarii cautã
ei înºiºi sã fie cauza bolii þesutului
stãtãtoare”.
apa stãtãtoare, dar ei nu sunt cauza cã o baltã este stãtãtoare
Teoria lui Virchow nu este aplicatã (încã), cãci omul nu a acceptat
niciodatã bucuros sã-ºi vadã schimbate sau reformate obiºnuinþele sale
alimentare.
Atunci când Pasteur a apãrut cu spectaculoasele sale demonstraþii
asupra teoriei germenilor, publicul, ca ºi medicii, au dat la o par
partte
cu vãditã uºur
ar
vãþãmint
cho
w . Iatã-i, exclamau ei,
uºurar
are
învãþãmint
vãþãmintele
Vir
ircho
chow
e în
ele lui V
ir
iatã-i pe adevãraþii demoni! Ce conta dacã îþi pãstrai proastele
obiceiuri
obiceiuri! Individul putea sã le pãstreze cu conºtiinþa liniºtitã,
oblemã er
a lup
triv
pentru
marea
problemã
era
luptt a îm
împo
potriv
triva
microbilor
obilor.
pentr
u cã mar
ea pr
po
a micr
obilor
Simptomele cele mai frecvente ale bolilor copilãriei sunt
oboseala, tulburãrile respiratorii, greþurile ºi febra. Ele aratã cã:
1. sângele este încãrcat de otrãvuri; 2. ficatul este incapabil sã le oxideze
ºi sã le neutralizeze complet; 3. acidul toxic este dirijat cãtre o
poartã de eliminare – la nivelul pielii sau al membranelor
mucoase
mucoase.
Germenii, viruºii ºi alte microorganisme sunt în general
prezenþi, dar numai ca „paraziþi” care se hrãnesc cu deºeuri
toxice
xice. Trebuie sã-i mulþumim lui Pasteur cã a discreditat credinþa conform cãreia boala era cauzatã de demoni ºi drãcuºori, înlocuind-o cu
p, un
teoria asupra germenilor, dar nu trebuie sã uitãm cã Beaucham
Beauchamp
cont
contem
empor
poran
Pas
astteur
eur, a susþinut cu fermitate cã mediul
em
por
an al lui P
as
chimic, cu care se hrãnesc germenii, are o importanþã cel
puþin egalã
e douã cauz
e: mediul tto
oxic,
egalã. Tr ebuia sã alegi într
între
cauze:
datorat unui mod necorespunzãtor de a trãi ºi a se hrãni, sau
un misterios microorganism, ascuns într-un ungher întunecos
ºi aruncându-se deodatã asupra victimei inocente
inocente. Conform
acestei ultime teorii, vindecarea depindea de distrugerea acestor
microbi.
Discutând despre germeni ºi boli, trebuie sã nu uitãm cã hrana pe
care o gãseºte este la fel de importantã ca ºi germenul însuºi. Fãrã
distruge.
hrana corespunzãtoare, microbul nu poate trãi ºi … distruge
Aceastã explicaþie a bolii serveºte pentru a ilustra importanþa
xinelor, moºtenite sau dobândite (la nou-nãscuþi), precum ºi
toxinelor
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raporturile lor cu bolile copilãriei.
Cred cã rujeola este cea mai importantã dintre bolile copilãriei
care provin dintr-o toxemie datoratã exceselor de fãinuri (albe) ºi
zaharuri (rafinate). Tusea convulsivã, crupul, pneumonia, meningita,
gripa, sinuzita, bronºita ºi astmul fac parte din acelaºi grup. Antidotul
natural este furnizat de sucurile diluate cu apã, ale anumitor
uit, ananas, papaia).
fr
uct
e (mãr
fruct
ucte
(mãr,, por
portt ocale, gr
grapefr
apefruit,
apefr
Un grup interesant de boli ale copilãriei au drept cauzã, dupã
pãrerea mea, un exces de aminoacizi datorat ereditãþii sau dobândit.
Aceºti aminoacizi nu sunt eliminaþi prin membranele mucoase,
ci prin sistemul limfatic care atinge mucoasele în nas ºi în
gât
aringelui, amigdalelor ºi ur
echilor
gât. Bolile ffaringelui,
urechilor
echilor,, dif
diftt eria,
a, ffebr
a tif
eumatismul provin dintr-o intoxicare
poliomielita,
ebra
tifoidã
poliomielit
ebr
oidã ºi rreumatismul
cu aminoacizi. Deºi laptele este cea mai bunã sursã de proteinã pentru
un copil în creºtere, totuºi, dacã este pasteurizat, fiert, uscat, transformat
în praf, îngheþat, dacã i se adaugã vitamine sintetice sau sirop de ciocolatã,
oduse,
el nu mai are aceeaºi valoare nutritivã realã. Toate aces
acestte pr
produse,
), putrezesc în intestinul
pe bazã de lapte (tratat termic intens),
copilului ºi produc metaboliþi ai aminoacizilor extrem de
toxici.
Unul dintre principalele centre de eliminare este constituit de
amigdale – glande limfatice situate la suprafaþa mucoasei gâtului – care
constituie extremitatea unui lanþ de glande similare al cãrui
punct de plecare se gãseºte în regiunea intestinalã
intestinalã. Atunci când
metaboliþii aminoacizilor sunt eliminaþi pe aceastã cale, inflamaþia
amigdalianã este atât de puternicã, încât poate provoca o adevãratã
„arsurã” a þesuturilor, numitã amigdalitã (anginã)
(anginã). Câteodatã, otrava
nu atinge amigdalele, ci este blocatã de una sau mai multe glande
intermediare care se inflameazã, provocând o senzaþie dureroasã în
gât.
Tratamentul medical al bolilor copilãriei recurge în principal la
antipiretice ºi stimulante. Aspirina este tipul clasic de remediu
antipiretic. Ea este o realizare sinteticã a chimiºtilor germani, care au
ºtiut sã conserve, în acet produs derivat al acidului fenic, toate calitãþile
fenolului, eliminându-i în acelaºi timp gravele inconveniente. Oboseala,
durerile de cap se atenueazã, febra este stopatã. Numai cã acest produs
pe bazã pe bazã de fenol împiedicã acþiunea ficatului,
deteriorându-i celulele
celulele. De fapt, întrebuinþarea aspirinei este o
tentativã de a elimina un rãu, introducând un alt element
nociv
nociv.
La copii, febra începe în ficat. La un copil sãnãtos ºi robust, toxinele
sunt adesea complet arse în ficat. Copilul nu simte nici durere, nici
indispoziþie. Existã numai un pic de febrã în regiunea ficatului, care
poate fi constatatã de un examen local. Dar dacã ficatul este incapabil
sã neutralizeze complet toxinele, atunci, sub acþiunea
glandelor endocrine, acestea sunt dirijate cãtre o altã poartã
e, la niv
elul mucoaselor
ace, în geneliminare,
nivelul
mucoaselor. A ceas
ceastt a se fface,
de eliminar
eral, prin cãile respiratorii, ºi se traduce prin gripã, sinuzitã,
faringitã, anginã ºi chiar pneumonie
pneumonie, care este o formã
complicatã de bronºitã.
bronºitã Prin acest procedeu, toatã puterea
ficatului rãmâne disponibilã pentru neutralizarea toxinelor
bolii.
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Febr
a, temutã pentru cã nu este cunoscutã, es
ebra
estte de ffap
aptt un ef
efor
ortt
ap
or
vindecarea. Ea nu ar trebui niciodatã
al naturii pentru a ajuta vindecarea
suprimatã cu ajutorul medicamentelor sau hrãnitã cu alimente
(denaturate). De nenumãrate ori am vãzut cazuri de gripã evoluând în
pneumonie, pentru cã o bunicã neliniºtitã a insistat sã dea copilului
„ceva întãritor“, o supã de gãinã sau fierturã de arpacaº (cu proteine
consistente) – exact ceea ce nu trebuie ficatului în astfel de
circumstanþe
circumstanþe.
Celãlalt tip de tratament al bolii infantile este de tip stimulant –
„biciuir
ea“ chimicã
„biciuirea“
chimicã. În zilele noastre (1965) , sulfamidele ºi
antibioticele sunt „stimulentele“ cele mai des folosite. A stimula un
corp epuizat cu ajutorul medicamentelor este tot atât de lipsit
de sens ca a biciui un cal obosit pentru a-l face sã munceascã
munceascã.
Ar fi mult mai rezonabil ca animalul sã fie lãsat sã se
odihneascã ºi sã pascã, pentru a-i acorda ºansa de a-ºi reface
þele.
f or
orþele.
Nu existã miracol sau medicament magic în medicinã. Natura îºi
face treaba în stilul ei lent ºi metodic, aºa cum cresc plantele
plantele.
Eforturile umane pentru a grãbi cadenþa se terminã adesea cu
un dezastru. ( 5 )
La finalul acestui important subiect al acestui vast ºi important subcapitol, putem spune, dupã parcurgerea acestor citate, cã, ºi în acest caz,
din aceste elemente aparent disparate, rezultã sensul cãutat ºi neacceptat
(încã) de medicina actualã de tip alopat: germenii microbieni sunt
doar „germeni“ aflaþi în stare de germinare
germinare, manifestându-se
într-un sens sau în celãlalt doar în funcþie de condiþiile oferite
de organismul-gazdã
organismul-gazdã. La rândul sãu, acest organism este condiþionat
ºi determinat de cãtre sistemul alimentar, pe de o parte, dar ºi de sistemul
conceptual al structurii mentale a individului respectiv.
viaþã în miniaturã
Altfel spus, aceastã „viaþã
miniaturã“ numitã mai tehnic
„microb“ (nu ºtim de ce sperie atât de mult acest cuvânt ce implicã în
el informaþia vieþii, a viului miniatural) este pur ºi simplu un „marker“
al parametrilor biologici existenþi în organismul respectiv – evidenþa
cã acel corp fizic în care se multiplicã este intoxicat prin alimentaþia
denaturatã. Acesta apare în organismul intoxicat prin fenomenul
„afinitãþii“ sau rezonanþei, asemenea celulelor albe ale sistemului imun
(prezente cât mai rapid în zona afectatã).
Astfel se evidenþiazã aspectul fundamental al subiectului: infecþia,
generatã prin concentrarea microbilor într-o anumitã zonã a
organismului, nu este cauzã realã, ci un simplu efect, prin
manifestarea unor legi fizice (asemenea chemotactismului
celulelor organismului, a legilor capilaritãþii etc
etc.)) prin care
micr
oor
ganisme pat
ogene se concentr
eazã în zzonele
onele ffa
avor
abile
microor
oorganisme
patogene
concentreazã
orabile
lor
ase de „hr
ana“ din acea zzonã,
onã, sspecif
pecif
icã sstilului
tilului lor de
lor,, atr
atrase
„hrana“
pecificã
viaþã – hranã alcãtuitã din structuri denaturate, sintetice, de
tip dextrogir (exact aºa cum hoiturile atrag prãdãtoarele, ca lupii,
hienele etc.).
Aceastã hranã, pentru microbii patogeni, reprezintã exact tipul de
alimentaþie tradiþionalã denaturatã, practicatã de marea masã a
oamenilor, întreaga viaþã, practic de la naºtere...
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4.6.3.9 PSIHOZA MEDIULUI STERIL
Titlul acestui subiect poate suna, poate prea plastic la prima lecturã,
dar, deja pe baza imaginilor creionate în subiectele anterioare, aceastã
imagine începe sã prindã contur. Astfel, o permanentã preocupare
pentru acest subiect – al realizãrii unui mediu cât mai steril, dacã se
poate total steril – cu neaceptarea altui punct de vedere, fixarea mentalã
continuã pe aceastã idee, va duce la crearea, cu adevãrat, a unei
„probleme“.
Considerãm cã adevãrata problemã o reprezintã chiar fixarea pe
aceastã problemã. Prin focalizarea atenþiei pe acest subiect, abia atunci
acesta se va manifesta cu putere realã, fiind „hrãnit“ din abundenþã
de „alimente
le“ acestei creaþii, numitã medical „psihozã“:
„alimentele“
teama, frica, panica. Dar aceste aspecte vor fi aprofundate în ultimul
subiect al acestui subcapitol (4.6.3.13 – „Atitudinea psiho-mentalã faþã
de microbi“).
Prin parcurgerea textelor anterioare ale prezentului subcapitol, al
problematicii microbiene, pentru orice persoanã de bunã-credinþã,
lucrurile au început deja sã se clarifice. Insistând pe o uriaºã campanie
de tip mediatic – ca fiecare fiinþã umanã (chiar ºi animalele domestice)
sã fie implicatã obligatoriu în „lupta“ totalã cu microbii – factorii
responsabili ce emit permanent asemenea îndemnuri se pare cã sunt
mai puþin familiarizaþi cu aceste „detalii“ privind universul microbian,
puse „cap la cap“ în acest subcapitol. De aceea este necesarã o abordare
cu adevãrat reþinutã ºi echilibratã în aceastã privinþã, pentru a evita,
pentru început, excesele acestei „lupte“ cu microorganismele, dar, mai
ales, pentru a înþelege procesele ºi cauzalitatea fenomenelor din acest
univers microscopic, pentru a putea adopta atitudinea fireascã ºi
naturalã în aceastã privinþã.
De la bun început trebuie reamintit cã acest veritabil rãzoi cu lumea
microbianã pare a fi sortit eºecului. Acest rezultat se prefigureazã nu
doar din consecinþele „de pe teren“ de pânã acum (vezi rezistenþa microbianã crescândã la antibiotice), dar, în primul rând, din însãºi
copleºitorul numãr al aºa-zisului „inamic“. Aºa cum aminteam ºi în
subiectul privitor la „reabilitarea microbilor“, dincolo de cifrele uºor
variabile vehiculate de diverºi specialiºti, numãrul celulelor din organism este depãºit de cãtre cel al microorganismelor existente în ºi pe
corpul uman. De aceea pare cumva hazardat ºi dinainte pierdut un
rãzboi în care inamicul este de cel puþin zece ori mai numeros, dar mai
ales prezent în toate structurile constituente ale „pãrþii adverse“ (corpul
uman) ºi, în plus, dovedind o inteligenþã realã, cu o mare putere adaptivã.
Pentru orice fiinþã inteligentã ºi eficientã, aceste aspecte o vor
determina sã decidã schimbarea nu doar a tacticii, dar, mai ales, a întregii
strategii de intervenþie în cadrul acestui proces, vãzut ca „rãzboi“. Iar
primul pas, cel fundamental, este de a ieºi din mentalitatea de „combatant aflat în plin rãzboi“,
rãzboi“ realizând cã „partea adversã“ nu este
chiar atât de adversã precum a fost mediatizatã pânã acum.
În felul acesta, omul se opreºte din acþiunea continuu distructivã
asupra lumii microbiene, înþelegând cã adevãrata cauzã a problemei
sale (boala infecþioasã) nu stã în celulele microbiene ajunse
„întâmplãtor“ în organism din mediul exterior – ci în însãºi
calitatea mediului sãu intern (ca reflectare a mediului sãu
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alimentar ºi mental), care a atras ca un magnet aceºti specifici
microbi, ca „purtãtori ai bolii“ (adicã „vestitori ai bolii“),
care marcheazã procesul („markeri“).
O interesantã observaþie, care confirmã aceastã nonconformistã
abordare a acestui subiect, se referã la frecvenþa apariþiei unor
boli autoimune, care este, în mod paradoxal, direct
or boli de naturã inf
ecþioasã ºi
pr
opor
þionalã cu absenþa alt
propor
oporþionalã
altor
infecþioasã
invers. Dar, mai întâi sã parcurgem materialul, preluat din revista
„Magazin“, nr. 2222 din 8 iunie 2000, în articolul „Microbii care ne
protejeazã“, în care se precizeazã:
Statisticienii, mai întâi, iar apoi ºi imunologii au constatat cã, în
absenþa unor boli, datoritã unor susþinute ºi eficiente mãsuri
de igienã, se înregistreazã o creºtere a frecvenþei unor maladii
autoimune
autoimune, cum ar fi diabetul sau scleroza în plãci
plãci. Cercetând
repartiþia pe glob a unor asemenea maladii, ei au constatat o creºtere
regulatã de-a lungul unei axe sud-nord ºi est-vest, deci dinspre þãrile cu
un temperament latin, mai puþin dispuse a gândi în fiecare clipã la
pericolul unei infecþii, spre þãrile în care igiena este o adevãratã obsesie,
ecv
enþa apariþiei unor boli
precum în þãrile nordice. Aºadar, fr
frecv
ecvenþa
aut
oimune es
x al, dir
ect pr
opor
þionalã cu
autoimune
estt e, în mod par
parado
adox
direct
propor
oporþionalã
ado
absenþa altor boli de naturã infecþioasã (exogenã).
avoriza un anumit
Efectul pervers al excesului de igienã, de a ffa
gr
ad de „anemier
e“ a ffor
or
þelor sis
grad
„anemiere“
orþelor
sistt emului imunit
imunitar
ar, un fel de
ar
lipsã de antrenament tradusã printr-o lipsã de eficienþã, la nevoie, era
deja cunoscut. Nimeni nu putea însã presupune cã, acelaºi sistem
imunitar, „anemiat“ prin nefolosirea sa în scopul luptei cu agresiunile
externe, s-ar putea întoarce împotriva celulelor propriului organism
ganism, consumându-ºi astfel „potenþialul rãzboinic“ neutilizat
neutilizat.
Or, tocmai acest lucru par sã-l indice statisticile.
O datã cu aceastã constatare, de ordin extramedical, respectiv statistic, cercetãtorii au declanºat o veritabilã campanie de cercetãri de
laborator, pe animale, spre a vedea dacã aceastã interpretare se confirmã
sau dacã, deºi existent, fenomenul nu are nimic de a face cu igiena,
eci apar
þinând
intervenind alþi factori, încã necunoscuþi. Astfel ºoar
ºoareci
aparþinând
ºoareci NOD
genetic, cunoscuþi sub numele de „ºoareci
NOD“,
unei linii pure genetic
au fost înmulþiþi în condiþii de perfectã igienã, feriþi de orice
contact cu vre-un germen infecþios
infecþios, mergându-se pânã la aducerea
lor pe lume prin cezarianã, urmatã de izolare imediatã în mediu steril.
aþie la alt
a, aceºti ºoar
eci au pr
ez
ent
at o
Or, de la o gener
generaþie
alta,
ºoareci
prez
ezent
entat
creºtere a frecvenþei apariþiei diabetului zaharat de la 40% la
60% din exemplare
exemplare.
La capãtul acestei experienþe s-a încercat ºi derularea ei în sens
invers ºi s-a constatat cã simpla infectare cu diverºi viruºi a acestor
ºoareci, „sterili“ din punct de vedere infecþios, sau chiar simpla
lor infectare cu diverºi paraziþi (în speþã oxiuri) a condus la
o scãdere a numãrului de cazuri de diabet
diabet. Demonstraþia era
fãcutã.
Deocamdatã, cercetãtorii se izbesc de acelaºi comportament bizar
ea aavând
ocmai
ºi aleatoriu al sistemului imunitar, vaccinar
accinarea
vând uneori ttocmai
t,
efectul
contrar
ar. S-a citat, astfel, apariþia unor cazuri de diabe
diabet,
ef
ectul contr
ar
BCG sau cazuri de sclerozã
tocmai drept urmare a vaccinãrii BCG,
în plãci ivitã în urma campaniilor de vaccinare contra hepatitei
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B. Legãtura între vaccinãri ºi respectivele boli autoimune nu are încã o
dovadã experimentalã, dar statisticile par sã o sugereze.
Acest fragment citat oferã o imagine interesantã ºi din perspectiva
cauzalitãþii bolii, în general, nu doar pentru cea infecþioasã. Cãci nu este
pentru prima oarã când se remarcã „migrarea“ dezechilibrelor de la o
zonã la alta, în interiorul organismului, chiar la sãptãmâni, luni sau ani
de la „rezolvarea“ medicamentoasã a unor boli. Atenuarea sau aplanarea
unor simptome prezente la un moment dat, nu înseamnã rezolvarea realã
a problemei, ci doar „ascunderea“ manifestãrii acesteia. De aceea, una
din posibilele dereglãri ºi dizarmonii interne din organism, indusã prin
suprimarea simptomelor bolii autoimune
autoimune, este ºi boala infecþioasã.
În acest fel, conºtientizând cauzalitatea bolilor, apare un interesant
paradox
paradox: uneori, boala infecþioasã apare ca o supapã de uºurare a
acþiunii unor „programe informaþionale“ perverse („viruºi mentali“)
care au afectat dimensiunile psiho-emoþionale ºi mental-conceptuale ale
universului uman (vezi boala autoimunã). Astfel, boala infecþioasã apare
ca un susþinãtor, „o mânã de ajutor“ care sã mai ofere o perioadã de
timp organismului afectat, înainte de a ajunge la „scadenþã“…
Pe de altã parte, aceastã manifestare a supapei sub forma bolii
infecþioase, poate fi perceputã ca o tragere de timp, o amânare în rezolvarea problemei reale, profunde. Însã, prin combinarea puterii terapeutice exterioare (Alimentaþia Naturalã, care dezintoxicã ºi
naturalizeazã mediul) cu cea internã (conºtientizarea ºi
r ef
acer
ea sstr
tr
ucturilor apar
þinând dimensiunilor superioar
e),
efacer
acerea
tructurilor
aparþinând
superioare),
atunci, cu ade
vãrat, vindecarea este posibilã ºi realizabilã, ºi
adevãrat,
nu doar în aparenþã!
Aceeaºi confirmare a ideilor expuse mai sus ne este oferitã ºi de cãtre
un alt citat, de data aceasta din revista „Discover“, nr. 1, din aprilie 2003,
prin articolul „Este bine sã fim în preajma copiilor bolnavi“, în care se
precizeazã:
Marc Brisson, epidemiolog la „Public Health Laboratory
Londra, a descoperit cã prezenþa copiilor cu vãrsat de
Service“ din Londra
vânt în preajma noastrã ne asigurã protecþia. „Contactul cu cei bolnavi,
deci cu virusul, reduc riscul de zona zoster sporind imunitatea specificã
la virus.“ De asemenea, el a observat cã adulþii care nu au contacte
cu copiii – sau ai cãror copii au fost vaccinaþi – sunt mult mai
ajele obþinut
e în ur
ma eliminãrii
Avant
expuºi la zzona
ona zzos
os
antajele
obþinute
urma
ostt er
er. „A
vãrsatului de vânt prin vaccinare ar putea fi anihilate de
pericolul cr
eºt
erii numãr
vi de zzona
ona zzos
os
creºt
eºterii
numãrului
bolnavi
ostt er
er“,
ului de bolna
considerã Brisson.
În lumina acestor noi observaþii, apare ºi mai justã susþinerea opiniei
noastre din acest întreg capitol, inclusiv în privinþa subiectului
vaccinãrilor. Informaþii de acelaºi tip au fost oferite inclusiv la
subcapitolul privitor la vaccinare, de aceea acum nu mai insistãm în
privinþa acestora.
În continuare, vom cita un fragment din acelaºi sãptãmânal de ºtiinþã
din presa româneascã, revista „Magazin“, din 6 august 1998, care, în
articolul „Lupta cu bacteriile: Lecþia japonezã“, oferã o imagine foarte
interesantã privitoare la efectele (defectele) exagerãrilor legate de
forþarea oamenilor de a trãi într-un mediu cât mai sterilizat de microbi.
În acest fel, „bacteriofobia“ promovatã programatic ºi constant, poate fi
numitã, fãrã teama de a greºi, ca o adevãratã „psihozã” a mediului steril:
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Se pare cã nu existã o mai mare insultã pentru un elev japonez
decât „kitanai“ – murdar, nespãlat. Acest cuvânt reprezintã ruºinea
absolutã, într-o þarã unde bacteriofobia, groaza de microbi
reprezintã o idee fixã
fixã. Japonia este pur ºi simplu „bombardatã“ cu
ideea hiper-curãþeniei, de cãtre ziare ºi de cãtre marile agenþii de
publicitate, pânã acolo încât în aceastã þarã s-a instaurat o adevãratã
manie – cea a curãþeniei.
Profesioniºtii publicitãþii ºtiu foarte bine cã, pentru a-ºi vinde cu
mare succes produsele, trebuie mai întâi sã creeze o conºtiinþã popularã
a existenþei unei probleme, deci a necesitãþii unei soluþii, deci a…
cumpãrãrii unui produs care sã ofere soluþia!
Astfel cã, începutul anilor 1990 a cunoscut consumul dezlãnþuit de
deodorante bucale. A urmat nebunia spãlatului pe cap în fiecare
dimineaþã – dupã ce, oricum, tinerele îºi spãlau pãrul în fiecare searã!
– urmatã ºi ea de un alt val, cel al deodorantelor cu destinaþiile cele mai
diferite…
ªi cum au procedat în continuare agenþii de publicitate? În nici un
caz propunându-ºi ca scop creºterea capacitãþii de raþionament a cumpãrãtorilor. Soluþia aleasã a fost alta –sã dea fiecãruia impresia cã învaþã
mereu lucruri noi. Deci: „Cine se aflã la originea oricãrui miros
neplãcut?“ Rãspuns: „Bacteriile!“
Nu urina nou-nãscutului miroase, ci bacteriile care o descompun
deranjeazã. Transpiraþia este un lichid care, în mod natural, nu are nici
un miros – bacteriile sunt duºmanii de care trebuie sã ne ferim ºi pe
care trebuie sã-i distrugem. Corpul nostru însuºi nu este decât… un
cuib de microbi!
În 1990, în Japonia au fost lansaþi ciorapii de nylon parfumaþi ºi
impregnaþi cu bactericide. Totuºi, existã un mare numãr de oameni
cãrora nu le place chiar atât de mult sã foloseascã parfumuri. ªi volumul
de vânzãri scade. ªi atunci, totul se mutã pe bacterii – reale sau
imaginar
e . Astfel, cineva a avut o idee genialã prin simplitatea ei:
imaginare
bacteriile se gãsesc („ne pândesc“) peste tot – în noi, sub noi, lângã noi.
U n kilogr
am de pãmânt conþine pes
.000 de miliar
de de
kilogram
pestt e 11.000
miliarde
bact
erii
bacterii
erii. 10 grame de bumbac – la fel. Indivizii bipezi sunt
adevãrate cuiburi miºcãtoar
e de microbi care circulã
miºcãtoare
nestingheriþi sub piele ºi prin tuburile noastre digestive,
digestive iar
lovitura lor poate fi fatalã! Concluzia: „cumpãraþi, cumpãraþi“.
În 1993 se lanseazã pe piaþã telefoanele ºi stilourile tratate cu bactericide. Urmeazã caietele, portofelele, agendele electronice… Apar ghiºee
de bancã cu eticheta „protejat împotriva bacteriilor“. Apar dischete ºi
tastaturi de calculator antibacteriene. Clapele pianelor devin tot atâtea
curse pentru bacterii. ªi, în fine, ultima bombã publicitarã: automobilul
cu volan bactericid!
Un singur lucru pare a fi fost uitat: bacteriile sunt ºi folositoare
de multe ori
ori. Chiar indispensabile
indispensabile, am putea spune, de vreme ce
fãrã ele nu am avea nici pâinea, nici iaurtul etc., iar plantele ar rãmâne
fãrã preþiosul carburant al fotosintezei – dioxidul de carbon (rezultat
ea
din procesul fermentaþiei bacteriene). Dar mult mai grav: ucider
uciderea
bacteriilor în acest stil are ºi o altã consecinþã asupra
organismului uman – slãbiciunea imunitarã.
„O
O sabie (de samurai) cu douã tãiºuri“
tãiºuri – cam aºa ar putea fi
caracterizat rãzboiul total contra bacteriilor ºi campaniile publicitare
aferente. Se pare cã suntem la fel de protejaþi, fie cã purtãm
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mãnuºi de cauciuc, ffie
ie cã nu
paniile de pr
omo
var
e a noi
nu. Cam
Campaniile
promo
omov
are
ºi noi bactericide încep sã aparã în aceleaºi ziare în care
apar note despre recrudescenþa bolilor infecþioase …
Se poate aºa ceva? Poate slãbi însuºi sistemul nostru imunitar?
oshi T
ak
atsm, sspecialis
pecialis
Pr
of
esor
ul dr
Prof
ofesor
esorul
dr.. Kiy
Kiyoshi
Tak
akatsm,
pecialistt în imunologie la
er
sit
at
ea din T
oky
o , este de pãrere cã da: „Organismul devine
Univ
atea
Toky
okyo
niver
ersit
sitat
sensibil la agresiuni bacteriene pe care altãdatã ºtia sã le trateze în mod
natural. Cãci el învaþã sã se trateze prin contact direct cu
microbii
microbii. Când asemenea contacte devin prea rare, problema coabitãrii
cu bacteriile existente, dar þinute sub control de mecanismele naturale
de apãrare ale organismului, este repusã în cauzã“. ªi totuºi, nisipul
din solarele de joacã pentru copii continuã sã fie „dezinfectat“
prin… coacere ºi bacteriofobia continuã!
Chiar dacã, într-o notã care a trecut neobservatã, o asociaþie
pentru protecþia consumatorilor a atras atenþia cã în majoritatea
cazurilor noile mijloace-minune de protecþie contra bacteriilor
au acelaºi efect ca ºi obiectele naturale, neprotejate.
Concluzia este simplã: atunci când cineva îþi fluturã deasupra
capului sabia pericolului de care trebuie sã te aperi, nu este rãu sã tragi
cu coada ochiului ºi sã vezi dacã nu cumva mai are încã un tãiº…
Japonezilor (ºi, în general, occidentalilor), precum ºi tuturor celor
prinºi puternic în acest vârtej al temerilor, deseori duse pânã la extrema psihoticã, le propunem spre analizã ºi studiu, nu doar imaginile
de mai sus, dar ºi o perspectivã „umoristicã“, extrasã din experienþa
„pãrintelui“ acestui fenomen, respectiv celebrul microbiolog francez
Pasteur.
Astfel, într-o zi, dupã ce a terminat de mâncat, Louis Pasteur a luat
un ciorchine de strugure ºi a început sã spele boabele într-un pahar de pe
masã, care era umplut pe jumãtate cu apã. În tot acest timp el îi informa
pe invitaþi în legãturã cu noile descoperiri privind natura
milioanelor de microbi de pe fiecare bob ºi bolile incurabile
pe care aceºtia le pot pro
duce
produce
duce. În faþa asistenþei, Pasteur a uitat cã se
aflã la masã. Savantul a aºezat ciorchinele pe o farfurie ºi ºi-a continuat
expunerea. Precum un conferenþiar care în timpul unei prelegeri doreºte
sã ia o scurtã pauzã, el a ridicat paharul cu apã, amplasat în faþa lui, ºi a
bãut din lichidul în care spãlase cu puþin timp înainte strugurii.
bit din pahar
sorbit
pahar,,
Trebuie menþionat faptul cã d upã ce a sor
sa
v antul nu s-a îmbolnãvit
sav
îmbolnãvit!…
Întâmplarea acestuia, petrecutã la începuturile conceptualizãrii acestui prezent fenomen de masã, demonstreazã, încã odatã, distanþa care
apare între teorie ºi practicã, între ceea ce credem noi despre
realitate ºi ceea ce reprezintã Realitatea.
Toate aceste date – strânse, dupã cum lesne se observã, din surse
extrem de variate, întinse pe perioade mari de timp – sperãm cã vor fi
studiate cu bunã-credinþã ºi utilizate cu încredere ºi responsabilitate.
Dorim sã se înþeleagã cã acest demers stã pe o intenþie fundamentalã,
bazatã – dincolo de orice interese personale (de tip afacerist sau
carierist) – pe dorinþa ca fiecare fiinþã umanã sã aibã acces la
cunoaºterea realelor ºi fundamentalelor procese care se petrec
în interiorul universului sãu uman – într-un cuvânt, acces la
Cunoaºtere
Cunoaºtere.
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Concluziile ºi eventualele decizii, însã, aparþin fiecãruia, fiind dreptul
ºi obligaþia responsabilã a fiecãrei fiinþe umane, de a urma o cale, pentru
regãsirea Cãii…
4.6.3.10 MICROBII ªI
CHIRALITATEA SPAÞIALÃ / IZOMERIA OPTICÃ
Despre chiralitatea spaþialã tridimensionalã a moleculelor am mai
amintit pe parcursul acestui subcapitol, urmând a fi aprofundat ºi detaliat
în capitolul 10. Aceastã abordare o facem pentru a aduce în discuþie un
element foarte interesant al acestei problematici, pe care nu l-am observat
subliniat în nici o altã lucrare.
Dacã problematica relaþiei dintre modul de nutriþie al omului ºi
structura levogirã-dextrogirã a moleculelor este tot mai mult luatã în
studiu, fiind amintitã tot mai des în lucrãrile de medicinã alternativã ºi
complementarã, în schimb nu am descoperit nici o abordare legatã de
studiul, din aceastã perspectivã, a relaþiei structurii tridimensionale
moleculare a microorganismelor.
Înainte de a intra propriu-zis în subiect, sã ne reamintim ce
reprezintã chiralitatea spaþialã ºi izomeria opticã, prin citarea a douã
lucrãri medicale de specialitate:
as
În anul 18 48, Louis P
Pas
astteur a descoperit legile izomeriei optice
a moleculelor organice. El a demonstrat cã ele pot exista în douã forme
structurale asemãnãtoare ºi totodatã distincte, aºa cum se aseamãnã
ºi se deosebesc palma mâinii stângi de palma mâinii drepte – palma
dreaptã este identicã cu cea stângã dacã este privitã în oglindã, dar
totodatã palmele nu se pot suprapune, indiferent de poziþia ce li s-ar
conferi. Astfel de ,,antipozi optici“ existã ºi în lumea moleculelor.
Aceastã capacitate a moleculelor de a exista în douã forme de antipozi
optici o denumim chiralitate (de la cuvântul grec „keir“=„mânã“).
Printre substanþele organice care posedã aceastã proprietate
se numãrã ºi cãrãmizile vieþii – aminoacizii ºi glucidele (dar
37
ºi lipidele).. (37
37)
Kogl ºi Er
xleben (1939) au constatat cã toþi aminoacizii din
Erxleben
proteinele
normale
sunt
levoaminoacizi.
Apariþia
dextroaminoacizilor (adicã a aminoacizilor dextrogiri) ar fi
specificã numai cancerului ºi ar duce la racemizarea
aminoacizilor care apar astfel racemici, în loc sã aparã sub
vogir
e, aºa cum se gãsesc nor
mal.
f or
mã le
ormã
lev
ogire,
normal.
Constatãrile lui Kogl ºi Erxleben cã acidul D-glutamic se gãseºte
în proteinele din tumorile canceroase contestate de unii autori au putut
fi confirmate din nou.
Dittmar
tãchel – care a fost multã vreme dir
ect
or
ul
Dittmar, citat de O. Cos
Costãchel
direct
ector
orul
Institutului Oncologic din Bucureºti – a arãtat cã toate þesuturile
necrozate au aminoacizi dextrogiri.. Dr
Dr.. Rada (1973) aratã cã dupã
moar
vogir
e se tr
ansf
or
mã în
moartt ea celulelor
celulelor,, moleculele le
lev
ogire
transf
ansfor
ormã
dextrogire
23
dextrogire. (23
23)
Dacã prima lucrare citatã, prezintã la modul general aspectele
abordate în acest subcapitol, al doilea citat aduce scurte dar concentrate informaþii privind variaþiile structurii levogire ºi dextrogire
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moleculare. Este interesant de remarcat cã dextrogirizarea molecularã
se produce, de exemplu, în condiþiile cancerizãrii celulelor. Moleculele
levogire ale celulelor normale (fie proteine, glucide sau lipide) devin,
printr-un interesant proces biochimic, dextrogire. Exact acelaºi lucru
se petrece ºi cu moleculele celulelor „decedate“, la câteva ore dupã
moartea acestora. De asemenea, moleculele alimenelor vegetale sau
animale, supuse tratamentului termic, prin racemizare devin optic inactive (jumãtate din numãrul moleculelor acestora, având iniþial
structurã levogirã, devine dextrogirã).
Din aceste exemple se observã cum toate aceste procese au în comun
douã elemente: entropizarea (prin cancerizare, moarte, tratament
termic, chimizare etc.) ºi dextrogirizarea (pentru toate procesele
amintite, chiar ºi pentru tratamentul termic redus, de tipul fierbere sau
pasteurizare).
Observaþiile de mai sus au importanþã pentru identificarea structurii
chirale ºi optice a moleculelor microbiene. Considerãm cã aici este
important de realizat distincþia clarã între microorganismele saprofite
/ fermentative ºi cele patogene / putride.
Astfel, revenind la subiectul nutriþiei microbilor, din cadrul acestui
vast subcapitol, se remarcã apetitul bacteriilor fermentative pentru
structuri vegetale naturale, în special crude, cu generarea unor substanþe
utile organismului (vitamine – K, elemente ale complexului B, unele
bioelemente etc.), deci structuri levogire, ale viului. În schimb, bacteriile
de putrefacþie genereazã substanþe recunoscute de organism ca fiind
xenobiotice ºi toxice (indol, scatol, fenol, putresceinã, cadaverinã etc.).
De aici concluzia se relevã singurã: substanþele eliberate de
f lor
a ffer
er
ment
ativã sunt de tip le
v ogir
p ce moleculele
lora
erment
mentativã
lev
ogir,, în tim
timp
rezultate în urma acþiunii florei patogene de putrefacþie, sunt
de tip de
xtr
ogir
dextr
xtrogir
ogir..
Aceastã ipotezã pare a fi confirmatã de cãtre urmãtorul citat, preluat
dintr-o sursã de specialitate, cât se poate de credibilã (biochim E. Soru,
„Biochimie Medicalã“):
tic activi, le
vogiri
Sterolii (deci ºi colesterolul) sunt op
optic
lev
ogiri, în afarã
os
ol
xtr
ogir
de copr
copros
ostter
erol
ol, care este de
dextr
xtrogir
ogir.
Coprosterolul este un sterol animal, dar nu o componentã a
),
celulelor, ci un produs de eliminare (se gãseºte numai în fecale),
rezultând din colesterol sub acþiunea bacteriilor intestinale
(din flora de putrefacþie), printr-un proces de hidrogenare la nivelul
71
71)
legãturii duble. (71
Din acest citat se observã cum colesterolul natural este levogir, în
timp ce acelaºi colesterol natural, supus acþiunii bacteriilor de
putrefacþie, devine coprosterol dextrogir. În acest fel, apare un aspect
important: bacteriile patogene folosesc mediul denaturat, toxic,
deci de
xtr
ogir
e îºi gãsesc subs
tr
atul aliment
ar pr
opriu,
xtrogir
ogir,, în car
care
substr
tratul
alimentar
propriu,
dextr
vin asupr
a alt
or subs
ale
dar
er
naturale
lor,, int
inter
ervin
asupra
altor
substt anþe natur
dar,, la rândul lor
le
vogir
e, de
xtr
ogirizându-le.
dextr
xtrogirizându-le.
lev
ogire,
Întrebarea care se pune se referã la modul în care se produce acest
proces. Inainte de a încerca un rãspuns, sã mai parcaurgem douã scurte
citate:
Detaliile de structurã molecularã au fost stabilite prin difracþie cu
raze X pentru trei superantigene bacteriene
bacteriene. În ciuda divergenþei
secvenþiale, conformaþia lor (spaþialã tridimensionalã) este foarte
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asemãnãtoare
asemãnãtoare, similitudine care se extinde probabil ºi la celelalte
superantigene bacteriene ºi chiar virale
79))
virale. ( 79
Acidul N-acetil-muramic ºi aminoacizii D-alaninã
D-alaninã, Dglutamic
glutamic, diamino-pimelic º.a. din structura peptidoglicanului sunt
proprii bacteriilor, dar lipsesc la organismele superioare.
P enicilinele, analogi sstt r uctur
ucturali
D-alaninei, inhibã sinteza
ali aaii D-alaninei
59
59)
peptidoglicanului. (59
Din acest ultim scurt citat se observã cum cel puþin o parte din
aminoacizii de bazã ai bacteriilor (cele patogene) sunt de tip dextrogir
(D), fiind specifice doar acestor microorganisme. Reþinând acest aspect ºi þinând cont cã, inclusiv celulele canceroase, deºi structuri vii,
prezintã o structurã molecularã dextrogirã, îndrãznim urmãtoarea
ipotezã: microorganismele patogene ºi de tip putrid prezintã,
ucturã molecularã de tip de
xtr
ogir
cel puþin par
þial, o sstr
tr
parþial,
tructurã
dextr
xtrogir
ogir,, cu
unde bioelectrice dextrogire, specifice acestui tip de
orientare spaþialã ºi izomerie opticã (vezi, în acest sens, acelaºi
subcapitol 10.1).
Astfel se explicã ºi afinitatea acestora pentru substratul alimentar
denaturat, de tip putrid, a cãror molecule sunt de orientare dextrogirã,
acestea reprezentând „cãrãmizile“ propriilor lor structuri moleculare.
În acest caz, demonstraþia apetitului microbilor patogeni pentru
structurile denaturate de tip dextrogir din corp, ºi
neint
er
ar
ea cu moleculele n
atur
ale de tip le
vogir – este cu
neinter
erff er
erar
area
natur
aturale
lev
adevãrat întregitã, reprezentând, astfel, o foarte posibilã explicaþie
ºtiinþificã.
Iatã cum observaþiile medicilor naturopaþi – ai vremurilor mai mult
sau mai puþin moderne, argumentate prin intuiþia ºi bunul-simþ al
acestora – sunt confirmate prin observaþii riguros ºtiinþifice, cu ajutorul
ºtiinþei fizico-chimice de graniþã, a dimensiunii moleculare ºi atomice.
Aceasta explicã justeþea recomandãrilor de mii de ani, inclusiv din
partea „pãrintelui“ Hipocrate, privitoare la relaþia directã ºi fireascã
între aportul Alimentaþiei Naturale ºi eliberarea de microbii prezenþi în
bolile infecþioase.
Dacã îndrãznim, în acelaºi sens, sã extindem aria viului ºi în
dimensiunea proteinelor de tip prionic, atunci aceastã demonstraþie
capãtã ºi mai multã consistenþã. Este exact ceea ce vom parcurge în
continuare, în subiectul urmãtor.
4.6.3.11 MALADIA „VACII NEBUNE”, PRIONII ªI
CHIRALITATEA (DISPUNEREA SPAÞIALÃ MOLECULARÃ)
Subiectul maladiei „vacii nebune“ îºi gãseºte loc în acest subcapitol
al studiului microorganismelor datoritã „cauzei“ patologice care i se
atribuie acesteia, respectiv prionul
prionul. Cãci prin studiul asupra acestei
entitãþi – cãreia i se atribuie un rol atât de mare în producerea unei
maladii care provoacã o teamã teribilã (în Occident, în special în zona
europeanã), la fel de mult ca SIDA – vom putea aprofunda ºi mai clar
noþiunile de chiralitate spaþialã tridimensionalã, supuse atenþiei în
subiectele anterioare.
Înþelegând mai bine structura prionului normal ºi patologic (antomia
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acestuia), vom putea percepe, la modul simplu, rolul acestuia în aceastã
teribilã maladie (aspectul fiziologic). Cunoscând aceste aspecte
elementare, înþelegând cauzele reale ale declanºãrii acestei boli
Encef
alopatia Spongif
or
mã Bo
vinã
(denumitã medical „Encef
Encefalopatia
Spongifor
ormã
Bovinã
vinã“ – BSE
BSE),
Boala / Maladia / Sindromul
dar mai ales a bolii umane asociate („Boala
obs
Cr
eutzf
eldt-Jak
Creutzf
eutzfeldt-Jak
eldt-Jakobs
obs“), atunci, fiecare dintre cei interesaþi, vor putea
regãsi curajul eliberãrii de teama, frica, panica sau chiar groaza de a
avea de-a face cu acest teribil flagel!
Încã o datã se observã cã este nevoie de cunoaºtere, dar una cât
mai simplificatã (simplã, nu simplistã sau infantilã), eliberatã de „detalii
tehnice“ de superspecialitate, care încarcã atât de mult conþinutul, încât
se pierde ansamblul („din cauza copacilor nu se mai vede pãdurea“).
Detaliul are ºi el utilitatea sa, dar numai al acelui amãnunt care oferã
„cheia“ ce poate duce cãtre esenþa imaginii de ansamblu. De aceea
insistãm pe problematica chiralitãþii spaþiale ºi a izomeriei optice
moleculare, ca „element (detaliu)-cheie“ de înþelegere a anatomiei, dar
mai ales a fiziologiei universului microbian, în special cel de tip patogen/
putrid.
ªi tot de aceea, pentru înþelegerea acestui fundamental aspect (în
acelaºi timp element de detaliu), considerãm cã un ajutor deosebit ne
este oferit prin studiul la fel de atent al problematicii acestei maladii ºi
a agentului implicat, respectiv prionul anormal.
Pentru aceasta, vom apela la douã extrase din presa cotidianã
centralã, cea care a informat constant despre evoluþia fenomenului
maladiei „vacii nebune“, cu efectele psihologice de rigoare. Astfel, în
cotidianul „Libertatea“, din 14 decembrie 2000, în articolul „Boala vacii
nebune, coºmarul Europei”, sunt oferite urmãtoarele date:
În Franþa, de la sfârºitul lunii noiembrie 2000 a fost interzisã total
hrãnirea animalelor cu fãinã animalã. Aceast mãsurã nu se referã numai
la bovine, porci, gãini ºi la animale domestice, câini ºi pisici, ci ºi la
peºti, iepuri ºi vânat, scrie revista germanã „Der Spiegel”.
Adevãrul este dureros: conform cercetãtoarei franceze Jeanne
cu cât se efectueazã mai multe teste, cu atât
Brugere-Picouse, „cu
apar mai multe cazuri
cazuri“. Aceeaºi experienþã au trãit-o ºi elveþienii,
care, fãrã sã facã testãri serioase, ci doar recoltãri de probe aleatorii, au
descoperit printre vitele tranºate de cãtre mãcelari, 25 care erau infectate.
Atât autoritãþile, cât ºi cercetãtorii nu au recunoscut riscul pe care
îl reprezintã boala, nici mãcar în momentul în care aceasta a început sã
depãºeascã bariera speciilor, rãspândindu-se ºi la altele: pisici domestice,
precum ºi unele animale din grãdinile zoologice (antilope, bizoni, un
tigru ºi un ghepard).
Maladia Cr
eutzf
eldt-Jak
ob ar
e o eev
voluþie similarã bolii
Creutzf
eutzfeldt-Jak
eldt-Jakob
are
Alzheimer, atacând oameni cu vârste cuprinse între 60 ºi 70 de ani,
Alzheimer
distrugând practic creierul.
Prionul este o proteinã cu o mãrime de câþiva nanometri, rezistentã
la ttem
em
per
aturi de 1133 0 0C , ce nu poat
e ffii dis
tr
usã de rraz
az
e
emper
peraturi
poate
distr
trusã
aze
ionizante
ionizante. În mod normal, prionii sunt elemente inofensive. Fiecare
om îi produce. Tridimensional, ei seamãnã cu un tirbuºon. Din motive
necunoscute, aceºti prioni se pot transforma, patologic. Explodeazã ca
niºte capcane de ºoareci ºi se depun pe circumvoluþiunile Beta ale
creierului.
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De asemenea, în suplimentul de „Dosare ultrasecrete“ al cotidianului „Ziua“, din 14 iulie 2001, acelaºi curajos autor Vladimir Alexe
sintetizeazã direct la obiect ºi „fãrã perdele“, principalele informaþii
esenþiale în înþelegerea a ceea ce reprezintã originea, manifestarea în
prezent, ar mai ales perspectivele acestei noi maladii „infecþioase“, care
devine tot mai mult o concurentã de temut pentru redutabila SIDA:
Dacã una dintre cele mai grave infecþii cerebrale, sindromul Creutzfeldt-Jakobs (CJS) – analogul „encefalopatiei spongiforme bovine“ (BSE),
manifestatã la vite, de la care s-a transmis apoi la om – odinioarã rarã,
afecta în urmã cu douã-trei decenii doar un om la un milion de locuitori
într-o þarã ca Marea Britanie, în 1995 se estima cã în anul 2000 circa
10.000 de britanici ar putea fi infectaþi în cazul unei epidemii de encefalitã
spongiformã. În 2010, o asemenea epidemie ar putea rãpune în câteva
luni, numai în Marea Britanie, circa 30 de milioane de persoane, adicã
aproape jumãtate din populaþie! Evoluþia bolii este extrem de rapidã,
bãtând de la mare distanþã SIDA ºi alte maladii celebre. Mama lui Chris
Warne – un sportiv de 36 de ani din Derbyshire, Marea Britanie, campion la fitness, decedat prin CJS – a explicat sugestiv: „Dupã ce fiul meu
a câºtigat câteva medalii sportive în martie (1997), în iulie nu mai putea
sta în picioare, iar în octombrie a murit“. Aºadar, totul s-a petrecut
într-un rãstimp de doar ºapte luni
luni.
Nu numai cã nu existã un antidot contra sindromului
Creutzfeldt-Jakobs, dar nu existã nici mãcar un tratament care
sã aline, cel puþin, suferinþele atroce din faza finalã a maladiei,
precum ºi degradarea dezumanizantã pe care sindromul o
pr
ovoacã asupr
a cr
ului uman.
pro
asupra
creier
eierului
eier
Despre encefalopatia spongiformã la bovine s-a vorbit mai mult
dupã ce vitele din ferme au început sã fie hrãnite – în interes
comercial - cu proteine de creºtere, extrase din oi moarte contaminate
taminate.
Un alt aspect esenþial: caracterul pervers al infecþiei. Dacã dupã
declanºarea maladiei, evoluþia este fulgerãtoare (câteva luni), perioada
de incubaþie a infecþiei este foarte lungã, întinzându-se pe o perioadã
care variazã între 2 ºi 40 de ani. Iatã de ce pericolul unei epidemii de
encefalitã spongiformã – atât la om, cât ºi la animale – este extrem de
mare: nu se poate estima în nici un fel câte persoane au fost infectate,
între 2 ºi 40 de ani anteriori. Între 1960 ºi 1985, carnea de vacã infectatã
din Occident era expediatã, de regulã, ca ajutor alimentar în þãrile
subdezvoltate ale Lumii a Treia, mai ales în þãrile africane confruntate
cu foametea ºi sãrãcia endemicã.
Atrasã de preþul scãzut, ºi România comunistã a importat mari
cantitãþi de carne de vitã în anii ’80, fãrã sã se þinã seama cã preþul
scãzut al produsului reflectã calitatea cãrnii. Astfel cã, din pãcate, în
România nu s-ar putea spune ori preciza de cãtre autoritãþi ce procent
din populaþie ar putea avea, deja, infecþia dobânditã în urma consumului
de carne infectatã, importatã la preþ scãzut în anii ’80.
În 1950, sindromul Creutzfeldt-Jakobs sparge „bariera“ speciilor ºi
trece de la oi la nurci, hrãnite cu resturi din oi infecate (Robert J.
Eckroade, în „Transmissible Mink Encephalopaty“ – „Encefalopatia
transmisibilã la nurci“ din „Science“, 1970, vol. 169, pag. 1088-1090).
Din nefericire, scena ºtiinþificã în domeniu era preocupatã, în acel
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moment, de o altã epidemie, provocatã tot de o infecþie incurabilã a
creierului, infecþie denumitã „kuru“ ºi care atinsese proporþii de masã
la unele triburi din Noua Guinee. Antropologii de la Universitatea
Adelaide au reconstituit, cu acel prilej, întregul lanþ de infectãri succesive
ºi au stabilit drept cauzã a infecþiei „kuru“ practica de tip canibal
þilor de cãtr
oua
a de
vorãrii mor
dev
morþilor
cãtre
Noua
e membrii triburilor din N
Guinee
Guinee. Infecþia „kuru” a fost eradicatã de autoritãþile din Noua Guinee
abia un deceniu mai târziu, în 1959, când s-a interzis, prin lege, consumul
cãrnii celor decedaþi. În 1976, cercetãtorul american Carleton Gajdusek
– laureat al Premiului Nobel – a demonstrat experimental cã extractele
infecþioase „kuru“ ºi sindromul Creutzfeldt-Jakobs, administr
at
e cim
panz
eilor în labor
at
or
veau ef
ect
e pat
ologice absolut
trat
ate
cimpanz
panzeilor
laborat
ator
or,, aav
efect
ecte
patologice
similare (Carleton D. Gajdusek, „Unconventional Viruses and The
Origin and Disappearance of Kuru“ – „Virusurile neconvenþionale ºi
originea ºi dispariþia maladiei Kuru“, Revista „Science“, 1977, vol. 197,
pag. 943-960). Pratic, încã din 1977 se demonstreazã ºtiinþific, cã infecþia
cerebralã de tipul sindromului „vacii nebune“ spãrsese barierele dintre
specii, trecând de la oi la nurci ºi vite pânã la om.
Un alt moment crucial în studierea sindromului Creutzfeldt-Jakobs
este anul 1975, când doi neurologi – Laura ºi Eli Manuelides – de la
„Yale University“ au pus pentru prima datã în evidenþã faptul cã sângele
reprezenta principalul vehicul în transmiterea infecþiei, exact aºa cum
s-a dovedit ºi în cazurile SIDA (mai târziu) sau a binecunoscutei hepatite
B. Cei doi savanþi au dovedit cã atât în infecþia kuru, cât ºi în sindromul
Creutzfeldt-Jakobs, virusul utiliza circuitul sanguin pentru a circula prin
corp, pânã se fixa, finalmente, asupra creierului, pe care îl „devora“
transformându-l, inexorabil, într-o masã spongioasã. Aºadar, sângele
constituia „cheia“ în transmiterea virusului de la o gazdã la
alt
a. Din nefericire, din nou, comunicarea lui Elias Manuelides, „Transalta
mission of Creutzfeldt-Jakobs Disease from Man to Guinea Pig“
(„Transmiterea maladiei Creutzfeldt-Jakobs de la om la porcul de
Guineea“), comunicare publicatã de prestigioasa revistã „Science“, în
1975 (vol. 190, pag. 571–572), nu a fost luatã în seamã. Meritul esenþial
al lui Manuelides a fost acela cã a semnalat faptul cã transfuziile sanguine, transplanturile de organe ºi administrarea de hormoni
ar
e eextr
xtr
aºi din glandele pituit
ar
e ale per
soanelor
dezvolt
oltar
are
xtraºi
pituitar
are
persoanelor
de dezv
olt
infectate deja cu Creutzfeldt-Jakobs, conduceau la o a doua
infectare
infectare, imediat ce virusul se strecura în circuitul sanguin.
În 1986, prima epidemie de encefalopatie spongiformã bovinã de
proporþii a fost declanºatã prin administrarea în hrana bovinelor a
proteinei care provenea de la oi infestate, dupã cum a dovedit-o Steven
Dealler, în articolul „Bovine Spongiform Encephalopathy: Disease is
due to pressure on farming industry“ („Encefalopatia spongiformã bovinã:
maladia se datoreazã presiunilor asupra fermierilor“), publicat în
„British Medical Journal“din 1976, vol. 313, pag. 171. Cu toate aceste
date ºi demonstraþii, abia în 1988 se interzice administrarea în hrana
bovinelor a proteinei ºi autoritãþile britanice declarã cã epidemia „vacii
nebune“ se aflã sub control.
Contrar opiniilor comune, vitele nu sunt singurele surse de infectare
alimentarã cu encefalopatie spongiformã. Deoarece resturile de vitã
au ffos
os
olosit
ent, cel puþin pânã în mar
tie 11996,
996,
ostt ffolosit
olosite
curent,
martie
e în mod cur
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dre
pt hranã pentru porci ºi pãsãri în Marea Britanie, rezultã cã
drept
ºi carnea de porc sau pasãre importatã ar putea prezenta acelaºi risc
de infectare encefalopaticã, precum carnea de vitã (vezi Fred Pears,
„BSE may lurk in Pigs and Chickens“ – „Encefalopatia spongiformã se
poate ascunde în porci ºi pui de gãinã“, în „New Scientist“, 6 aprilie
1996, pag. 5.
Atât virusul encefalopatiei spongiforme bovine, cât ºi virusul
Creutzfeldt-Jakobs rezistã pânã la temperaturi foarte înalte,
precum ºi celor mai caustice chimicale,
chimicale astfel cã echipamentele
industriale utilizate la tranºarea ºi la procesarea cãrnii, odatã infestate,
trebuie schimbate, ceea ce ar costa enorm.
Nu existã antidot farmaceutic, nici teste eficace pentru depistarea
epidemiei. Rãspânditã în patru colþuri ale lumii, în condiþiile intereselor
comerciale ale industriei cãrnii ºi celor medicale, carnea de vitã poate
infecta, virtual, un numãr imens de oameni. Mai ales cã perioada de
incubaþie a virusului variazã între 2 ºi 40 de ani,
ani iar practic
semnele incipienta ale encefalopatiei nu pot fi depistate înainte ca
animalele sã atingã vârsta de cinci ani. De cele mai multe ori însã, ele
sunt sacrificate înaintea acestei vârste, procesate, iar produsul finit din
carne de vitã comercializat, practic, în orice þarã de pe glob.
Nu au lipsit ideile „originale“ pentru „debarasarea“ de vitele
infectate. De pildã, utilizarea vitelor atinse de maladia „vacii nebune“
pentru detonarea minelor antipersonal din Cambodgia ºi Afganistan.
Sau vinderea vitelor infectate la preþ scãzut, în þãrile din Africa ºi Asia,
pentru „munci agricole“ºi altele asemenea. Ceea ce nu ar conduce, de
fapt, decât la globalizarea surselor de epidemie. Pentru specialiºti,
maladia „vacii nebune“ ºi sindromul Creutzfeldt-Jakobs reprezintã o
adevãratã „bombã“ biologicã, gata oricând sã explodeze!…
Fragmentele citate anterior contureazã imaginea unei probleme care
riscã, într-adevãr, sã provoace efecte dramatice într-un timp mai mult
sau mai puþin îndelungat – de la câteva luni, pânã la 40 de ani (estimarea
actualã). De aceea, trebuie luatã în considerare cu atenþie, dar, cel mai
important, fãrã fricã sau temeri panicarde, care mai mult complicã
lucrurile. Din punctul nostru de vedere, aspectul cel mai important
care trebuie subliniat, se referã la modul de apariþie al acestei maladii
bovine, respectiv „hrana“ oferitã animalelor: fãinã proteicã din cadavrele
altor animale, inclusiv de la alte bovine. Altfel spus, s-a ajuns ca, în
marile complexe de creºtere intensivã a animalelor, vaci sã mãnânce
resturi de alte vaci (cu toatã prelucrarea indutrialã termicã).
Acest aspect, într-adevãr ne duce cu gândul la abolita practicã a
triburilor din Noua Guinee, de a mânca din creierul adversarului – adicã
un om mãnâncã dintr-un alt om! Confirmarea anatomo-patologicã a
corespondenþei între infecþia „kuru“ ºi cea prionicã nu face decât sã
confirme ºtiinþific factorul de cauzalitate în ambele situaþii, deci ºi în cazul
maladiei „vacii nebune“: alimentaþia cu resturile cadaverice ale aceleiaºi
specii din care face parte entitatea respectivã, care va determina modificãri
în structura intimã biochimicã celularã (aspect asupra cãruia vom reveni
la finalul acestui subiect).
În cazul abordat de noi, modificarea biochimicã se pare cã se referã
la schimbarea conformaþiei spaþiale tridimensionale a unor molecule
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fiziologice numite prioni, existente în mod normal în þesuturile umane.
Acest aspect de schimbare a conformaþiei spaþiale moleculare, este
subliniat de majoritatea lucrãrilor ce abordeazã ºtiinþific factorul de
cauzalizate fizicã în aceastã problemã. Pentru aceasta, vom oferi câteva
citate din presa centralã, care abordeazã la modul ºtiinþific acest subiect,
insitând pe aspectul modificãrii conformaþiei proteinei prionice:
Astfel, într-un articol apãrut în presa centralã româneascã a anului
1996, intitulat „Genetica vacii nebune“, prestigiosul cercetãtor dr. Eugen
Celan ne prezintã, printre altele, urmãtoarele date:
Spre deosebire de proteinele normale cu care prionii se aseamãnã
prin natura compoziþiei lor în aminoacizi, aceºti noi germeni au o
structurã spaþialã a lanþului de astfel de compuºi diferitã de cea „normalã“.
Construite la comanda genelor sub forma unor lungi lanþuri de aminoacizi
care se rãsucesc în spaþiu, acestea capãtã o formã caracteristicã fiecãreia
în parte. Aceastã formã spaþialã este esenþialã în modul de acþiune al
or
oteine „nor
male
„normale
male““ , dar a cãr
cãror
proteinelor. Or, prionii apar ca pr
pro
conformaþie spaþia
lã este „anor
„anormalã
malã““ . Acest lucru face ca enzimele
spaþialã
malã
ce distrug proteinele sã nu poatã ataca ºi distruge prionii
prionii. Aceºtia
se acumuleazã în celule ºi, nefiind eliminaþi de cãtre enzime, sfârºesc
prin a omorî celula gazdã în care ei sunt în exces. O infimã modificare a
genei care comandã producerea unei proteine normale face ca un singur
aminoacid din lanþul de sute care formeazã proteina sã fie altfel „pliat“
spaþial, pentru ca enzimele sã nu o mai poatã liza.
În revista „ªtiinþã ºi tehnicã“, nr. 3, din martie 2001, se precizeazã,
privitor tot la acelaºi subiect:
prionilor infecþioºi
În teoria „prionilor
infecþioºi“, un fragment de proteinã
þiarã
malã îºi modif
icã sstr
tr
uctur
a sspaþialã
paþialã tter
er
normalã
modificã
tructur
uctura
erþiarã
þiarã. Aceastã
prionicã nor
modificare a formei conduce la modificarea proprietãþilor normale ale
proteinei. Mai mult, odatã ce structura s-a modificat, este imposibil
sã revinã la forma iniþialã
iniþialã. Proteina prionicã devine rezistentã la
acþiunea proteazelor, enzime care în mod normal scindeazã moleculele
proteice, ºi devine mult mai puþin solubilã.
Proteina prionicã se autopropagã prin contactul cu proteina
normalã
normalã, pe care într-un anume fel o determinã sã se desfãºoare ºi sã
se rãsuceascã diferit faþã de comformaþia ei iniþialã, luând forma prionicã.
Singura diferenþã dintre cele douã proteine (celularã ºi
prionicã) este doar de conformaþie, compoziþia sa chimicã
fiind absolut identicã
identicã. Astfel, proteina normalã are o structurã de
alfa-helix, regiuni în care scheletul proteic se rãsuceºte sub forma
specif
icã a unei sspir
pir
ale
pecificã
pirale
ale; prionul însã conþine porþiuni de structurã
beta, în care proteina este desfãºuratã.
În sãptãmânalul de ºtiinþã „Magazin“ apare un articol intitulat
„Proteina «detectiv»“, în care se precizeazã:
Structura anormalã a prionului implicat în sindromul
Creutzfeldt-Jakobs este confirmatã ºi de observaþia echipei de
of. dr
driano A
guzzi
cercetãtori conduse de pr
prof.
dr.. A
Adriano
Aguzzi
guzzi. Astfel, s-a observat
cum plasmogena, o proteinã din sânge cu rol în distrugerea
trombocitelor, prezintã particularitatea de a se „agãþa“ de forma anormalã
a prionului specific encefalopatiilor spongiforme specifice. Cercetãtorii
au ataºat plasmogenelor, minuscule “perle” magnetice pe care le-au
introdus în þesuturile cerebrale ale unor cobai infectaþi cu prionii
oteina plasmogenicã s-a ffix
ix
at eex
xclusiv
anormali. ªi, surprizãtor, pr
pro
ixat
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de prionii infecþioºi cu o formã anormalã
anormalã. Experienþa reluatã pe
subiecþi umani a determinat rezultate identice, ceea ce deschide poarta
unor posibile diagnosticãri cât mai precise a maladiei.
Tot în sensul celor expuse în citatele de mai sus, într-un articol din
presa centralã, intitulat „Prionul – enigmatica proteinã ce deschide calea
unei noi chimii moleculare“, Florina Tecuceanu sintetizeazã informaþiile
privitoare atât la problematica maladiei „vacii nebune“ ºi a sindromului
Creutzfeldt-Jakobs asociat, dar, mai ales, prezintã la modul cel mai
concentrat ºi relevant, aspectele de conformaþie a prionului normal ºi
infecþios, cu implicaþiile de rigoare în explicarea cauzalitãþii acestor
maladii:
Existã forme iatrogene ale sindromului Creutzfeldt-Jakob (SCJ),
care, transmise cu ocazia diagnosticelor sau a terapiilor, ridicã o mare
problemã de sãnãtate publicã. Primul caz a fost descris în 1974, în urma
unei grefe de cornee. Mai multe cazuri consecutive grefelor
neurochirurgicale au fost raportate în Italia, Marea Britanie, SUA,
Japonia ºi Noua Zeelandã. Toate au confirmat riscul de transmitere
prin anumite extracte umane, cele mai periculoase fiind cele care derivã
din þesutul nervos.
Echipa sa
vantului calif
or
y Pr
usiner a descoperit
sav
califor
ornian
anley
Prusiner
nian St anle
- cu care ocazie a primit ºi Premiul Nobel pentru medicinã în
1995 - cã prionul este, în fapt, o proteinã, de unde ºi denumirea acestuia,
Proteic Virion
ca termen derivat din „Proteic
Virion“.
Ordinea de poziþionare a aminoacizilor într-o proteinã este codatã
colier
ul pr
oteic
de gene. Totuºi, „colier
colierul
pro
eic“ nu rãmâne întins ca o linie. Întrat
ea biologicã a unei pr
o t eine nu se eex
x er
citã
adevãr, activit
activitat
atea
pro
ercitã
decât atunci când ea se rãsuceºte în spaþiu
spaþiu.
Moleculele proteice (în special, dar ºi celelalte substanþe biochimice
organice, care se supun aceloraºi legi ca cele expuse aici) au, astfel,
douã posibilitãþi de a se rãsuci în spaþiu (ca un tirbuºon, în
spiralã, fie spre stânga, fie spre dreapta). Aceste douã replieri
corespund unor proprietãþi fizio-chimice diferite
diferite.
Echipa lui Prusiner a propus un model simplu. Prionul are
proprietatea de a se înlãnþui cu proteina normalã
corespunzãtoare ºi de a-i modifica întreaga conformaþie
conformaþie. El
genereazã, astfel, un proces de repliere dãunãtoare în lanþ. Patologia ar
putea sã fie legatã de un deficit al formei normale sau de acumulãri
celular
e de prioni – am
yloide – car
e ar suf
oca celulele ner
voase
celulare
amyloide
care
sufoca
nerv
oase.
Prezenþa la suprafaþa neuronilor a proteinei de tip prionic, nore aav
vea
aceastta poat
poate
confor
ormatã
mal conf
or
matã (levogir), ne face sã credem cã aceas
mult
e funcþii
multe
funcþii: transmiterea sau receptarea influxului nervos sau a
mesajelor hormonale, adeziunea celularã sau reglarea ciclului celular.
Un studiu ulterior, asupra ºoarecilor fãrã proteina de tip prionic (lipsiþi
de proteina prionicã normal conformatã), a relevat anomalii ale
transmiterii influxurilor nervoase. Acestea ar permite sã se explice de
ce electroencefalogramele bolnavilor atinºi de SCJ prezintã anomalii.
ea sã
Toate acestea ne îndreptãþesc sã credem cã maladia ar put
putea
rezulte din dispariþia formei normale a proteinei prionice, ºi
acesteia.
nu în primul rând din acumularea toxicã a acesteia
Prionul aratã într-o manierã spectaculoasã cã gena nu determinã
în întregime structura finalã a proteinei
proteinei. Ea determinã
determinã, în mod
dinea de înlãnþuir
e a aminoacizilor
cert, or
ordinea
înlãnþuire
aminoacizilor. Dar replierea lanþului
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de aminoacizi determinã structura finalã ºi funcþionarea proteinei.
genetic…
Aceastã repliere scapã controlului genetic
Din toate informaþiile anterioare, dar mai ales din ultimul citat,
rezultã imaginea fundamentalã, deja exprimatã de noi: manifestarea
cea mai dramaticã a maladiei se asociazã cu prezenþa prionilor infecþioºi,
cu conformaþie spaþialã diferitã de prionii normali.
Este important de precizat aici cã dispoziþia spaþialã molecularã a
proteinei prionice patologice este de tip dextrogir, spre deosebire de
cea fiziologicã, levogirã. Într-adevãr, nicãieri nu se precizeazã acest
lucru la modul explicit, dar acest aspect poate deja reieºi din punerea
„cap la cap“ a datelor de pânã acum, din acest vast subcapitol, alãturi
de cele din subcapitolul 10.1.
Din toate aceste date ºtiinþifice, strânse ºi coroborate:
– proteina denaturatã, cu efecte toxice, este asimilatã tipului
patologic dextrogir;
– proteina prionicã „infecþioasã“ este recunoscutã ca patologicã;
– proteina prionicã patologicã are conformaþie spaþialã diferitã de
cea fiziologicã;
– conformaþia poate fi doar levogirã sau dextrogirã;
– proteina prionicã fiziologicã face parte din structura normalã a
materialului celular uman, având, conform afirmaþiilor tratatelor
de biochimie, ca orice moleculã fiziologicã a materiei vii, structurã
levogirã;
– tratamentul termic intens, la sute de grade Celsius, duce la dextrogirizarea marcantã a moleculelor proteice iniþial levogire,
concluzia este fireascã, ºtiinþificã: proteinele prionice, ce
însoþesc simptomele dramatice ale maladiei, sunt de tip
de
xtr
ogir
vând o conf
igur
aþie sspaþialã
paþialã tridimensionalã
dextr
xtrogir
ogir,, aavând
configur
iguraþie
dextrogirã
dextrogirã.
Coroborând aceastã fireascã concluzie de biochimie, cu datele din
subiectele anterioare acestuia, putem spune cã aceastã acumulare de
proteine prionice infecþioase, cu configuraþie spaþialã dextrogirã, se
datoreazã (conform ºi cu cele mai multe ipoteze ºtiinþifice vehiculate),
aportului alimentar de carne provenitã de la animale infectate tocmai în
modul prezentat anterior.
Ipoteza cu care venim în acest moment al construcþiei noastre, se
referã la calitatea dextrogirã a moleculei prionice patologice, dar mai
ales la modul în care se produce acest aspect – în urma tratamentului
termic intens a resturilor cadaverice. Astfel, dextrogirizarea moleculelor
proteice ale viului (inclusiv prionii), este un proces care într-adevãr se
produce, conform datelor oferite de cercetarea ºtiinþificã modernã.
Cel mai importantant de reþinut din aceste observaþii, se referã la
similitudinea existentã între cele douã ipoteze emise în aceste ultime
subiecte: conformaþia dextrogirã, atât a moleculor componente
ale microbilor patogeni, cât ºi ccea
ea caracteristicã moleculei
prionice infecþioase
infecþioase.
Înaintea concluziilor finale, poate cele mai interesante, sã mai
urmãrim câteva citate, pentru întregirea imaginilor noastre ce se
contureazã tot mai clar. Astfel, în revista „Discover“, nr.1, din aprilie
2003, în articolul „Noi indicii despre maladia Alzheimer“, se precizeazã:
Ca ºi firele de aþã, lanþurile de aminoacizi (care formeazã proteinele)
pot adopta diverse forme prin pliere. O anumitã formã determinã rolul
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unei proteine într-o celulã. Lanþurile de aminoacizi pot adopta însã ºi
forme anormale, numite plieri eronate. Spre exemplu, se crede cã unele
grupãri de proteine numite fibrile amiloidale constituie cauza maladiei
Alzheimer ºi a altor boli cumplite. Prin urmare, tratamentele pentru
maladia Alzheimer s-au concentrat pe împiedicarea acestor plieri greºite.
Cercetãtorii din Italia ºi Marea Britanie au anunþat însã în aprilie 2003
cã multe alte tipuri de proteine normale se pot plia în forme
similare cu cele ale temutelor fibrile amiloidale.
„Aceste descoperiri sugereazã cã abilitatea proteinelor de a
se agrega în fibrile amiloidale este o caracteristicã generalã a
proteinelor
proteinelor“, spune Massimo Stefani, biochimist la Universitatea
din Florenþa, Italia,
Italia cel care a condus proiectul din partea echipei
italiene. Toate aceste descoperiri sunt însã bazate pe condiþii nenaturale
de laborator. Alþi cercetãtori atrag atenþia cã încã nu se ºtie dacã plierea
eronatã survine ºi în condiþii normale, în celulele sãnãtoase.
De asemenea, în revista „ªtiinþã ºi tehnicã“, nr. 3, din martie 2001,
citatã anterior, se spune:
Aglomerãrile de proteine prionice seamãnã cu cele întâlnite la
bolnavii de Alzheimer, doar cã acolo proteina este diferitã.
Într-un articol al revistei „Magazin“, intitulat „Maladia vacii nebune
trece ºi la om?“, se precizeazã:
Recent, revista americanã „Infection
Immunity“ a publicat
Infection and Immunity
teoria aparþinând unui cercetãtor britanic, dr
dr.. Alan Ebringer
Ebringer, de la
„King’s
College“ din Londra, referitoare la trecerea maladiei vacii
King’s College
nebune ºi a sindromului Creutzfeldt-Jakobs (SCJ) în categoria bolilor
oimune
aut
autoimune
oimune. Altfel spus, aceste maladii nu ar fi provocate de un virus,
ci de acþiunea propriilor celule limfocitare ale sistemului
imunit
ar
imunitar
ar. Condiþiile propice unui asemenea fenomen sunt legate de o
bacterie, care se gãseºte în apele uzate, în solurile poluate, nãmoloase,
în pãmânt, în gunoiul de grajd etc. Bacteria în cauzã este Acinetobacter
calcoaceticus
calcoaceticus. Aceastã bacterie posedã în structura sa anumite
fragmente proteice identice cu unele aflate în stratul de mielinã a neuronului. Drept urmare, anticorpii dezvoltaþi în urma contactului dintre
bacterie ºi mediul intern al organismului vor ataca ºi teaca neuronalã
de mielinã, cu aceeaºi structurã biochimicã.
ond, SC
ce
va decât o
Dr. Ebringer susþine cã, în ffond,
SCJJ nu ar ffii alt
altce
cev
f or
mã gr
avã de scler
ormã
gra
sclerozã
ozã în plãci.
plãci S-a observat adesea cum SCJ
debuteazã printr-o infecþie respiratorie, Acinobacter fiind prezentã în
numãr mare în secreþiile nazale ºi în expectoraþiile pulmonare. ªaizeci
dintre persoanele investigate, atinse de aceastã maladie, au relevat
un conþinut sporit de anticorpi specifici acestei bacterii
bacterii.
Cel mai interesant aspect relevat din aceste scurte extrase din presa
româneascã, se referã la corespondenþa existentã între modul de
manifestare a maladiei abordate în acest subiect ºi alte maladii, în special neurologice, de tip autoimun (Boala Alzheimer, Scleroza în plãci
sau Leuconevraxita etc.). Din acest aspect se poate concluziona, firesc,
elementul de legãturã existent între acestea: moleculele proteice cu
conformaþie de tip dextrogir – adevãrate „toxine“, care, deºi cu
stucturã chimicã identicã cu cea normalã, din punct de vedere biochimic
(stereospaþial) prezintã o dispunere dextrogirã.
De aici putem trage concluzia cã fiecare boalã autoimunã are pro-

261

pria sa „moleculã infecþioasã“ (ca moleculele proteinelor de tip
amiloidic etc.), care poate fi apreciatã ca fiind corespondenta prionului
patologic. În acest fel, cauzele profunde fizice ale bolilor autoimune
încep sã prindã contur: molecule proteice prionice dextrogire,
atã zzeci
eci ºi zzeci
eci de ani,
ani care vor determina – la
din car
nea ingur
git
carnea
ingurgit
gitatã
un moment dat, prin acumularea acestora – afectarea celor fiziologice
din þesutul nervos.
Din observaþiile de pânã acum putem concluziona, de asemenea,
cã aceastã acumulare în organism a proteinelor de tip dextrogir (cu
caracter toxic), determinã atragerea ºi fixarea, într-un asemenea organism, a microbilor, ai cãror substrat nutritiv este compatibil cu aceste
componente dextrogire: bacteriile ºi alþi microbi patogeni. De aceea,
încã odatã, se confirmã cum microbi ca Acinetobacter calcoaceticus
(sau Helicobacter Pylori
Pylori) sunt doar simpli însoþitori ai
materialului dextrogir toxic (sau ai aciditãþii mediului, generat
inclusiv de aceaste materiale dextrogire), ºi nicidecum cauze
primare ale bolii respective
respective. De aceea, asocierea între microbi ºi
boala autoimunã se datoreazã, nu cauzalitãþii patologice a primilor, ci
afectãrii sistemului imun, prin intoxicarea cu materialul dextrogir,
inclusiv din carne, crudã sau tratatã termic.
Dar cel mai interesant aspect pe care dorim sã-l evidenþiem la finalul
acestui subiect se referã la capacitatea proteinei prionice
„infecþioase“ de a contamina ºi pe cele fiziologice, cu
conformaþie normalã! Iatã, cã nu doar aportul exogen de material
prionic infecþios (din sursele expuse mai sus) reprezintã sursa prionilor
infecþioºi, dar chiar ºi simpla prezenþã a celor deja existenþi
existenþi,
capabili sã-i „infecteze“ ºi pe cei normali.
Aceste observaþii foarte interesante permit abordarea cu curaj a
opiniei noastre, referitoare la acest aspect. Cãci aceste observaþii oferã
mai multã credibilitate ipotezei noastre referitoare la calitatea acestor
prioni: un fel de „programe informaþionale“ la pachet. Aºa cum disketele
sistemului informatic stocheazã informaþii pe suport fizic, la fel ºi
prionii infecþioºi sunt asemenea „diskete“ ce stocheazã
informaþii, sau mai bine spus un „program informaþional“,
care se declanºeazã atunci când sunt întrunite condiþiile
„Programatorulu
„Programatoruluii“ (atunci când celula vie a murit; în cazul tratamentului termic intens al diferitelor componente alimentare etc. – cu
dextrogirizarea acestora).
Este important de observat cã aceste programe informaþionale sau
„bombe cu ceas“ (care se declanºeazã atunci când ajung în mediul
propice pentru care au fost proiectaþi) sunt de tip entropic, cãci
rezonanþa ºi afinitatea acestora se realizeazã cu medii nu doar intoxicate, dar mai ales entropice ºi entropizate.
Din aceste observaþii, credem cã putem afirma cu încredere, despre
existenþa unei corespondenþe pânã la similitudine cu viruºii, entitãþi
considerate a fi la graniþa lumii vii ºi care, deºi alcãtuiþi doar din material genetic de tip ADN sau doar ARN, dovedesc o superinteligenþã nonumanã (prin multiplicarea în celula umanã, precum programele
informaþionale de tip virus din memoria computerelor).
Aceastã ipotezã implicã douã remarci importante, ce privesc fiecare
din cele douã entitãþi. Pe de o parte, aceastã corespondenþã sau chiar
echivalenþã între cele douã structuri microbiotice, confirmã calitatea de
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entitate vie acordatã prionului infecþios (care, iatã, nu posedã nici
mãcar material nucleic, ci doar o simplã proteinã modificatã). Pe de altã
parte, la fel de important, este de reþinut, în urma acestei similitudini, ºi
calitatea de structurã dextrogirã a materialului nucleic viral, de
tip proteic (asemenea prionului infecþios), deci a virusului în
ansamblul sãu
sãu.
În acest fel, ca o concluzie finalã a acestui subiect, putem spune cã
prionii infecþioºi – prin structura ºi modul de acþiune al acestora – ne
ajutã sã confirmãm structura intimã spaþialã (chiralitatea) a microorganismelor de tip patogen, începând de la „uriaºele“ bacterii patogene,
pânã la cei mai simpli viruºi. Iar aceste confirmãri ale dispoziþiei
moleculare spaþiale microbiene, au relevanþã în înþelegerea tipului de
mediu în care microbii „se simt bine“, sau mai precis spus, pentru care
tip de mediu sunt „proiectaþi“ ºi construiþi: mediul toxic, cu molecule sspecif
pecif
ice de tip de
xtr
ogir
pecifice
dextr
xtrogir
ogir..
De aceea, ipoteza noastrã fundamentalã în aceastã privinþã, considerã
cã lumea microbianã patogenã, alãturi de microbii de tip saprofit, au ºi ei
rolul lor bine precizat în „simfonia vieþii“. Aceºti „markeri
„markeri““ ai mediului
toxic, care apar ºi se manifestã la un moment dat în organism,
sunt aav
ver
tisment
ele N
aturii cã aces
ge pe calea
ertisment
tismentele
Naturii
acestt a nu mer
merge
fiziologicã, „înotând
„înotând““ împotriva curentului generat de Legile
Vieþii (inclusiv în privinþa alimentaþiei).
Astfel, putem afirma cu încredere, cã aceste structuri microscopice
oºii de aav
ver
tizar
e“ a ffap
ap
tului cã,
ale lumii vii sunt „beculeþele rroºii
ertizar
tizare“
aptului
ceva în „maºinãria“ corpului nu funcþioneazã conform
standardelor de proiectare.
De aceea, a-i blama, chiar ºi pe aceºti patogeni vãzuþi ca
foar
oartte nocivi (vezi virusul SIDA, prionii infecþioºi, dar ºi multe alte
bacterii, protozoare etc.), înseamnã a blama ºi condamna unii
dintre cei mai eficienþi „câini de pazã“ ai organismului
organismului.
Poate cã, într-adevãr, aceºtia „muºcã“ extrem de adânc ºi dureros,
cu sângerare abundentã ºi sechele mari. Dar, este vital sã ne reamintim
ov ocat“ de pr
opriile noas
tr
e
cã aces
acestt „rãu necesar“ es
estt e „pr
„pro
propriile
noastr
tre
atitudini psiho-emoþionale ºi mental-conceptuale, ºi „asmuþit“
prin
intervenþia
dizarmoniosului
câmp
bio-energoinformaþional!
În ultimã instanþã, poate cã cea mai bunã profilaxie posibilã, în faþa
„atacului“ acestor „câini“, constã în simplul dar fundamentalul gest de
regãsire a armoniei la toate aceste niveluri – inclusiv alimentar, în care
bucata de carne
bucata de
„bucata
carne“, este înlocuitã, de data aceasta, cu „bucata
hranã naturalã
naturalã“…
4.6.3.12 MICROBII ªI CÂMPUL BIORADIANT /
BIOINFORMAÞIONAL AL STRUCTURILOR VII
Despre câmpul bioradiant sau bio-electroluminiscent ºi cel bioolul 110.2
0.2
informaþional, se va discuta pe larg în subcapit
subcapitolul
0.2, care va
contura o imagine cât se poate de precisã a ceea ce reprezintã aceste
dimensiuni. Dar, chiar ºi pânã acolo, abordãrile de pânã acum, mai
ales din acest larg subcapitol, au luat consistent în discuþie ºi aceste
aspecte ale universului cosmic ºi uman (macro- ºi microunivers).
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Deja din subiectul privitor la terapia geneticã (abordatã în 4.5.3),
s-au putut trage concluzii interesante legate de existenþa ºi manifestarea
„câmpului morfogenetic“ postulat în aceastã formã conceptualã de cãtre
doctorul în biochimie Rupert Sheldrake
Sheldrake. Luând în considerare
conceptele fundamentale emise de acest reputat om de ºtiinþã ºi autorizatã voce ºtiinþificã, atunci vom aplica una dintre afirmaþiile acestuia ºi
pentru subiectul nostru – universul microbian. Astfel, dacã orice fiinþã
prezintã un asemenea câmp, atunci este evident cã ºi microbii,
chiar ca fiinþe unicelulare, sunt „dotate“ cu un asemenea câmp
morfogenetic
morfogenetic.
Pentru a detalia aceste aspecte, în continuare vom trece în revistã
câteva scurte informaþii aparent disparate, preluate din presã sau din
tratate de specialitate medicalã. Astfel, o informaþie din presa centralã,
precizeazã cã o echipã de medici de la Universitatea California
din Santa Barbara
Barbara, a descoperit o genã producãtoare de noi
gene care îi conferã bacteriei Salmonella caracteristici virulente ºi
toxice. Dupã extragerea acesteia, salmonella îºi pierde cea mai mare
parte din proprietãþile toxice asupra cobailor care au fost infectaþi.
Rezultatele au dus la concluzia cã, în acest mod, bacteriile îºi pierd
total capacitatea de producere a bolilor ºi acþioneazã ca un vaccin
care stimuleazã sistemul imunitar pentru protejarea organismului împotriva altor infecþii. Alte 2500 de bacterii, în afarã de
salmonella, printre care cele care genereazã febra tifoidã,
holera, ciuma sau dizenteria, conþin gena descoperitã de
medicii californieni.
Pe de altã parte, D. Buiuc, în „Microbiologie medicalã“, precizeazã::
Bacteriile subcultivate „in vitro“ pierd capacitatea de a sintetiza
glicocalix (capsulã flexibilã sau matrice fibroasã ce înconjoarã celula
bacterianã), care în aceste condiþii nu mai este un avantaj selectiv ca în
mediile lor naturale de viaþã. De aceea glicocalixul nu este un caracter
59
59)
cheie pentru identificarea bacteriilor. (59
De asemenea, revista „Discover“, nr. 1 din aprilie 2003, în articolul
intitulat „Virusul poliomielitei poate fi reprodus din nimic“, oferã urmãtoarele date:
Acum, când virusul poliomielitei a fost aproape ºters de pe faþa
pãmântului, o echipã de la „State University of New York“ a demonstrat
cã acesta poate fi uºor reconstituit în laborator. Oricine poate gãsi
genomul virusului – în jur de 7.500 de nucleotide – pe Internet. Eckard
Wimmer, microbiolog ºi chimist, a folosit aceastã informaþie pentru a
„asambla“ peste 100 de mici fragmente de ADN care pot fi procurate de
la orice firmã care oferã ADN la comandã. Pe mãsurã ce unea
segmentele, Wimmer a creat mici modificãri menite sã deosebeascã
virusul creat de cel real. El a rãmas oarecum nedumerit, deoarece
alsul vir
us s-a
markerii genetici au avut consecinþe nebãnuite. Deºi ffalsul
virus
dezv
olt
at într
-un þesut de culturã, nu s-a com
por
el ca
dezvolt
oltat
într-un
compor
portt at la ffel
vir
usul rreal
eal atunci când a ffos
os
ject
at în cr
eier
ul ºoar
ecilor
virusul
ostt in
inject
jectat
creier
eierul
ºoarecilor
ecilor.
„Aceºti ºoareci au fost modificaþi genetic pentru a fi vulnerabili la virusul
os
voie de o cantit
at
e de
poliomielitei“, afirmã Wimmer, „dar a ffos
ostt ne
nev
cantitat
ate
10.000 de ori mai mar
us pentr
u a ucide un ºoar
ece
mare
virus
pentru
ºoarece
ece“.
e de vir
Fiecare dintre aceste câteva exemple scoate în evidenþã aspecte
poate mai puþin analizate ºi aprofundate: stilul aparent aleatoriu,
întâmplãtor, al manifestãrilor caracterului virulent sau saprofit al
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microbilor, pe de o parte, ºi diferenþa esenþialã între manifestarea „in
vivo“ (în mediul real, „pe viu“) ºi cea „in vitro“ (în laborator) a acestor
microorganisme.
Primul aspect scoate în evidenþã existenþa acelor elemente-cheie
(genele), prin care o entitate microbianã devine virulentã sau „blândã“,
nepatogenã. Al doilea aspect evidenþiazã importanþa mediului real, viu,
în care un organism, fie el microscopic, acþioneazã ºi vieþuieºte, pentru
a-ºi exercita funcþiile. Ambele situaþii sunt determinate, din punctul
nostru de vedere, tocmai de existenþa ºi manifestarea, ca factor determinant (de cauzalitate), a acestui câmp morfogenetic, cu acþiune
bio-informaþionalã ºi bio-radiantã
bio-radiantã. Prezenþa acestor biocâmpuri,
la nivelul oricãrei entitãþi vii, pune interesanta problemã a interacþiunii
dinamice, la acest nivel, cu biocâmpurile corespunzãtoare ale entitãþii
umane, în al cãrei organism a pãtruns microorganismul luat în studiu.
Exact acest aspect deosebit de interesant încercãm sã-l aprofundãm
ºi sã-l elucidãm în continuare, cãci, prin cunoaºterea realã a acestei
interacþiuni – ce poate merge de la rezonanþã armonicã la
interferenþã total dizarmonicã – putem înþelege, la modul real, din
perspectivã bio-energo-informaþionalã
bio-energo-informaþionalã, cauzalitatea afecþiunilor
microbiene.
Componenta bioelectromagneticã a radiaþiei universale este coerent
ºi sistematizat descrisã în lucrarea „Omul ºi mediul electric“ de cãtre
dr
escu – un competent observator al fenomenelor
dr.. Florin Dumitr
Dumitrescu
radiative bioenergetice, de altfel inventator al metodei, cunoscute astãzi,
de evidenþiere ºi vizualizare a haloului („aurei“), generat de
manifestarea ºi interacþiunea biocâmpurilor energoinformaþionale:
Organismul viu comunicã electric cu lumea înconjurãtoare, iar
structurile de înveliº se interpun ca un filtru selectiv în calea acestor
schimburi de energie ºi informaþii facilitându-le sau limitându-le, în
funcþie de necesitãþile energetice ºi funcþionale ale organismului. Se
poate vorbi de o homeos
homeostt azie electricã ºi de un mecanism al
autoreglãrii asemãnãtor homeotermiei ºi termoreglãrii,
termoreglãrii la care
înveliºul organismului participã activ, dar aceste fenomene sunt mult
48
48)
mai complexe din punct de vedere fiziologic ºi biofizic. (48
cel
Un alt cercetãtor, din prima jumãtate a secolului XX, ing. Mar
Marcel
Violet
Violet, realizeazã foarte interesante experimente, care au în centrul
atenþiei apa ºi energiile cosmice de diferite tipuri, ce pot fi absorbite de
acest preþios lichid universal:
pecialiºti ai Secþiei T
ehnice
Tehnice
„În 1938 – când, în legãturã cu sspecialiºti
a Armatei, (Marcel Violet) studia reacþiile culturilor microbiene
expuse diferitelor culori ale spectrului
spectrului, trebuind sã opreascã
pentru câteva minute o examinare – el a acoperit preparatul bacterian
respectiv cu un ecran din piele de cobai tãbãcitã, întinsã pe un ecran
de lemn, cu scopul de a-l sustrage temporar acþiunii radiaþiei colorate.
Reluând experienþa un sfert de orã mai târziu, din stadiul în care o
lãsase, constatã cu surprindere cã avuseserã loc modificãri importante
în timpul acestei scurte opriri, modificãri inexplicabile pentru el la acea
vreme. Repetând experienþa, el a constatat existenþa unei radiaþii
penetrante, neluminoase, care, asociatã radiaþiei luminoase,
vizibile, modif
ica pr
ofund acþiunea ºi poat
e chiar
modifica
profund
poate
chiar,, în unele
cazuri, îi schimba sensul
sensul. Controale repetate îi demonstreazã cã
apa supusã acestei radiaþii, pãrea s-o înmagazineze ºi va obþine
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aceleaºi rezultate fie cã supunea culturile direct radiaþiei, fie apei în
prealabil expusã la aceasta.
Scopul primelor experienþe ale lui Marcel Violet vizau captarea
pe o antenã a diferitelor radiaþii ale Cosmosului
Cosmosului, de a le separa
cu ajutorul unor filtre speciale ºi de a încerca sã le încorporeze în
eºantioane de apã, elemente care sã le confere calitãþi analage celor
care s-au constatat în apa expusã direct radiaþiei. Pentru aceasta el a
folosit condensatoare cu dielectrici clasici (adicã artificiali): rezultatele
au fost dezamãgitoare. Dar în urma sfatului unuia dintre prietenii sãi de
albine a fãcut
a substitui dielectricii utilizaþi pânã atunci, cu cearã de albine,
ca totul sã se schimbe ºi i-au permis lui Marcel Violet sã obþinã o apã
a cãrei efecte ac
celeratoare asupra germinãrii puteau sã fie
acceleratoare
controlate ºi mãsurate
mãsurate.
Acþiunea apei ,,tratate“ de Marcel Violet a demonstrat urmãtoarele
efecte (alãturi de altele) asupra animalelor de laborator pe care s-au
fãcut primele testãri:
1 – nu s-a produs nici o mutaþie geneticã ºi
2 – in
injecþiile
viruºi
jecþiile cu vir
uºi au aavut
vut ca singurã consecinþã
formarea unui mic chist la locul inoculãrii, care ulterior a
43
43)
fost eliminat fãrã nici o manifestare aparentã. (43
Acest ultim efect constatat în urma efectuãrii experimentelor cu
apa „energizatã“, demonstreazã direct ºi la modul evident importanþa
manifestãrii diferitelor energii ºi necesitatea nu doar de a þine cont, dar
mai ales de a colabora ºi lucra efectiv cu acestea. Cum, de alte substanþe
chimice prezente în lichidul supus experienþei, nu poate fi vorba, aceastã
probabilã promotoare a actualei „ape PI“ demonstreazã, în acelaºi timp,
importanþa care trebuie acordatã lichidului vital ºi a oricãror lichide ce
sunt ingerate în organism. Iar dacã „apa PI“ este „energizatã“ cu
aparaturã ºi tehnicã mai mult sau mai puþin ultraperfecþionatã ºi
ultratehnologizatã, apa organicã din alimentele naturale (din vegetale,
produse animale netratate termic sau chimic, ecologice) are cea mai
perfectã “energizare” posibilã, una total naturalã – a Naturii!
Iatã încã o confirmare a Alimentaþiei Naturale: o hranã naturalã
ecologicã, cu apa organicã „energizatã“ de mediul pur al
Naturii, va oferi o protecþie normalã asupra viruºilor ºi
bacteriilor patogene
patogene, conformã cu rezultatele experienþelor lui Marcel
Violet. În acest fel, se relevã pregnant ºi aspectul preventiv, nu numai
terapeutic, asigurat prin armonizarea vibraþiei de frecvenþã înaltã
a alimentelor Alimentaþiei Naturale
Naturale. Deja am amintit în acest
subcapitol, în acest sens, de exemplul cercetãtorului care dupã
doi ani de hranã naturalã, înghite fiola cu germeni liofilizaþi
de bacili dif
pla nimic – caz expus de dr
diftterici, fãrã a i se întâm
întâmpla
dr..
Ernst Gunther – plus multe alte exemple la oameni ºi animale.
Studii la fel de interesante ne oferã prestigiosul cercetãtor în
domeniul biologiei, fizicii ºi chimiei de graniþã (la interfaþa între fizic ºi
bioenergetic), dr. Eugen Celan, care, în lucrarea ,,Materia vie ºi
radiaþiile“, vorbeºte de un fenomen deja cunoscut ºi demonstrat de ºtiinþã
– ,,radiaþiile mitogenetice Gurvici“
Gurvici“, evidenþiate prin ,,efectul
citopatic în oglindã“
oglindã“, descoperit de acad. Kaznaceev
Kaznaceev:
Fenomenul intricãrii celor douã universuri (fizic ºi biologic, al
materiei ºi energiei) are o extindere generalã în lumea organismelor
ect cit
opatic în oglindã
biologice. O dovedeºte aºa numitul ef
efect
citopatic
oglindã,
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descoperit de cãtre academicianul rus Kaznaceev. Dupã cum se ºtie, o
culturã inf
ect
atã cu un agent pat
ogen car
e îi pr
ovoacã modif
icãri
infect
ectatã
patogen
care
pro
modificãri
citopatologice, este capabilã sã inducã unei alte culturi
congenere fãrã a veni în contact direct cu ea, deci fãrã a o
infecta, aceleaºi modificãri citopatologice (experienþã repetatã,
cu acelaºi rezultat, pentru culturi celulare congenere separate, situate la o distanþã de 2.500 km una de cealaltã – în Siberia ºi în Crimeea).
Aceastã inducere se face pe calea transmiterii unor informaþii
biopat
ologice pe pur
tãt
oar
e ultr
aviole
tã
biopatologice
purtãt
tãtoar
oare
ultra
violetã
tã, purtãtoare care este
guvernatã de legile unui univers einsteinian. Alãturi de celelalte fenomene
mai înainte pomenite, apare aºadar, faptul cã ,,efectul citopatic în oglindã“,
printre alte implicaþii mai ales de ordin medical, demonstreazã
capacitatea structurilor biologice de a produce, trans
mite
mite,,
transmite
recepþiona, decoda ºi integra informaþii dintr-un univers
guvernat de legi newtoniene, într-un altul guvernat de legi relativist-einsteiniene
tivist-einsteiniene. Procesul acestora se poate derula în ambele sensuri.
45
(45
45)
ectul cit
opatic
dr.. Eugen Celan precizeazã cã ef
efectul
citopatic
Cu o altã ocazie, dr
xperiment
ele
în oglindã a ffos
os
ir
mat în pr
opor
þie de 70% în eexperiment
ostt conf
confir
irm
propor
oporþie
xperimentele
repetate de 5.000 de ori (!) de echipa lui Kaznaceev (statistic,
considerat a fi semnificativ), dar ºi la noi în þarã încã din anul 1983 (E.
Celan, C. ªtirbu, N. Manolescu, D. Grãdinaru ), pe alte tipuri de
celule ºi virusuri faþã de cele cu care a lucrat Kaznaceev.
De asemenea, dr
dr.. Celan mai susþine, printre altele:
Un fapt care trebuie menþionat este legat de cercetãrile efectuate de
grupul de investigatori de la Universitatea din Kaiserslautern, condus
de cãtre dr. F.A. Popp ºi profesorul Walter Nagl, care studiazã efectele
induse de aceste radiaþii, încorporate într-o mare clasã a aºa denumitelor
biof
otonice
onice“ de care este legatã ºi „aura“ organismelor.
emisiuni „biof
biofo
Concluzia cea mai interesantã a acestor cercetãri este aceea cã acest
gen de emisiuni, care stau la baza proceselor de înmulþire a celulelor
organismelor biologice, au ca numitor comun calitatea de a fi coerente
coerente,
ceea ce le apropie din acest punct de vedere de radiaþia de tip
laser
laser. Acest lucru i-a determinat pe cercetãtori sã le considere ca fiind
emisiuni „biolaser“, jucând un rol esenþial în dezvoltarea normalã a
.A
opp
proceselor de mitogenezã („Aºa cum au arãtat lucrãrile lui FF.A
.A.. P
Popp
agl
ºi W. N
Nagl
agl, energiile transmutaþiei biologice la frecvenþã joasã sunt
direct implicate în radiaþile ultraslabe de tip biolaser, emise de
der
ea amintit
ei lor
45). Tocmai pier
pierder
derea
amintitei
cvasitotalitatea celulelor vii“ – 45
coer
enþe aduce dupã sine cancerizar
ea þesuturilor
mar
e
coerenþe
cancerizarea
þesuturilor,, ca ur
urmar
mare
a alterãrii mesajului informaþional pe care aceste radiaþii îl
transportã, jucând rolul de purtãtoare
purtãtoare.
Concluzia concentratã, referitoare la acest tip de experimente, este
la fel de concludentã: nu este neapãrat necesarã prezenþa
microbului pentru a declanºa ºi produce boala infecþioasã
infecþioasã.
pului bio-ener
goCauza este în interior, astfel cã radiaþiile câm
câmpului
bio-energoinf
or
maþional uman – perturbat de dizarmonia internã – vor atr
age,
infor
ormaþional
atrage,
prin rezonanþã, microbii cu radiaþii de frecvenþe
corespunzãtoare
corespunzãtoare.
De aceeaºi ,,radiaþie universalã a fiinþelor vii“ se ocupã ºi Georges
Lakhovski, în lucrarea sa, „Originea vieþii“:
Ce este radiaþia universalã a fiinþelor vii? Teoria mea expune simplu
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principiile fundamentale ºi îi relevã natura. Sprijinându-se pe cele mai
recente descoperiri ale ºtiinþei în domeniul radiaþiilor ea demonstreazã,
ajutându-se de analogii foarte elementare, cã celula, organismul
esenþial al oricãrui fiinþe vii, nu este altceva decât un rezonator
electromagnetic, susceptibil de a emite ºi de a absorbi radiaþii
de foarte înaltã frecvenþã.
Aceste principii fundamentale înglobeazã întreaga biologie.
Viaþa
iaþa? Este echilibru dinamic al celulelor, armonia acestor radiaþii
multiple care acþioneazã unele contra altora.
Boala
Boala? Este dezechilibrul oscilator al celulelor, provenind din cauze
adiaþiei micr
obiene, contr
a
exterioare. În particular, este lup
luptt a rradiaþiei
microbiene,
contra
radiaþiei celulare
celulare. Cãci microbul, fiinþã unicelularã, acþioneazã de
asemenea prin radiaþia sa. Dacã radiaþia microbianã triumfã, apare boala,
ºi la capãtul rezistenþei vitale - moartea. Dacã învinge radiaþia
49
celularã, atunci aav
vem rreînt
oar
cer
e la sãnãt
at
e . (49
49)
eîntoar
oarcer
cere
sãnãtat
ate
eînt
Ceea ce este deosebit de semnificativ în aceastã lucrare a lui
Lakhovski, este faptul cã, pornind de la aceastã idee, a funcþionãrii
celulelor ca oscilatoare electrice
electrice, el întreprinde o serie de
experienþe pe plante (în speþã, Pelargonium), pe care le cancerizeazã
cu inoculare de „Bacillus tumefaciens“, vindecându-le apoi tumorile
or care avea posibilitatea de a
adiooscilator
produse, cu ajutorul unui radiooscilat
varia lungimea de undã emisã între 2 ºi 10 metri. În final, constatã cã
poate substitui oscilatorului, o sârmã de cupru fãcutã sub formã de
buclã circularã deschisã în jurul tumorii respective, cu un diametru de
30 de cm. Dupã un timp de circa o lunã tumoarea se usucã ºi se
desprinde de pe tulpinã
tulpinã…
În sãptãmânalul Formula „AS“, nr. 299 din 1998, în articolul intitulat
„Rezonanþa energeticã“, abordeazã aceeaºi tematicã a tehnologiei bioenergoinformaþionale:
Dr
eter Guy Manner
s, din Anglia
e
Dr.. Sir P
Pe
Manners,
Anglia, împreunã cu un mar
mare
ur
mania, dr
y, au pus la punct un aparat
chirur
urgg din Ger
Germania,
dr.. Hans Jenne
Jenney
chir
special bazat pe tehnica numitã „cymaticã“. Aceºtia au plecat de la
premisa cã tot ceea ce este legat de om trebuie sã fie în armonie cu
Natura. Un organism, ca ºi fiecare organ în parte, emite o energie
armonicã de viaþã. Acest lucru, recunoscut, dupã spusele autorilor, de
factorul H
marile societãþi medicale, a fost numit „factorul
H“. Existã câte un
„factor H“, specific fiecãrui organ ºi þesut din corp, cei doi autori
identificând, dupã un lung studiu, peste 8.000 de „factori H“ din corpul
cymaticã
uman. Terapia au denumit-o „cymaticã
cymaticã“, derivat din greacã ºi
pulsaþie, undã
semnificând „pulsaþie,
undã“.
Autorii ºtiu de la început care sunt frecvenþele specifice ale
pr
e eex
xem
icatul es
v, acþionãm
organelor, „iar dacã, sspr
pre
emplu,
estte bolna
bolnav
plu, fficatul
pe fr
ecv
enþa lui.
lui Fiind bolnav, «factorul H» va pulsa într-un anume
frecv
ecvenþa
fel, diferit de normal. Atunci trimitem în sistem, spre ficat, energia
cu frecvenþa necesarã
necesarã. Dacã îmbolnãvirea este produsã de un
virus, intervenim cu o valoare energeticã de 4.000–5.000 de
ecv
xis
ganismul bolna
v
mare
frecv
ecvenþa
xistt entã în or
organismul
bolnav
ori mai mar
e decât fr
enþa eexis
distrus.“
ºi virusul va fi distrus.
Exemplele de mai sus evidenþiazã, într-o primã perspectivã, urmãtoarea concluzie: boala infecþioasã, ca orice altã patologie a
organismului, este, printre altele, ºi o consecinþã a dezechilibrului
între rezultanta bioenergoinformaþionalã a bioradiaþiilor
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celular
e, ce alcãtuiesc or
celulare,
organismul
espectiv
pectiv,, ºi, de asemenea,
ganismul rres
es
pectiv
bioradiaþia bioenergoinformaþionalã a microbilor din zona
afectatã
afectatã.
De aceea, cea mai eficientã reþetã, din aceastã perspectivã, se referã
la reechilibrarea bioelectroinformaþionalã a organismului. Regãsirea
frecvenþei proprii de vibraþie armonioasã, a organismului iniþial afectat,
va determina anihilarea
anihilarea, tot la nivel de biocâmp, a bioradiaþiilor
microbiene patogene (nocive)
(nocive).
În ultimã instanþã, pare a fi vorba de un „joc“ al energiilor de tip
dial
biologic. Însã, intervine „doar“ un mic detaliu: este vorba primor
primordial
de dimensiunea informaþionalã
informaþionalã, dincolo de cea bioenergeticã, adicã
cea mental-conceptualã
mental-conceptualã.
Astfel cã, ne reîntoarcem la problematica atitudinii omului faþã de
ceea ce-l înconjoarã ºi, mai ales, a atitudinii faþã de el însuºi...
La finalul acestui subiect atingem un aspect ºi mai „delicat“ decât cel
al bioenergoinformaþionalului, dar care are legãturã cu acesta. Este vorba
bolilor conforme cu
de existenþa ºi manifestarea unor cicluri ale bolilor,
ciclurile generale de evoluþie ale organismului fizic, vital, psiho-emoþional,
intelectual etc.
Totuºi, bioritmul – sau „ritmul biologic“, ritmul vieþii, a structurilor
vii – este un concept deja asumat ºi asimilat de cãtre ºtiinþa occidentalã,
or
ologiu
nemaifiind considerat un „misticism“ primitiv. Dacã acest „or
orologiu
int
er
n“ aparþine vieþii ºi viului în orice manifestare, atunci nu mai apare
inter
ern
surprinzãtoare existenþa unui asemenea bioritm chiar ºi în cazul bolilor,
mai ales al celor infecþioase.
Astfel, cercetãtori avizaþi ai domeniului au observat cã, dacã luãm
ca reper temporal jumãtatea unei sãptãmâni (trei zile ºi jumãtate) drept
unitatea de mãsurã, observãm cum perioadele de incubaþie ale
multor boli infecþioase cunoscute sunt multipli ai aceastei
unitãþi, sstt abilitã deloc întâm
plãt
or
întâmplãt
plãtor
or. (Ciclul sãptãmânal, al celor
ºapte zile, nu este un aspect temporal arbitrar, întâmplãtor, fiind un
element cu conexiuni astronomice precise, legate de ciclul lunar de 28
de zile.)
Astfel, vom descoperi cã:
a tif
oidã are perioada de incubaþie între 7 ºi 21 de zile (între
– febr
ebra
tifoidã
2 ºi 6 unitãþi);
– varicela – 14 zile (4 unitãþi);
– rujeola – între 7 ºi 14 zile (între 2 ºi 4 unitãþi);
– tusea convulsivã – de zece zile ºi jumãtate (3 unitãþi);
– dif
diftteria – între 3 zile ºi jumãtate ºi 10 zile (între 1 ºi 3 unitãþi).
Pe de altã parte, s-a observat cã exacerbarea infecþiilor are loc în
anumite faze ale lunii (lunã plinã, cel mai adesea), dar mai ales s-a
remarcat o corespondenþã între izbucnirea marilor epidemii ºi, mai
ales pandemii, ºi momentele de maximã manifestare a petelor solare,
cu ciclicitatea lor de 11 ani ºi jumãtate.
Toate acestea ne indicã la modul evident cã omul, dar ºi tot ceea ce-l
înconjoarã, este supus ritmurilor cosmice ale universului (deci ºi a
manifestãrilor diverselor energii cosmice, mai mult sau mai puþin conor
m unor algoritmi de eev
v oluþie pe car
e nu-i
ºtientizate), conf
confor
orm
care
putem (încã) descifra ºi percepe
percepe. Iar aceastã supunere în faþa
ritmurilor de evoluþie cosmicã, ºi a energiilor corespunzãtoare, este
valabilã ºi pentru microorganisme…
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De aceea apare, încã o datã, aceastã veritabilã „lege“, care
precizeazã cã „nimic nu este întâmplãtor“ în Univers. Nici o
îmbolnãvire nu apare „din senin“,
senin“ ºi, cu atât mai mult, în cazul
bolilor infecþioase nu este vorba de simpla prezenþã a unui microorganism, oricât de hidos sau virulent ar pãrea, ci de perturbarea
relaþiilor armonice dintre ciclurile biologice (bioritmurile)
(bioritmurile),
de tip bioenergetic ºi bioinformaþional
bioinformaþional, ale celor douã linii
de eev
voluþie – cel uman ºi cel al micr
obilor
microbilor
obilor..
4.6.3.13 ATITUDINEA PSIHO-MENTALÃ
FAÞÃ DE MICROBI
Pentru cei care au parcurs cu atenþie ºi receptivitate informaþiile
expuse de-a lungul acestui întins subcapitol, referitoare la problematica
universului microbian, probabil cã deja acest ultim subiect le va pãrea
cu adevãrat firesc, în logica desfãºurãrii naturale a argumentaþiei noastre.
Cãci, faþã de aceste fiinþe ale „regnului microbian“ – pe care acum le
înþelegem parcã altfel, al cãror mod de vieþuire îl putem percepe ca
fiind normal, firesc situat în curgerea armonioasã a întregului ecosistem
vãr
at, un rrol
ol ºi un sens
al viului, dar, mai ales, care au, cu ade
adevãr
vãrat,
clar în pr
ocesul dezv
oltãrii ºi eev
v oluþiei într
egului univ
er
procesul
dezvoltãrii
întregului
univer
erss
pãmântean – atitudinea noastrã nu poate fi decât una la fel de naturalã.
Înþelegând ºi conºtientizând, prin cunoaºtere, locul ºi rostul acestor
microscopice fiinþe, atunci, cu siguranþã cã sentimentul dominant care
va prevala în interiorul fiecãruia nu poate fi altul decât de respect ºi
consider
aþie pentr
u munca ºi acþiunea aces
a . Poate cã este
consideraþie
pentru
acesttor
ora
de admirat, într-un fel, rolul pe care ºi l-au asumat aceste microscopice
fiinþe – bacterii patogene, virusuri etc. – precum „cãlãul“ de odinioarã
ce executa impasibil pedeapsa cuvenitã celui aflat în afara
legii
legii. Astfel fac ºi aceºti „colaboratori“ de regn: „executã“, prin
declanºarea procesului normal numit „boalã infecþioasã“, pe
cei care nu au respectat Legea – cea a Vieþii, Cunoaºterii ºi
Responsabilitãþii faþã de mediul extern în care acþioneazã,
dar
aþã de mediul int
er
n în car
e trãiesc!…
dar,, mai ales, ffaþã
inter
ern
care
Atitudinea psiho-mentalã pe care o adoptãm faþã de aceste
microscopice fiinþe este fundamentalã, nu doar din viziunea pentru etica
umanã ºi universalã, pentru respectul faþã de Viaþã, indiferent sub ce
formã s-ar afla aceasta, dar mai ales din perspectiva concretã a stãrii de
sãnãtate pe care o putem menþine – sau regãsi, dacã am pierdut-o.
De aceea, a detalia ºi a aplica în dimensiunea psiho-mentalã observaþiile
ºi concluziile acestor studii, poate reprezenta un „medicament
„medicament““ de o
eficacitate nebãnuitã pentru imunitate, în special, ºi întregul organism,
în general.
Uneori auzim – ca fiind vorbe „din popor“, vorbe „de duh“, sau ca
aforisme ale înþelepciunii de demult apuse – dinspre vraci, vindecãtori,
De ce þi-e teamã nu scapi
Frica
terapeuþi etc., afirmaþii de genul: „De
scapi“, „Frica
te-a îmbolnãvit
Risipeºte teama ºi vei alunga ºi boala odatã
îmbolnãvit“, „Risipeºte
cu ea
ea“ etc. etc.
Spiritul cartezian, crescut în stilul „dogmei ºtiinþifice“ catalogheazã
pului
afirmaþiile de mai sus ca simple poveºti pentru copii. Medicul tim
timpului
prezent nu mai are timp ºi pentru Prezentul Continuu,
Continuu cel al
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dincolo
rãbdãrii de a privi cu atenþie ºi de a asculta înþelepciunea de „dincolo
cuvinte“ – acolo unde sãlãsluieºte Cuvântul care, poate, chiar
de cuvinte
este întrupat, adicã Viu
Viu, în plinã exprimare
exprimare.
Vocea interioarã cere o ureche interioarã, cea a calitãþii de a
Ascult
a pur ºi sim
plu
Asculta
simplu
plu. Oare ce ne spune vocea din interiorul fiecãruia
dintre noi? Care este atitudinea noastrã de oameni întregi faþã de forme
de viaþã cu propriul lor drum, mult mai „mici“ decât noi? Ce facem noi,
cu adevãrat, pentru a le înþelege ºi pentru a putea colabora, pentru a
înceta teribilul rãzboi dintre douã dimensiuni atât de diferite
ºi cu atâtea în comun (uman ºi microbian)?
Poezia spiritului universal desconspirã imagini inepuizabile în care
ne putem îmbãia sufletul preþ de eoni de cuvinte… Dar luciditatea rigorii
ºtiinþifice intervine rapid, reamintindu-ne cã, pentru a încheia mãcar
un armistiþiu în rãzboiul oamenilor cu lumea microbilor patogeni,
oamenii trebuie sã încheie rãzboiul oamenilor cu oamenii
oamenii. Iar
voie mãcar de un ar
mis
tiþiu cu ei
pentru aceasta, oamenii au ne
nev
armis
mistiþiu
înºiºi, sã elibereze teatrul de rãzboi din ei înºiºi
înºiºi. Dacã vrem
cu adevãrat pace, trebuie sã regãsim Pacea din noi înºine,
pacea lãuntricã, singura eternã ºi Realã!
Mergând în continuare pe firul deducþiei logice ºi naturale, ajungem
la concluzia fireascã: pentru a putea regãsi pacea lãuntricã, este necesar
– o necesitate aflatã în armonia evoluþiei umane – sã ne eliberãm de
teamã / fricã / panicã! În acest fel, ne reîntoarcem la afirmaþia /
observaþia de la începutul acestui „drum“ de subcapitol…
Dacã afirmaþiile de mai sus fac parte doar dintr-o anume „poezie a
cunoaºterii“, cu aer mai mult sau mai puþin precis ºi riguros academic,
Af
ir
maþiile V
ieþii
„Af
Afir
irmaþiile
Vieþii
ieþii“, adicã Faptele de viaþã, sunt mult mai concrete,
la obiect, de cele mai multe ori absolut surprinzãtoare, parcã
provocându-ne sã le (re)descoperim (sub)înþelesul.
De aceea, în citatele urmãtoare, vom oferi date ce pot pãrea „foarte
volatile“ pentru spiritul ºtiinþific obiºnuit cu stilul rigorii carteziene, precis mãsurabile. Totuºi, faptele rãmân, dincolo de teoriile, preceptele ºi
conceptele noastre, dincolo de mãsura „Patului lui Procust“ în
care ne încãpãþânãm sã înghesuim conceptele noastre despre
viaþã
viaþã. Tot acest efort consumator de energie ºi viaþã poate fi uitat
eliberându-ne de obsesia ef
or
tului, obser
vând doar F
ap
efor
ortului,
observând
Fap
aptt ele
vieþii, trãind pentru Viaþã
Viaþã.
Sã observãm situaþii, sã tragem concluzii ºi sã ne reîntoarcem la
teorii ºi concepte, revizuindu-le „pe ici, pe colo“, poate chiar prin pãrþile
fundamentale!…
De aceea, vom îndrãzni în continuare oferirea unor scurte informaþii,
ce respectã forma ºtiinþificã, dar care transcend limitei impuse de
„dogma” ºtiinþei actuale, cãtre dimensiuni psiho-mentale ºi chiar conceptual-spirituale, intens invocate de noi pe întreg parcursul lucrãrii.
Astfel, în lucrãrile neurofiziologului Karl Pribam de la Univer
Univer-sit
at
ea din SStt anf
or
d, SU
A , precum ºi în cãrþile lui Da
vid Boom de
sitat
atea
anfor
ord,
SUA
David
la Universitateea din Londra
Londra, aceºtia arãtau cã universul este
holografic
holografic, iar formele noastre mentale de gândire nu sunt altceva decât
holograme vii. Paralel cu aceste descoperiri, biologul Ruppert
Sheldr
ak
e descria câm
pul mor
tic – un câmp de forþã care
Sheldrak
ake
câmpul
morffogene
ogenetic
dirijeazã creºterea ºi comportamentul tuturor organelor (vezi Cap. 4.5.3
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– „Aspecte introductive privind terapia genicã“). În psihologia modernã,
urmãrind pacienþii sãi, psihologul Karl Jung a ajuns la concluzia cã ºi
conºtiinþa conþine gânduri, informaþii despre o experienþã trãitã
trãitã.
Pe baza tuturor acestor descoperiri ºtiinþifice, ºi þinând cont de esenþa
fizicii cuantice, care considerã Universul ca un sistem unitar, alcãtuit din
non W
oolf (doct
or
izician, psiholog, doccâmpuri de forþã, Ver
ernon
Woolf
(doctor
or,, ffizician,
tor în ºtiinþe filizofice, psihoterapie, fizicã ºi religie, profesor
e par
ticularã din SU
A,
la cea mai mar
e univ
er
sit
at
mare
univer
ersit
sitat
ate
particularã
SUA
„BrigamIanga
„BrigamIanga““) dezvoltã ideile predecesorilor sãi ºi la sfârºitul anilor
’80 introduce noþiunea de holodain.
Pentru Woolf, holodainul este o particulã de conºtiinþã. Nu este
pur ºi simplu o idee trecutã prin cap, ci ceea ce sãlãsluieºte tot timpul
puri ce au ffor
or
þã, unele
în noi. Este o pãrticicã din noi! Sunt câm
câmpuri
orþã,
dintre ele acþioneazã asupra structurilor proteice ale creierului
ºi ale alt
or pãr
þi ale cor
pului uman.
uman ªi, indiferent dacã sunt receptate
altor
pãrþi
corpului
sau nu, acestea sunt totuºi prezente în conºtiinþa fiecãruia, influenþând
activ viaþa noastrã.
Profesorul ajunge la concluzia cã holodain-ul este cea mai micã
pãrticicã, din ea se formeazã atomii, apoi moleculele, structurile
proteice, þesuturile, organele, tot corpul, relaþiile interumane,
sistemele sociale etc. În acest fel, holodainii reflectã ordinea
interioarã ascunsã
ascunsã. Ei genereazã întregul univers material, corpul
nostru, raþiunea ºi tot ceea ce ne face sã existãm (din cartea lui V.
Woolf, „Holodinamica“
„Holodinamica“).
Dacã cele expuse mai sus sunt tot teorii, mai mult sau mai puþin
„holistice“, apropiate de realitate ºi adevãr, ceea ce conteazã, cum
susþineam anterior, sunt Faptele adevãrate de Viaþã – una trãitã la modul
er
sul concep
tual al tteoriilor
eoriilor
real, dincolo de univ
univer
ersul
conceptual
eoriilor.
Astfel cã, sã începem cu o primã „faptã“, respectiv observaþii
obiective ºi nepãrtinitoare ale unor efecte interesante, legate de acþiunea
suspect de selectivã a virusului producãtor a ultimei stãri panicarde
globale, numitã pneumonia atipicã sau Sindromul Acut Respirator
Sever (SARS)
(SARS). Astfel, principalele cotidiane româneºti din ziua de
2 mai 2003
2003, preluând o ºtire a agenþiei Rompres
Rompres, puneau câteva
interesante întrebãri legate de pneumonia atipicã (SARS)
(SARS):
Epidemia de pneumonie atipicã prezintã aspecte deconcertante,
pe care cercetãtorii încearcã sã le elucideze, a declarat un expert al
OMS. Printre chestiunile ce vor trebui lãmurite este ºi motivul pentru
care rata deceselor variazã de la o þarã la alta ºi este
este, poate, chiar
mai ridicatã în þãri renumite pentru sistemul lor sanitar
elativ
av ansat
ansat. Specialiºtii se întreabã ºi de ce copiii par a ffii rrelativ
cr
uþaþi de aceas
tã boalã ºi de ce unii pacienþi dezv
or
mã
cruþaþi
aceastã
dezvoltã
ormã
oltã o ffor
avã a vir
usului SSARS
ARS
mai puþin gr
ARS. Mark Salter, un virusolog din
gra
virusului
cadrul OMS, a declarat ziariºtilor: „Rata deceselor se menþine între 6 ºi
10%, deºi variazã în mod considerabil de la o þarã la alta. Se pare cã
existã o ratã a deceselor puþin mai mare în zone ce beneficiazã de
e ori din Canada
structuri de sãnãtate avansate – cum ar fi Singapor
Singapore
Canada,
în timp ce regiuni recunoscute ca având structuri medicale mai puþin
dezvoltate au o ratã a deceselor mai micã. Pe de altã parte, încercãm sã
ace ca unele per
soane sã eev
voluez
e sspr
pr
e un sstt adiu
înþelegem ce fface
persoane
olueze
pre
gr
av de dezv
olt
ar
e a vir
usului.
gra
dezvolt
oltar
are
virusului.
usului.“
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În acelaºi sens, legat de acelaºi subiect, revista „ªtiinþa pentru toþi“,
nr. 5 din mai 2003, oferea urmãtoarele detalii:
– nici un copil cu vârste între 4 ºi 12 ani nu a murit pânã în prezent
(iunie 2003) de SARS (medicii au tras concluzia cã boala este
mortalã doar în cazul adulþilor);
– mai mult de jumãtate dintre bolnavii cu vârste peste 60 de ani
mor.
Iatã primele breºe în sistemul nostru conceptual clasic: viaþa ne
„aratã“ cum, îmbolnãvirea ºi evoluþia acestei boli virale, nu urmeazã
curba teoreticã prgnozatã ºi raþional acceptatã. Astfel, sistemele naþionale
medicale cele mai performante, dintre cele afectate, sunt ºi cele mai
„lovite“ de evoluþia bolii virale, în timp ce în zonele mai „primitive“,
rata evoluþiei este mai puþin alertã. De asemenea, nu copiii sunt cei mai
afectaþi (reprezentând categoria cea mai sensibilã ºi predispusã atacului
viral), ci adulþii, având bãtrânii ca exponenþi de frunte! Adicã exact
categoria populaþionalã aflatã în plinã „putere creatoare“, inclusiv
creatoare de concepte, pãreri, chiar ideologii – dar mai ales de temeri,
griji, frici ºi, mai ales, panicã!…
Evident, nu generalizãm, dar, fiecare va putea recunoaºte cu
obiectivitate aceste predispoziþii, ca fiind o caracteristicã a grupelor
populaþionale amintite. ªi, aºa cum nu existã boalã, ci doar bolnavi, tot
aºa nu existã „categorii populaþionale“ reale, ci oameni reali
reali. Astfel,
deºi aparþinând categoriei adulte, un editorialist al cotidianului central
„Naþional“, are puterea sã observe cu luciditate cã „n-avem de ce ne
teme, dar avem mereu de ce ne pãzi. În orice clipã ceva ne ameninþã,
dar iatã cã, tocmai lipsa fricii ºi mãsurile de prevedere ne ajutã
sã trãim 70, 80 de ani sau cât este pe „mosorul“ genelor noastre“.
Acesta nu este singurul adult care vorbeºte despre fricã în sens
constructiv, în sensul necesitãþii de a ne elibera de ea – nu ca „moft“ de
evoluþie, ci pur ºi simplu ca necesitate de a ne putea menþine sau regãsi
sãnãtatea, pentru bunãstarea ºi buna vieþuire a fiecãruia dintre noi. Alþi
oameni de ºtiinþã, abordând ºtiinþific ºi medical acest subiect, oferã date
medicale concrete în acest sens, pentru a fi aprofundate de cei interesaþi
de propria sãnãtate ºi viaþã, pentru aprofundarea Cunoaºterii. Este exact
ceea ce facem ºi noi în continuare, cu douã scurte ºi concentrate citate,
din lucrãri deja amintite:
În volumul ,,Imunitate maximã“, Dr. Michael Weiner spune: ,,Stresul
psihologic elibereazã hormoni puternici care inhibã funcþia imunitarã“
iar medicul Cass Igram, în lucrarea sa, ,,Sã te alimentezi corect sau sã
mori tânãr“, afirmã chiar mai tranºant:
,,Rolul jucat de stres în apariþia cancerului este atât de mare, încât
opor
þie de 80% din cazurile de
nu ar fi exagerat sã spunem cã o pr
propor
oporþie
cancer îºi au originea imediatã în unele forme de presiune
sau de tensiune mentalã. Mânia, îngrijorarea, teama, tristeþea,
supãrarea sunt emoþii care se soldeazã cu efecte drastice asupra funcþiilor
organice. Specialiºtii au descoperit cã astfel de emoþii determinã
eliberarea la nivel cerebral a unor substanþe numite neuropeptide. Aceºti compuºi exercitã o acþiune profund imunosupresoare
supresoare. Oamenii de ºtiinþã au stabilit existenþa unei relaþii între
creier ºi celulele sistemului imunitar, dovedind faptul cã aces
acesttea din
urmã pot fi distruse de emoþiile negative. Distrugerea este cauzatã
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în parte de eliberarea unor substanþe chimice din terminaþiile nervoase.
O datã ce se produce acest lucru, microbii sau celulele
cancer
oase po
v ada orice þesut al or
canceroase
pott in
inv
organismului.
ganismului.“ (110 )
ganismului.
Corpul reacþioneazã la stresul negativ, mental ºi emoþional, provocat
de gânduri exact în acelaºi mod în care reacþioneazã faþã de ameninþãri
„reale“ de lezare fizicã. Pentru subconºtientul care guverneazã
procesele fiziologice, stimulii reprezentaþi de idei sunt la fel de reali ca
ºi cei din situaþia în care sunteþi atacat de o bandã de hoþi. Gândurile
sunt procese ce pot stimula rãspunsuri fiziologice – uneori
sunt potrivite ocaziei, alteori nu. Fiziologii au descoperit cã ele sunt
atât de influente încât nu trebuie decât sã anticipaþi un
exer
ciþiu, pentr
u ca sis
patic sã vã sstimulez
timulez
e
erciþiu,
pentru
sistt emul ner
nerv
simpatic
timuleze
vos sim
diac (Guyton, Arthur C., „Text of Medical Physiology“, 1986,
cardiac
ritmul car
77))
pag. 277). (77
Pentru a înþelege ºi mai limpede puterea minþii ºi a gândurilor, poate
cã este bine sã ne reamintim de momentele din 11 septembrie 2001, fãrã
însã a ne concentra prea tare pe acele emoþii intens negative. În acest
sens, vom prezenta extrase dintr-o lucrare ce abordeazã tocmai efectele
la nivel psiho-mental a acþiuni din acea fatidicã zi, dar ºi a momentelor
ce au urmat, marcate de spectrul terorismului cu „praful de anthrax“…
Astfel, pentru o întâlnire anualã, la Piteºti, în noiembrie 2001, a
specialiºtilor NBC (protecþie împotriva Armei Nucleare, Biologice,
Chimice) ai Protecþiei Civile din România, am pregãtit – la acel moment fiind locotenent medic în cadrul Departamentului „Protecþie la
Dezastre“ al Comandamentului Protecþiei Civile din România – un maPsihoza anthr
axului
terial intitulat „Psihoza
anthraxului
axului“, având în vedere contextul
momentului respectiv (la doar douã luni de la momentul septembrie
2001).
ªi, cu ocazia realizãrii acelui material, a reieºit în prim plan aceeaºi
fundamentalã necesitate a controlului mental ºi psihic al oamenilor,
indiferent de situaþie, ºi cu atât mai mult în momente dramatice ca cele
de dupã 11 septembrie 2001:
Dupã primele momente de ºoc psihic provocate de atentatele
teroriste din SUA, de la 11 septembrie 2001, psihotraumei acute –
declanºate de dezastrul aviatic violent, brutal ºi vizibil – i-a luat locul o
stare psihopatologicã „cronicã“ de o altã facturã, aflatã în continuã
evoluþie. Cãci, de la începutul lunii octombrie 2001, întreg mapamondul,
în general ºi teritoriul SUA, în special, a început sã se confrunte cu
spectrul real, mai puþin violent, discret chiar, dar nu mai puþin terifiant,
bioterorismului
al „bioterorismului
bioterorismului“.
Nici pânã acum bioterorismul ºi arma biologicã nu erau noþiuni
necunoscute, dar din acest moment ameninþarea sa devine una realã,
palpabilã, ce poate atinge pe oricine, de la cel mai simplu om la însuºi
preºedintele SUA (direct ameninþat cu celebrul „plic cu praf alb“ al
anthraxului).
organismului social
Primul simptom al „organismului
social“ (societatea), care a
apãrut deja, pare a fi, cu certitudine, teama. Astfel, într-un sondaj
întreprins de postul TV „CNN“ la începutul lunii octombrie 2001, 53%
dintre cei interogaþi se tem de un atac chimic sau biologic, iar 23% de
unul nuclear. Aceste temeri au început sã se materializeze în vânzarea
de mãºti de gaze, costume antichimice / antibiologice ºi altele de acest
tip. Dupã 11 septembrie oamenii au început sã cumpere în cantitãþi tot
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mai mari costumele de protecþie amintite, seturi de purificare a apei,
tablete de ciprofloxacinã (antibioticul de elecþie antianthrax) în cantitãþi
impresionante.
Aceste evenimente tot mai rãspândite ne indicã un înalt nivel de
teamã ºi fricã ce a cuprins segmente tot mai largi ale poporului american.
sentiment de neliniºte trãit în prezenþa sau la
Aceastã fricã – „sentiment
gândul unui pericol“
pericol – este, de data aceasta, de un tip mai aparte.
Cãci aceasta nu mai este rezultatul emoþiei-ºoc provocate de impactul
vre-unui dezastru imediat asupra psihicului uman, ci penetrarea
insidioasã în psihicul fiecãrei persoane a ideii cã oricine poate fi afectat
de arma biologicã, chimicã sau nuclearã, oricâte mãsuri de prevenþie
ar lua. De aceea este foarte uºor ca frica deja prezentã sã se amplifice,
sau chiar sã se metamorfozeze în valenþele superioare ale reacþiei
psihologice posttraumatice (psihotraumei): disperare, stãri de
supraexcitaþie, stãri de agitaþie intensã pânã la instalarea panicii
panicii. Dovada
cã panica a început sã se instaleze temeinic pe teritoriul american este
confirmatã de ultima „achiziþie“ disperatã a americanilor: animale de
colivie de tipul canarilor pentru a fi folosiþi ca senzori antichimici. Þinând
cont de încrederea americanilor în tehnologia sofisticatã ºi lipsa de
receptivitate a acestora la tehnicile neconvenþionale, se poate spune cã
apelarea la aceste metode „populare“, „primitive“ etc. în proporþii tot
mai mari, reprezintã semnul evident al psihopanicii instalate tot mai
acut în psihicul colectiv american.
În cazul psihotraumei provocate de dezastrul acut (prãbuºirea de
avioane, clãdiri emblematice etc.), intensul stres posttraumatic genereazã
o psihotraumã ce se poate canaliza ºi drena parþial sub forma furiei
îndreptate împotriva teroriºtilor (de aici disperarea autoritãþilor
americane de a identifica cât mai rapid teroriºtii, adicã „target“-ul, þinta
de canalizare a uriaºelor energii psiho-patologice emise). În schimb, în
cazul armei biologice de tipul infestãrii cu anthrax, efectul
psihotraumatic este rezultatul unei evoluþii psiho-patologice asemenea
agentului infecþios: insidios, cu evoluþie lentã, dar mai ales silenþioasã,
nevãzutã, nepalpatã. Imposibilitatea de a mai utiliza proprii senzori
biologici îi induce persoanei iniþial normale senzaþia de pericol iminent
ºi invizibil, de handicapat ºi neajutorat în faþa pericolului omniprezent.
Aceastã manifestare conºtientã ºi exageratã a psihicului uman,
prin surescitare, obsesie, idee fixã etc este reprezentarea fidelã
a psihozei (conform definiþiei din DEX).
arma perfectã
Aceasta este teroarea nevãzutã
nevãzutã, adicã „arma
perfectã“ a teroriºtilor, scopul principal al activitãþii acestora. De aceea arma biologicã
de tipul anthraxului nu trebuie sã fie letalã pentru a fi eficientã, este
suficient sã dea naºtere câtorva cazuri de îmbolnãvire, confuzia care
se creeazã consemnând atingerea scopului.
Întrebarea fundamentalã a temei propuse se bazeazã pe modul
Este
exagerat de manifestare al psihozei, ca teamã ºi panicã nejustificatã: „Este
sau nu este atât de periculos anthraxul ºi infecþia sa, aºa cum
of.
crede?
ede?“. Rãspunsul la întrebare este expus sintetic prin vocea pr
prof.
se cr
ede?
dr
drian SStr
tr
einu-Cer
cel
titutului „Pr
of. dr
ei
dr.. A
Adrian
treinu-Cer
einu-Cercel
cel, directorul Ins
Institutului
„Prof.
dr.. Mat
Matei
Balº
N.Gh. Lupu
Balº“ (situat în complexul Spitalului de boli infecþioase „N.Gh.
Lupu“,
Colentina
Orizonturi medicale
fostul „Colentina
Colentina“). În interviul acordat revistei „Orizonturi
medicale“
nr
6/26.
nr.. 116/26.
6/26.110.200
0.20011, acesta face unele precizãri:
„Ca sã se infecteze cu anthrax, omul trebuie, în primul rând, sã se
duc într-o zonã care sã aibã anthrax, iar, în al doilea rând, trebuie sã
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aibã leziuni pe piele. Deci, ajuns în zona cu anthrax, introduce mâna în
þãrânã ºi, dacã are leziuni pe piele, se poate contamina. Altfel, nu!
Anthraxul nu este o infecþie care, în mod preponderent, sã dea o
determinare pulmonarã. Trebuie sã aspiri în arborele bronºic nenumraþi
spori pentru a face forma pulmonarã. Chiar ºi în aceste condiþii s-au
raportat maximum 20 de cazuri de anthrax cutanat în România. Or, la o
populaþie de 23 de milioane de oameni, este practic egal cu zero.“
Astfel, apare fireascã ºi realã observaþia cã anthraxul nu este
considerat o armã de nimicire în masã
masã. Astfel, rãspunsul la
Nu, nu este atât de
întrebarea anterioarã este precis ºi confortabil: „Nu,
periculos anthraxul ºi infecþia sa, dupã cum se crede!
crede!“.
Concluzia este clarã, în acest caz: pericolul anthraxului, ca potenþialã
armã biologicã la îndemâna teroriºtilor, existã, ca orice pericol potenþial.
Dar de aici ºi pânã la manifestãri panicarde nu mai este decât un pas –
manifestãri de tipul aprovizionãrilor disperate cu materiale specializate
antianthrax, atitudini atipice, propagare amplificatã de zvonuri, pãreri,
pânã la isterizarea populaþiei, prin intermediul „amplificatorului“ numit
mass-media.
Acest pas este cel al psihozei de tip panicard, al manifestãrilor
surescitante din subconºtientul fiecãruia de tipul obsesiilor, ideilor fixe
etc. legate de un subiect care, în ultimã instanþã, nu face decât sã
deconspire teama, frica ºi frustrãrile existente în fiecare din noi. De
ea încr
ederii în ffor
þele pr
oprii
aceea consider cã numai r egãsir
egãsirea
încrederii
orþele
proprii
or
de apãrare ale organismului în faþa bolii prin mijloace specifice
ºi precise, reprezintã adevãratul „tratament“ pentru aceastã
boalã de început de mileniu – psihoza panicar
dã
e
panicardã
dã. Toat
oate
celelalte
e celelalt
mijloace de apãrare absolut necesare sunt „colaterale“,
asemenea pierderilor din rãzboiul deja declanºat cu
terorismul, fie el fizic, psihic, mental sau de orice altã naturã…
Iatã cum problema anthraxului ºi a teroriºtilor („microbii
(„microbii““
regnului uman) a scos la suprafaþã – în realitate, dincolo de distrugerea
materialã realã, dar mult mai nesemnificativã – uriaºa distrugere a
edificiului interior al încrederii oamenilor în oameni, dar mai
ales a încrederii oamenilor în ei înºiºi! De aceea considerãm cã
teroriºtii, mult invocaþi de americani dupã septembrie 2001, sunt exact
asemenea microbilor patogeni (la fel de mult invocaþi de americani): ei
s-au putut manifesta doar acolo unde existã o problemã, o
per
tur
bar
e a „F
or
þei
ului ºi ar
moniei eev
voluþiei umane
pertur
turbar
bare
„For
orþei
þei““ echilibr
echilibrului
armoniei
umane.
ªi, sã nu uitãm, cã americanii sunt declaraþi populaþia cu numãrul cel
mai mare de obezi, cu mari probleme de sãnãtate – dar ºi cu cele mai
fascinante descoperiri tehnologice, care pot apropia sau depãrta omul
de el însuºi
însuºi, în funcþie de cum sunt folosite, pentru pace, sau împotriva
omului…
Toate aceste imagini participã la conturarea unei sintetice imagini,
a puterii creatoare sau distrugãtoare a mentalului uman
uman. De
cu credinþa nu-i de joacã
aceea, „cu
joacã“ – aceastã putere acþioneazã pecum
sabia cu douã tãiºuri
tãiºuri: fie taie decisiv cãrarea prin hãþiºul
minþii in
v adat
e de „bãlãriile“ pr
e judecãþilor
ie ttaie,
aie, la ffel
el de
inv
adate
pre
judecãþilor,, ffie
decisiv ºi decis, însuºi capul celui neatent cu aceastã nuclearã
f or
þã, eexis
xis
iecar
e din noi.
orþã,
xistt entã în ffiecar
iecare
ªi, tot de aceea, pentru început, este util sã ne mulþumim cu redescoperirea ºi practica primei etape, cea a încrederii
încrederii, simple ºi naturale,
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în ffor
or
þele natur
ale din noi înºine ºi în ceilalþi semeni – ca
orþele
naturale
prim pas de regãsire a încrederii în oameni
oameni…
Dovada, cã trãirea realã ºi intensã în forul interior, a încrederii
(sau neîncrederii), nu reprezintã doar simple reprezentãri ºi teorii
psihiologice, ci o realitate palpabilã, cu consecinþe pe plan fizic
fizic,
imediat – ne este oferitã prin câteva exemple foarte utile ºi instructive
în acest sens.
Astfel, într-un articol din presa anului 1997, luna August, intitulat
„Nocebo – omologul negativ al lui Placebo“, autoarea Silvia Costin
explicã pe scurt acest concept:
Cercetãtorul Roger Lafforest aprofundeazã subiectul „efectului
Nocebo“, vãzut ca omologul negativ al lui Placebo. În linii mari,
traducerea acestui termen ar fi ideea de „efect al unei gândiri negative“.
Nocebo este, de fapt, gândul negativ creat de pacientul însuºi, la
nivelul propriului subconºtient. Astfel, se ºtie de când lumea cã anumite
gânduri, cele „negre”, te pot îmbolnãvi. Teama de o anumitã boalã,
raportarea zilnicã la simptomele ei pot în final „atrage“ rãul ºi îmbolnãvi
efectiv pe cel care se lasã obsedat de ideea afecþiunii respective. De
aceea a apãrut aforismul popular: „De
scapi!“.
De ceea ce þi-e fricã, nu scapi!
Iatã cele douã faþete principale ale efectului Nocebo – pe de o parte,
cultivarea nesãbuitã ºi uneori chiar obsesionalã a „gândului rãu“ (teama,
frica, panica, invidia, furia, ura), cu efecte distructive, observabile fizic,
mai devreme sau mai târziu. Cel de-al doilea spect al efectului Nocebo
se referã la slãbiciunea ºi lipsa de apãrare faþã de avslanºa de „gânduri
negre“, incluzând agresivitatea, tendinþa de a distruge ºi de a submina
etc. Aceste energii ºi gânduri distructive, frecvent vehiculate ºi prin
mass-media, tind sã penetreze subconºtientul, acþionând în timp ca
veritabile „focare de infecþie“ mentalã …
Aºadar, în afara poluãrii fizice, mult mai primejdioasã se dovedeºte
ea psihicã, maladia cea mai gr
avã de car
e es
a fi poluar
poluarea
gra
care
estte atinsã
civilizaþia actualã
actualã.
Mult mai bogat în date precise, medicale, articolul „Placebo –
«Minciuni» care vindecã“
vindecã“, de Adrian Bittel
Bittel, ºi apãrut în revista
“Formula AS“, nr. 346, din Ianuarie 1999, credem cã oferã o imagine
deosebit de relevantã a ceea ce reprezintã cu adevãrat puterea gândului
ºi a minþii:
Despre efectul Placebo (numit astfel de la cuvântul latinesc ce
înseamnã „mi-ar plãcea“), cercetãtoarea Sandra Blakeless, într-un numãr
a anului 11999
999 al prestigiosului cotidian „The
The N
ew Y
or
k
din v ar
ara
Ne
Yor
ork
Times
Times“, trece în revistã experimentele ºi studiile fãcute în mari centre
de cercetare din lume asupra efectelor benefice obþinute prin tratamente
fictive ºi concluziile de ultimã orã ale oamenilor de ºtiinþã.
În lumea medicalã este binecunoscut cazul unui anume domn
Wright cãruia, în 1957, i s-a diagnosticat un cancer în fazã atât de avansatã,
încât sfârºitul era o chestiune de câteva zile. Spitalizat la „Long Beach“,
California, el a aflat despre descoperirea unui ser numit Krebiozen,
care pãrea eficace în tratarea tumorilor canceroase, ºi ºi-a pus toatã
speranþa în el. L-a implorat pe doctorul care îl îngrijea, Philip West,
sã-i administreze leacul, iar acesta, deºi foarte sceptic, a acceptat mai
curând pentru a-i împlini o ultimã dorinþã muribundului. Revenind a
doua zi dupã ce-i fãcuse injecþia, oncologul a rãmas uimit: domnul
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Wright îºi pãrãsise patul de moarte ºi glumea pe culoar cu infirmierele.
Examenele radiologice au arãtat cã, în mod miraculos, tumorile se
topiserã ca bulgãrii de zãpadã la soare.
Douã luni mai târziu, bolnavul, care pãrãsise spitalul ºi revenise la
viaþa normalã, a aflat din ziare cã serul Krebiozen este o ºarlatanie
menitã sã escrocheze oamenii disperaþi. A cãzut din nou la pat ºi tumorile
au reînceput sã-I invadeze corpul. Doctorul West, care intuise rolul
gândirii în evoluþia inexplicabilã a pacientului sãu, l-a sfãtuit sã nu creadã
o iotã din ceea ce spun ziariºtii, manipulaþi de patronii marilor firme de
medicamente. Aceºtia îºi vãd interesele ameninþate de noul ser, de aceea
vor sã-l discrediteze. ªi i-a fãcut o nouã injecþie, asigurându-l cã este o
versiune îmbunãtãþitã a serului ºi de douã ori mai puternicã. De fapt,
doctorul nu pusese în seringã decât apã distilatã
distilatã. În scurt timp,
dl. Wright s-a simþit iar bine, masele tumorale s-au redus, a început sã-ºi
facã planuri de viitor ºi sã-ºi cumpere haine pe mãsurã, cãci întreaga
garderobã îi era prea largã. Asta a durat alte câteva luni, pânã când i-a
cãzut în mânã o revistã medicalã serioasã în care se demonstra ºtiinþific
ºi fãrã drept de apel cã serul Krebiozen nu avea nici o eficacitate. Douã
zile mai târziu, domnul W
right a intr
at în agonie ºi a murit
Wright
intrat
murit…
Faptul cã o boalã mortalã poate fi învinsã doar prin convingerea
pacientului cã i s-a gãsit un remediu, li s-a pãrut la vremea aceea
pacienþilor o ciudãþenie nedemnã de a fi luatã în seamã. Astãzi, însã,
oamenii de ºtiinþã ºi-au dat seama, dupã numeroase experimente, de
puterea efectului Placebo ºi sunt pe cale sã identifice procesele biologice
aflate la originea uimitoarelor vindecãri. Datoritã noilor tehnici de
investigare cerebralã, ei au descoperit o serie de mecanisme biologice
prin care gândirea, credinþa, dorinþa puternicã pot modifica structura
celulelor, þesuturilor ºi organelor. Aici trebuie cãutatã explicaþia
aceste minciuni care
rezultatelor date de tratamentele Placebo, „aceste
vindecã
vindecã“ – dupã cum le denumeºte Anne Harrington, profesoarã de
istoria ºtiinþelor la Universitatea Harvard. Deºi nu posedã nici o
proprietate farmacologicã, Placebo-urile induc o reacþie
asemãnãtoare doctoriilor ºi procedurilor medicale adevãrate
adevãrate.
În Texas, cercetãtorii au început sã studieze fenomenul în cadrul
chirurgiei artroscopice a genunchiului. Un numãr de bolnavi cu artrozã
a fost împãrþit în douã grupe ºi, sub anestezie generalã, unora li s-a fãcut
operaþia clasicã a articulaþiei, iar altora, doar trei mici incizii superficiale
ºi atât. S-a constatat, în timp, cã nici bolnavii cu operaþie fictivã nu mai
veau genunchii inf
lamaþi
acuzau dureri ºi nu mai aav
inflamaþi
lamaþi, exact la fel ca
cei din prima grupã.
Alt exemplu, expus pe larg în revista „New Scientist“ din Londra
Londra:
dr. Irving Kirsch, reputat psihiatru de la Universitatea Connecticut, a
realizat un amplu studiu asupra medicamentelor antidepresive ºi sedative din ultima generaþie, între care ºi celebrul Prozac – pilula psihotrop
scumpã, pe un lot de 2.318 pacienþi. Aceºtia au primit, în cursul
experimentului, alternativ, fie antidepresivul adevãrat, fie un Placebo
inactiv chimic, starea lor psihologicã fiind evaluatã înainte ºi dupã. Ei
bine, eficacitatea Prozacului s-a vãdit a fi doar cu 25% mai bunã
decât a caºetelor goale
goale, ºi s-a mai constatat un aspect interesant:
pacienþii fiind avertizaþi asupra efectelor negative ale antidepresivelor,
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chiar ºi cei care au primit pilule false au resimþit aceste efecte. Concluzia
prof. dr. Irvinf Kirsch, expusã pe înþelesul tuturor, este cã „dacã
dacã eºti
gata sã te simþi mai bine, te vei simþi mai bine
bine“, medicamentul
rãs
punzând aºt
ep
tãrii ttale
ale
rãspunzând
aºtep
eptãrii
ale, iar putinþa de alinare nu aparþine – se
pare – atât substanþelor chimice din pilulã, cât creierului tãu.
Evident, nimeni nu neagã efectele farmacologice ale medicamentelor
ºi necesitatea lor în tratarea bolilor, efectul Placebo nefiind controlat, în
general, ci doar constatat. L-au constatat ºi testele fãcute cu un produs
împotriva cãderii pãrului, în paralel cu o loþiune de „apã chioarã“: dacã
86% din subiecþii care au folosit produsul adevãrat au constatat cã acesta
le-a stopat chelirea ºi le-a îndesit podoaba capilarã, ei bine, ºi 46% din
cei car
e s-au fricþionat cu apã au aavut
vut acelaºi ef
ect
care
efect
ect. L-au constatat
ºi studiile fãcute pe un lot de copii astmatici din Venezuela, cãrora li s-a
oferit de douã ori pe zi sã miroasã vanilie, înainte de a înghiþi câteva
osul
picãturi dintr-un bronhodilatator. Dupã tratament s-a vãzut cã mir
mirosul
de vanilie le sporea copiilor capacitatea pulmonarã cu 33% mai
mult decât o putea face bronhodilatatorul singur. Puterea efectului Placebo s-a constatat ºi în combaterea durerilor, a alergiilor, a disfuncþiilor
sexuale, ba chiar ºi în curele de slãbire.
ªi totuºi, care este explicaþia? O vreme, oamenii de ºtiinþã au crezut
cã încrederea ºi dorinþa de vindecare a subiectului fac ca, la înghiþirea
falsei doctorii, hipotalamusul acestuia sã fabrice endorfine, substanþe
asemãnãtoare morfinei. Explicaþia nu este mulþumitoare ºi lasã
descoperite multe aspecte, între care persistenþa efectului.
teoria
O nouã ramurã a neuropsihologiei cognitive
cognitive, numitã „teoria
anticipãrii
anticipãrii“, începe sã descifreze funcþionarea efectului Placebo. Ca în
teoria clasicã a reflexelor condiþionate (toatã
toatã lumea ºtie acum de
câinele lui P
avlo
v), adepþii noii discipline ºtiinþifice spun cã anticiparea
Pa
vlov
implicã învãþarea, obiºnuinþa prin asociere. Îngrijirile pe care bolnavul
le-a primit anterior (pastile ce i-au luat durerea, diverse proceduri ºi
tratamente care au fãcut sã disparã stãrile proaste etc.) au creat o
condiþionare
condiþionare: halatul alb al medicului, mirosul de dezinfectant,
instrumentele specifice actului terapeutic etc. Aceste anticipãri reactive
ale creierului sunt instantanee, inconºtiente ºi foarte puternice, fiindcã
omul a trebuit sã se adapteze unui mediu plin de ambiguitãþi. De exemplu,
într-un loc umbros din pãdure, un obiect lung ºi subþire printre frunzele
de pe jos poate fi o creangã uscatã sau un ºarpe. Dacã omul considerã
periculos sã se apropie ca sã se convingã ce e cu adevãrat acel obiect,
cr
eier
ul dezv
oltã un mecanism de anticipar
e care accelereazã
creier
eierul
dezvoltã
anticipare
perceperea obiectului ca ºarpe, indiferent de realitate
realitate.
Ambiguitatea nu existã doar în lumea exterioarã, ci este inerentã ºi
în interiorul organismului uman. Iatã pentru ce, atunci când li s-a dat
voluntarilor unui experiment un produs ce provoca o secreþie de
adrenalinã, ei ºi-au interpretat stãrile diferit – furie, euforie sau chiar
nimic special – exact în funcþie de ceea ce li s-a spus cã vor simþi.
Pentru detractorii medicinei alternative, o mare parte din succesele
acesteia s-ar datora în primul rând efectului Placebo. Acolo unde terapiile
ºtiinþifice se dovedesc neputincioase, bolnavul îºi pune toatã speranþa
ºi îºi anticipeazã mental posibilitatea salvãrii prin alte procedee, despre
a cãror eficacitate miraculoasã a auzit.
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În ffond,
ond, dacã sis
ar al un
ui bolna
v poat
e ffii
„În
sistt emul imunit
imunitar
unui
bolnav
poate
stimulat, n-are importanþã dacã o face un doctor în halat alb
sau un vrãjit
or cu pene în cap
man,
vrãjitor
cap“ – este de pãrere dr
dr.. Dan Molder
Molderman,
medic antropolog la Universitatea din Michigan
Important
Michigan. „Important
este rezultatul
rezultatul.“
Dupã un asemenea „tur de forþã“ printre date relevante, referitoare
la acest subiect extrem de volatil ºi alunecos pentru spiritul rigorii
academice, mai „plusãm“ cu douã ultime citate – din cadrul acestui
subiect ºi subcapitol al universului microbian – care merg în acelaºi
sens al „volatilelor“ imagini anterioare.
Astfel, în articolul sugestiv intitulat „Tumoarea din mental“,
prestigioasa psiholog ºi specialist terapeut în reflexologie, Gabriela
Floreta Bucur, întãreºte imaginile citate anterior, cu precizãri exacte în
domeniul abordat în acest subiect:
În aceste vremuri când umanitatea are fricã de orice, capul de afiº
îl deþine frica de boalã. Se poate spune cã oamenii îºi petrec jumãtate
din viaþã ffiind
iind bolna
vi, iar cealaltã jumãt
at
e ttemându-se
emându-se sã nu
bolnavi,
jumãtat
ate
se îmbolnãveascã! (Altfel spus, precum un diagnostic sec: astãzi,
umanit
at
ea es
vã de fricã
atea
estt e bolna
bolnavã
fricã)
umanitat
Nici o stare de spirit nu este mai potrivitã îmbolnãvirii, ca frica.
Boli psihosomatice, neuro-vegetative ºi altele decurg dintr-o atitudine
vicioasã a mentalului, determinatã de fricã.
Oriunde îþi atinteºti privirea, oriunde îþi îndrepþi auzul, pretutindeni
reclame promoþionale, informãri, publicitate despre calitãþile
extraordinare ale noilor tipuri de medicamente ºi tratamente.
Ambalajele, prospectele, sfaturile medicale, articolele de popularizare
sunt menite sã atragã cumpãrãtorii, devenind un fel de invitaþie la
îmbolnãvire…
Întrebarea „ce mai faci?“, banala formulã de politeþe devine o ocazie
deosebitã pentru plângeri ºi vãicãreli. Copii se îmbolnãvesc adesea
din cauza atitudinii greºite a unor pãrinþi care se tem pentru
sãnãtatea acestora ºi exagereazã în îngrijiri, în administrarea
„preventivã“ a unor tone de „vitamine caºetã“, înconjurându-i cu
spaima de îmbolnãvire
îmbolnãvire. Psihoza angoaselor seamãnã panicã.
Îndoiala, spaima, teama, frica, îngrijorarea – iatã cei mai performanþi
programatori de boli
boli…
Într-o închisoare s-a efectuat un experiment inedit. Sub promisiunea
dãruirii vieþii, cinci condamnaþi la moarte au acceptat sã doarmã în
paturile care fuseserã ocupate de cinci deþinuþi care muriserã de holerã.
Patru dintre participanþii la experiment au murit de frica
posibilei contaminãri, deºi paturile fuseserã folosite, în
realitate, de persoane sãnãtoase.
A fost refãcut experimentul în sens invers. Cinci alþi condamnaþi
la moarte au fost culcaþi – fãrã sã ºtie – în paturi ce fuseserã
e
ocupate
vre-o
manifes
estt ar
are
ocupat
e de cinci holerici. Nici unul nu a aavut
vut vr
e-o manif
es
a groaznicei boli. „Bariera“ psihicã se ridicase în faþa fricii la primul
experiment, dar era coborâtã ºi frica nu putuse pãtrunde în cel de-al
doilea experiment.
Sunt cunoscute cazurile de sarcinã falsã
falsã. O femeie ce îºi doreºte
obsesiv un copil (ºi nu-l poate avea) se poate crede la un moment dat,
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însãrcinatã. Din momentul acestei autosugestii, toate fenomenele
simþite:
fiziologice specifice acestei stãri încep sã se facã simþite
menstrele dispar, ºoldurile se lãþesc, sânii se întãresc, mucoasa uterului
se îngroaºã etc. Apar ºi alte aspecte specifice
specifice: greþuri, ameþeli,
pofte pentru un anumit aliment, stãri de vomã (conform celor aflate de
„mamã“ de la alte femei, trecute prin experienþa maternã).
Acest întreg ansamblu de manifestãri ce nu au la bazã o realitate
fiziologicã dispar la un moment dat de la sine ºi totul reintrã în
normal
normal…
În acelaºi stil firesc ºi real, de abordare a problematicii noastre,
într-un articol din presa anului 1996, luna noiembrie, ºi intitulat „Puterea
gândului ºi influenþarea mentalã a maladiilor grave“, se precizeazã:
ar
ol
În revista „Sunday Times“ din Marea Britanie este citat dr
dr.. K
Kar
arol
Sik
o v a , pr
of
esor de ooncologie clinicã la Spit
alul
prof
ofesor
Spitalul
Siko
Hammersmith
Hammersmith, legat de influenþa gândurilor pozitive asupra pacienþilor
sãi: „Avem pacienþi care au supravieþuit 20 de ani cu cancer osos
secundar ºi cazuri de pacienþi care au trãit mai bine de 8 ani cu cancer
la ficat. Oamenii aceºtia au luat viaþa mai uºor
uºor, au scãpat de fricã
ºi au minimalizat rolul cancerului, reuºind astfel sã supraieþuiascã mai
mult“.
Dr
eer
oyal Mar
pit
al“
Dr.. SStteven Gr
Greer
eer,, psiholog la „R
„Ro
Marsden
Hospit
pital“
al“, vine
sden Hos
în sprijinul afirmaþiilor profesorului Sikova, considerând cã, în anumite
condiþii, gândirea pozitivã influenþeazã favorabil mersul bolii, dar considerã
cã „dovezile ºtiinþifice în aceastã problemã sunt importante, pentru a feri
i, po
ezult
at
ele de
pacienþii de terapii ineficiente. Totuºi,
pott sspune
ezultat
atele
pune cã rrezult
pânã acum fur
niz
eazã do
vezi put
er
nice în ffa
avoar
ea dominãrii
furniz
nizeazã
dov
puter
ernice
oarea
materiei de cãtre spirit“.
Toate aceste date medicale, furnizate de observaþii ale unor
rezultate concrete, confirmã, susþin ºi întãresc ceea ce noi promovãm
pe tot parcursul lucrãrii, nu doar a acestui subcapitol: puterea
gândului ºi a ffor
or
þei ment
ale, în colabor
ar
e cu ffor
or
þele psihice
orþei
mentale,
colaborar
are
orþele
ºi spirituale din interiorul fiecãrei fiinþe umane, deþin rolul
de „primã mânã“ în neutralizarea la nivel cauzal a
dizarmoniilor numite boli, apãrute la orice nivel, inclusiv
infecþios.
De aceea, în reabilitarea relaþiei cu lumea microbianã, poate cã,
mai important decât reglarea relaþiei alimentare din propriul organism, este chiar reglementarea relaþiei intraumane (ºi apoi
interumane
interumane) a fiecãruia dintre noi cu el însuºi, pe lungul drum de
regãsire a fiecãruia, de redescoperire a OM-ului de cãtre fiecare
fiinþã umanã
umanã.
În ultimã instanþã, poate cã atitudinea fiecãruia dintre noi,
faþã de aparent neajutoratele fiinþe ale universului microbian
reflectã, în oglindã, atitudinea fiecãruia faþã de el însuºi, adicã
faþã de Viaþã, Cosmos, Principiu…
De aceea, toate celelalte date ºtiinþifice oferite, rãmân doar ca
teorii „eliberatoare“ de alte teorii – care ºi ele, cele vechi, la
rândul lor
at oamenii de alt
e tteorii,
eorii, la momentul
lor,, au eliber
eliberat
alte
potrivit
…
potrivit…
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4.7 „MEDICINA PENTRU VIAÞÃ“
( MEDICINA NATURALÃ
NATURALÃ)) ªI
„„MEDICAMENTUL
MEDICAMENTUL - ALIMENT
ALIMENT““ NATURAL
4.7.1 „MEDICINA NATURALÃ“ (NATUROPATIA)
SAU „„MEDICINA
MEDICINA PENTRU VIAÞÃ
VIAÞÃ““
Ajunºi, în sfârºit, la ultimul subcapitol al acestui vast capitol al medicamentului, credem cã putem afirma ºi sublinia cu mult mai multã
încredere (decât înaintea parcurgerii capitolului) ideea-concept
fundamentalã a acestuia, regãsitã pe parcursul întregii lucrãri. Anume
cã, dincolo de aspectul strict gastronomic, „Alimentaþia Naturalã“, atent
dozatã ºi direcþionatã, poate reprezenta acel minunat „Medicament–
Aliment“ Natural, promovat de Hipocrate încã de acum 2.400 de ani –
cel care a construit bazele unei Medicini a Naturii ºi Vieþii, pentru OM
ºi pentru Viaþã!
Toate datele de mai sus ne permit sã afirmãm cã, atât Hipocrate,
cât ºi mulþi alþii, mai puþin cunoscuþi, au pus bazele unei noi medicini,
a vieþii, pentru Viaþã. În prezentul ºtiinþei ºi tehnologiei moderne, tot
mai perfecþionate, aceastã abordare medicalã, a naturii ºi vieþii, capãtã
un contur ºi o argumentare ºtiinþificã tot mai riguroasã, primind
confirmãri din partea ºtiinþelor moderne de graniþã (biofizica cuanticã
ºi subcuanticã, biochimia stereospaþialã ºi a izomeriei optice,
biocâmpurile lumii vii etc.).
Aºa cum precizam încã din introducerea lucrãrii, observând firul
ancestral ºi continuu al Alimentaþiei Naturale (chiar dacã uneori a trecut
neobservat, cum au fost deceniile trecute), acelaºi lucru putem preciza
ºi în privinþa Medicinei Naturale, a Medicinei pentru Viaþã. Cãutarea
metodelor cu adevãrat blânde, a procedurilor fireºti ºi neinvazive de
intervenþie terapeuticã, au fost preocupãri constante de la începuturile
omenirii (nu doar în prezentul agresat de metode tot mai dure), ºi, mai
mult decât oricând, în prezent, ca o reacþie disperatã, de a descoperi
alternative terapeutice mai puþin brutale.
ªi cu ce puteau îndeplini acest deziderat oamenii timpurilor demult
apuse, dacã nu cu „farmacia Naturii“: plantele medicinale, combinate
cu cele alimentare?! De fapt, chiar ºi aceastã împletire greu de delimitat
între plantele alimentare ºi cele medicinale, spune mult, dacã nu chiar
totul, despre aceastã întrepãtrundere a medicinei naturale cu stilul de
viaþã de zi cu zi, inclusiv alimentar, al omului acelor vremuri.
În sensul celor expuse mai sus, revista „Scince et Vie“, citatã de
revista „Formula AS“ din ianuarie 2002, aduce o demonstraþie clarã a
ceea ce reprezenta Medicina Naturii pentru oamenii de acum mii ºi mii
de ani:
O tãbliþã sumerianã ce este datatã din secolul al XXII-lea a.Ch. (!),
descoperitã la Nippur, dezvãluie ingredientele ºi modul de preparare
al diferitelor medicamente, fãrã a li se preciza însã utilizarea. Cu 2.400
de ani înainte, tratamentele naturiste existau deja! Pe tãbliþã se gãsesc
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informaþii foarte precise despre varietatea plantelor medicinale, despre
modalitãþile de culegere, amestecarea lor, forma în care se iau. Un medic
mesopotamian scria, de exemplu, cã „rãdãcina de asagu nu trebuie sã
fie vãzutã de soare atunci când o smulgi“. Egiptenii utilizau pe scarã
largã aloe ºi flori de salcâm, pentru prepararea unor coliruri foarte
eficiente, care au fost refãcute în laborator.
Giltrud Boressa, o eminentã specialistã italiancã în biologie, declara
într-un articol publicat în revista „Geo“: „Aproape cã eºti redus la tãcere
de cunoºtinþele acelor oameni. Manipulau plantele cu o siguranþã
fenomenalã, indicând cu exactitate cantitãþile dincolo de care puteau
sã aparã pericole. Nu exista boalã care sã nu fi avut leac. Sarea, apa,
pietrele – toate erau folosite în mod genial. Au trãit în urmã cu mii de
a
ani, dar, în multe privinþe, cunoºtinþele lor le întrec pe ale noastre. Er
Era
medicamentului ne-a rupt de uriaºa farmacie a naturii
naturii.“
Deºi vremurile moderne par a fi „reuºit“ sã ne rupã total de acea
colaborare armonioasã a omului cu natura din care face parte integrantã,
aceastã imagine se pare cã este falsã, cel puþin pentru anumite zone
geografice. Aºa cum „izbucul“ care, chiar dacã nu este vizibil, parcurge
terenul bolovãnos, nevãzut ºi neauzit – la fel ºi sistemele naturale de
medicinã naturalã s-au manifestat cu mai multã sau mai puþinã discreþie,
iar în prezent, cu o tot mai mare vigoare ºi putere.
Ca exemplu deosebit de relevant, într-o Lucrare de Diplomã de la
Facultatea de Medicinã din Bucureºti, referitoare la terapeutica ayurvedicã, autorul acesteia precizeazã cã în ultimul timp, tot mai mulþi
cercetãtori ºi-au concentrat atenþia asupra studierii metodelor medicale
alternative, în vederea descoperirii de noi principii ºi tehnici terapeutice
ganizaþia Mondialã a
utile practicii medicale. Astfel, în 1199 76, Or
Organizaþia
Sãnãtãþii a cr
eat un gr
up de lucr
u pentr
u pr
omo
v ar
ea ºi
creat
grup
lucru
pentru
promo
omov
area
dezv
olt
ar
ea medicinei alt
er
nativ
e, cu sediul la Gene
va . Acesta
dezvolt
oltar
area
alter
ernativ
native,
Genev
viza, printre altele, evaluarea celor mai utile elemente de practicã ale
acestor sisteme medicale prin prisma cunoºtinþelor moderne, precum
ea int
egrãrii aces
a în cadr
ul medicinei clasice
ºi f avorizar
orizarea
integrãrii
acestt or
ora
cadrul
dr
.R.H. Banner
man
(dr
dr.R.H.
Bannerman
man), prin cooptarea acestor practicieni în cadrul
Dr
programelor de ocrotire a sãnãtãþii (Dr
Dr.. H.Maller
H.Maller,, în „Santé du
Monde“, no
v. 1199 7 7, pag. 11).
nov
Autorii considerã cã, dacã vechea medicinã a Greciei antice nu
mai are astãzi decât valoare istoricã (pentru medicina alopatã), medicina
acticatã în India de pes
ayurvedicã este încã vie, fiind pr
practicatã
pestte 500.000
de cadre medicale,
medicale formate în instituþii de învãþãmânt mediu ºi superior speciale, iar sistemul yoga, strâns înrudit cu aceasta, ºi-a probat pe
deplin eficacitatea, fiind inclus astãzi ºi în programele de antrenament
ale cosmonauþilor.
Din aceste considerente, specialiºtii OMS au concluzionat cã „în
ciuda descoperirilor ºtiinþifice ºi tehnice ºi a progreselor realizate de
medicina modernã, aceasta nu a putut învinge unele maladii pentru
care sisteme tradiþionale par a dispune de remedii“ (Rezoluþia SEA/
e tului R
egional
R C29/R1
Comite
Regional
C29/R111 , adoptatã la a 29-a sesiune a Comit
OMS pentru Asia de Sud-Est
Sud-Est).
Iatã cum Medicina Naturalã s-a manifestat ºi se manifestã în
continuare ca „ªtiinþã a Vieþii, pentru Viaþã“, cãci aceastã imagine
reprezintã, de asemenea, însãºi traducerea fundamentalã a conceptului
de „Ayurveda“: „Ayus“ = „Viaþã“ ºi „Veda“ = „ªtiinþã“. Deºi termenul de
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„ayus“ defineºte viaþa ca o combinaþie între forþa vitalã universalã
yus“, ca V
iaþã, desemneazã
(„prana“) ºi corpul fizic – de fapt, „A
„Ayus“,
Viaþã,
combinaþia dintre trup, minte ºi suflet, conectate armonios la
Sursa universului uman, respectiv dimensiunea spiritualã.
Prin aceste precizãri se remarcã, pentru observatorul atent, similitudini între conceptul ayurvedic al ºtiinþei de vindecare prin intervenþia
Vix Medicatrix N
atur
ae
Natur
aturae
ae“
principiului vital universal pranic ºi acea „V
(„Forþã vindecãtoare a Naturii“) intens evocatã de Hipocrate. Facem
aceste precizãri pentru a sublinia cã, prin promovarea „Medicinei pentru
Viaþã“, a Naturii ºi Vieþii, sunt integrate armonios (fãrã a se identifica
cu nici una dintre acestea) atât ºtiinþa medicalã tradiþionalã, ayurvedicã,
a Indiei strãvechi, cât ºi cunoaºterea acumulatã de ºtiinþa medicalã anticã
occidentalã, strãlucit afirmatã prin Hipocrate din Cos (cu rãdãcini
adânci, provenite tocmai dintr-un spaþiu românesc de manifestare a
unei medicini populare deosebit de avansate pentru acele timpuri –
vezi capitolul 2).
Actualizarea, cu datele ºtiinþei ºi tehnicii moderne, a cunoaºterii
medicale a Orientului ºi Occidentului din antichitate – iatã dezideratul
modern al unui vechi vis al omenirii: (re)descoperirea metodelor
elegante ºi blânde de terapie („Primum non nocere“), pentru ca
pacientul sã fie cu adevãrat respectat ºi ajutat. Într-un asemenea sistem
medical al vieþii, pentru Viaþã, boala este uitatã pentru a se putea observa
bolnavul, ca element concret ºi real.
Dar, ºi mai mult, dincolo chiar ºi de acest „atribut“, medicul, ca
„mediator“ între mintea ºi sufletul pacientului, este dator sã
vadã OM-ul din faþa sa
sa. Altfel, orice demers real de a acþiona din
Medicinei pentru Viaþã
perspectiva „Medicinei
Viaþã“ este sortit eºecului, prin
concentrarea doar într-un segment limitat al universului uman (fizic,
psihic, mental, sufletesc etc.), ignorând restul ºi ratând ocazia
abordãrii holistice a dimensiunii microcosmice numitã OM…
Deºi conceptul promovat în acest subcapitol ºi lucrare, cel al
„Medicinei pentru Viaþã“, se apropie de cel „Ayurvedic“ (mai ales ca
definiþie) sau hipocratic, existã diferenþe ce individualizeazã acest concept de cele anterior prezentate. Este ºi firesc, fiind vorba de o altã
e t apã is
v oluþie a omenirii, când
istt oricã, cu un alt ciclu de eev
ener
giile ttem
em
por
ale ºi ale sspaþiului
paþiului par a aav
v ea cu tto
o tul alt
e
energiile
empor
porale
alte
valori în prezent, ceea ce solicitã modularea intervenþiilor
terapeutice cu noile condiþii ale prezentului cosmic (un nou
mileniu de eev
voluþie în car
e abia am intr
at, o „nouã erã“ de
care
intrat,
dezv
olt ar
e).
dezvolt
are).
De aceea, de abia de acum încolo vor apare studii aprofundate de
conceptualizare a acestui domeniu al medicinei numit al Naturii ºi al
Vieþii, pentru Viaþã – cu diferite denumiri, mai mult sau mai puþin
asemãnãtoare, dar exprimând acelaºi principiu.
Totuºi, studiul Medicinei Naturii sau Naturopatiei (ca dimensiune
îngemãnatã cu cea promovatã de noi) se pare cã existã, fiind organizat
instituþional de mai multe secole, cel puþin pentru zona occidentalã,
Universitãþi ºi
prin adevãrate ºcoli de educaþie în spiritul acesteia (Universitãþi
Colegii de Medicinã Naturalã
Naturalã).
Astfel, cel care a readus în atenþia lumii medicale din spaþiul
românesc aceste aspecte, prea puþin cunoscute chiar ºi de cãtre cei
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familiarizaþi cu acest domeniu, este un farmacist specializat în fitoterapie
ar
m. Ovidiu Bo
jor
ºi naturopatie, dr
dr.. ffar
arm.
Bojor
jor, acesta dãruindu-se „cu trup
ºi suflet“ ºi cu remarcabilã pasiune promovãrii acestui domeniu. Astfel,
a de
v enit din 1199 76 e xper
er
naþional ONUDI, pe pr
obleme
dev
xpertt int
inter
ernaþional
probleme
de protecþia plantelor medicinale
medicinale.
For
mula AS“,
AS Dr. farm. Ovidiu Bojor
Într-un articol din revista „F
ormula
analizeazã distincþia dintre „Medicina Naturalã“ ºi „medicina naturistã“.
El remarcã, bazându-se pe observaþii bine documentate, cã naturismul,
dupã dicþionar
ousse“, înseamnã nudism
dicþionarul
„Pe
Larousse“,
nudism. Confuzia
ul „P
e tit Lar
este întreþinutã ºi de faptul cã majoritatea terapiilor naturale
(talasoterapia, helioterapia, balneologia etc.) se aplicã pe
corpul gol.
Mai departe, dl. Bojor precizeazã:
Medicina Naturii – Naturopatia – nu este altceva decât un
ansamblu de cunoºtinþe ºtiinþifice, filozofice ºi tehnice, care are rolul
de a menþine starea de sãnãtate sau de a o restabili, în caz de boalã,
prin utilizarea mijloacelor oferite de naturã.
Hipocrate. Geniala lui intuiþie a
Creatorul naturopatiei a fost Hipocrate
fost confirmatã de cãtre cele mai autorizate foruri ºtiinþifice din toate
Suntem ceea ce mâncãm“,
mâncãm spunea el – ºi
þãrile lumii civilizate. „Suntem
trebuie sã recunoaºtem cã alimentul este cel mai bun medicament
ment.
În prezent, naturopatia a devenit o adevãratã ºtiinþã, fãrã
a fi o doctrinã
doctrinã, prin care nu numai cã putem preveni bolile, dar
putem vindeca bolnavii prin propriile lor forþe, prin dezintoxicarea
oat
e þãrile dezv
olt
at
e
organismului ºi restabilirea funcþiilor vitale. În ttoat
oate
dezvolt
oltat
ate
existã facultãþi care pregãtesc medici sau fitoterapeuþi în
naturopatie
naturopatie.
România este þara europeanã cu cea mai veche tradiþie în domeniul
fitoterapiei ºi al medicinei integrale (vindecarea în acelaºi timp a sufletului
ºi a trupului, ca un tot inseparabil). Referindu-se la zona geograficã
traco-geto-dacicã, Discoride (secolul I î.Ch.), în celebra sa lucrare
„Materia Medica“, semnaleazã un mare numãr de plante
medicinale cunoscute ºi folosite în mod terapeutic în zona româneascã.
Mai aproape de zilele noastre, este de amintit de Laboratoarele
Plant
avor
el din Piatr
a-N
eamþ, înf
iinþat
e prin hriso
v domnesc
Planta
orel
Piatra-N
a-Neamþ,
înfiinþat
iinþate
hrisov
în 11825
825
825. Aceastã instituþie valorifica flora carpatinã, iar produsele sale
ajungeau în peste 30 de þãri, din Europa pânã în America.
Þãrile dezvoltate au oficializat de mult medicina nealopatã. În SUA,
prima ºcoalã de naturoterapie ºi-a deschis porþile în anul 1900, iar în
Germania astãzi existã numeroase colegii de medicinã naturalã
acreditate de guvern. Chiar ºi în România, în ultimii ani au început sã
se predea cursuri de fitoterapie la Universitãþile de Medicinã din
Bucureºti, Cluj, Târgu-Mureº.
Iatã, în continuare, deosebita prezentare, într-un serial de ºapte
episoade, a unui material referitor la istoria ºi evoluþia Naturopatiei, adicã
a Medicinei Naturale. Serialul, intitulat „Aliment-medicamentsupliment nutriþiona
nutriþionall “ ºi apãrut în cotidianul „Naþional
„Naþional““ în perioada
februarie-martie 2003
2003, oferã un material documentar de mare valoare
pentru întãrirea încrederii în prezenþa, manifestarea, dar mai ales viitorul
acestui mod de abordare a medicinei, ca un adevãrat stil de viaþã –
Medicina Naturalã, pentru Viaþã
Viaþã:
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Naturopatia, medicina ºi terapia naturalã, conform principiilor
hipocratice pe care se bazeazã majoritatea sistemelor medicale actuale,
în special a medicinei viitorului, ar trebui sã þinã cont de aceste principii. Voi cita un singur pasaj din operele pãrintelui medicinei: „corpul
este un complex (un tot integral) armonios, în care pãrþile lui sunt legate
într-o dependenþã mutualã, fiind solidare unele faþã de celelalte.
Diferitele pãrþi ale corpului sunt sediul primar al bolilor, care comunicã
între ele“.
Acest concept genial, izvorât din intuiþie, este astãzi confirmat ºi
explicat de neurologie ºi de fiziologie, de terapia naturalã care elucideazã
comunicaþiile unui organ faþã de celelalte. Pe drept cuvânt Alexis Carell
omul nu poat
e ffii separ
at în pãr
þi, în segment
e “.
spunea: „omul
poate
separat
pãrþi,
segmente
În secolul al XVIII-lea, celebra „ªcoalã din Salerno“ a
egr
alã (holisticã),
contribuit la dezvoltarea noþiunii de medicinã int
integr
egralã
preventivã ºi curativã. Dar originea acestei ºcoli este mult mai veche.
Ea a fost fondatã în anul 820 ºi s-a impus prin studiile sale în domeniul
fitoterapiei, dieteticii ºi igienei. Aceastã ºcoalã a publicat o operã
Regimen Sanit
atis Saler
nit
anum
minunatã intitulatã „R
Sanitatis
Salernit
nitanum
anum“, care a avut
un rãsunet deosebit ºi a influenþat „modus vivendi“ al popoarelor
europene. Mai trebuie sã menþionãm cã aceastã operã fundamentalã a
fost publicatã în 140 de ediþii, tradusã în toate limbile europene ºi
orientale.
Nu voi intra în amãnuntele teoriilor lui Pasteur sau ale altor adepþi ai
acestora, care demonstrau cã singura cauzã a bolilor sunt bacteriile. Consider însã o datorie de onoare de a cita pe doctorul Victor Babeº
Babeº,
Organismul uman este înzestrat
pãrintele imunologiei mondiale: „Organismul
de la naturã sã-ºi creeze singur anticorpii prin care sã poatã
lupta împotriva tutu
ror bolilor
tuturor
bolilor“.
„Pasteurismul“, care nu ºtiu în ce mãsurã l-ar fi acceptat însuºi
Pasteur, a devenit precursorul chimioterapiei, a unei terapii dure,
dogmatice, care se va numi „medicina alopatã“ ºi care s-a impus treptat
în lumea medicalã unilateralã, pânã când a devenit majoritarã.
Printre mulþi alþi precursori ai naturopatiei, doresc sã-l citez pe
Claude Bernard, pe Francis Bacon, pe Cristian Frideric Samuel (Hahnemann), Tissot, Bechamps, Broussais ºi mulþi alþi adepþi ai Naturopatiei,
ai Medicinei Naturale ºi terapiei naturale.
A , un gr
up de medici,
XIX-lea,
SUA
grup
La sfãrºitul secolului al XIX
-lea, în SU
mai puþin de acord cu chimioterapia, a hotãrât sã înfiinþeze
naturale. Unul dintre
un nou sistem de tratament prin metode naturale
aceºtia a fost celebrul medic Benedict Lust din Germania
Germania, care a
ez
ent, el
introdus ºi promovat metodele lui Preissniz ºi Kneipp.. În pr
prez
ezent,
es
ecunoscut ca „pãrint
ele natur
opatiei“
estte rrecunoscut
„pãrintele
naturopatiei“
opatiei“. În anul 1900, prima
The Ameriºcoalã de Naturopatie ºi-a deschis porþile la New-York: „The
can School of N
atur
opathie
Natur
aturopathie
opathie“. Abia în 7 februarie 1931, Congresul
The Healing Ar
American a votat o lege care a ºi dat o definiþie: „The
Artt“, cu
alte cuvinte „arta de a vindeca“. În prezent, naturopatia este ºtiinþã,
artã ºi filozofie, fãrã a fi o doctrinã în concepþia generalã, prin care nu
numai cã putem preveni bolile, dar putem vindeca bolnavii prin
propriile lor forþe vitale, prin dezintoxicarea organismului ºi restabilirea
funcþiilor vitale.
A existã 3 mari Colegii de N
atur
opatie
În prezent, în SU
SUA
Natur
aturopatie
acreditate pentru a elibera dupã examenul de licenþã o diplomã
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de naturopat ºi bineînþeles libera practicã
practicã. Unul dintre acestea
atur
opathic Medicine
este „N
Natur
aturopathic
Medicine“, fondat în 1956,
National College of N
în Portland, Oregon. Acest Colegiu oferã un program foarte complex,
la nivel înalt, care se deasfãºoarã timp de 4 ani.
Canada anglofonã, dupã modelul american, recunoaºte
ario Colnatur
opatia, aavând
vând mai mult
e Colegii
Ont
naturopatia,
multe
Colegii, între care „Ont
Ontario
lege of Naturopathic Medicine
Medicine“.
În Australia
Australia, recunoaºterea medicinei complementare ºi a naturoexigente tot pe baza
patiei practice se face dupã criterii foarte exigente,
studiilor de mai mulþi ani
ani. Cursurile ºi programul de învãþãmânt
Australian Natural Therapists Association
este acreditat prin „Australian
Association“
Australian Natural Therapies Accreditation Board“,
Board care
ºi prin „Australian
pun un accent deosebit pe etica profesionalã ºi pe pregãtirea
studenþilor în 3 Colegii
Colegii, de asemenea acreditate.
În Germania
Germania, în domeniul sãnãtãþii publice, naturopaþii
coe
xis
tã of
icial în par
alel cu medicii încã de la dat
a de 1177
coexis
xistã
oficial
paralel
data
febr
uarie 11939
ebruarie
939. Astãzi, în Germania existã numeroase Colegii de
939
medicinã ºi terapie naturalã acreditate de Guvern. Dupã absolvirea
sanþii susþin un eex
xigent în ffaþa
aþa unei comisii
cursurilor, cur
cursanþii
xamen eexigent
medicale superioare formate din profesori universitari
universitari. Aceastã
þarã se pregãteºte sã introducã în curând (2003), în toate
Universitãþile de Medicinã, o Catedrã de Medicinã Complementarã.
În Anglia
Anglia, medicina ºi terapia naturalã este practic liberã ºi se
bazeazã în special pe o „Cartã“ care dateazã de pe timpul lui
Henric al VIII-lea (1
e es
e ºi as
tãzi,
(1509–1
509–155 47) ºi car
care
estt e în vigoar
vigoare
astãzi,
509–1
referindu-se la vindecarea bolilor cu ajutorul preparatelor
din plante
Britplante. În prezent existã douã mari ºcoli de naturopatie („British School of N
Natur
aturopath
opathy
Ostteopath
eopathy
Edinburgg School
atur
opath
y and Os
y “ ºi „Edinbur
Edinbur
Therapeutics“), acestea fiind cele mai vechi ºcoli în
of Natural Therapeutics
domeniu din Europa. De asemenea, în Anglia mai existã o ºcoalã de
fitoterapie
fitoterapie, toate aprobate de Departamentul de Sãnãtate ºi Securitate
Socialã din Anglia. Tot aici existã 3 ediþii ale BHP („British Herbal PharBritish Her
bal Medicine
macopeia“, 1983–1990–1996), editate de „British
Herbal
Association
Association“.
În Franþa
Franþa, 83% din populaþie doreºte oficializarea Medicinei
ºi T
er
apiei natur
ale
Ter
erapiei
naturale
ale. În acest domeniu voi cita un pasaj semnificativ
din raportul prezentat de fostul preºedinte Mitterand: „Nu este bine ca
într-o democraþie sã marginalizãm metodele (de sãnãtate – n.n.) care
intereseazã 83% dintre francezi“. Deºi Franþa ºi-a deschis în prezent
porþile pentru naturopatie, acest lucru nu-i vizeazã ºi pe naturopaþi.
Aceasta este partea negativã a sistemului, din cauza faptului cã
oficializarea naturopatiei este consideratã o muncã imensã ºi
de duratã.
Schimbarea mentalitãþii oficialitãþilor franceze a fãcut un pas înainte,
dupã 1199
99
icializat la „F
acult
at
ea de
9944 , când natur
naturopatia
oficializat
„Facult
acultat
atea
opatia s-a of
Medicinã Bobigny“
Bobigny“. Însuºi decanul acesteia a luat personal aceastã
iniþiativã, recunoscând necesitatea existenþei naturopatiei (a Medicinei
Naturale) în ansambul medicinei alternative sau complementare.
tugalia
În Por
ortugalia
tugalia, situaþia este favorabilã medicinei ºi terapiei naturale. Aici, aceasta se organizeazã foarte repede, existând un
mare potenþial ºtiinþific ºi profesori bine pregãtiþi.
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Legat de concepþia filozoficã a medicinei noastre tradiþionale,
amintim un pasaj din dialogul lui Charmide, din lucrarea lui
Platon, despre spusele unui medic trac
Zamolxis, regele
trac: „Zamolxis,
nostru, care este un zeu, ne spune cã, dupã cum nu trebuie
sã încercãm a îngriji ochii fãrã a þine seama de cap ºi nici
capul neþinând seama de corp, tot astfel trebuie sã-i dãm
îngrijire trupului împreunã cu sufletul, ºi iatã de ce medicii
greci nu se pricep la multe boli: pentru cã ei nu cunosc
întregul pe care-l au de îngrijit
îngrijit“.
Revenind la ultimele 2 secole, avem datoria de a învãþa din
experienþa trecutului. Dacã pânã în secolul al XIX-lea
XIX-lea, peste 90%
din populaþia României recurg
ea pentru tratarea afecþiunilor
recurgea
la mijloace terapeutice naturale, iar preventiv la o alimentaþie
sãnãtoasã, cât mai naturalã ºi cât mai puþin prelucratã
prelucratã, a urmat
o perioadã de ascensiune rapidã a produselor farmaceutice de sintezã
chimicã.
Prima staþiune de cercetare ºtiinþificã a cultivãrii plantelor medicinale ºi aromatice din Europa a fost înfiinþatã la Cluj în anul 1904 de
cãtre Bela Pater. În 1925, aceastã staþiune avea cultivate peste 40 de
specii de plante medicinale. Tot în 1925, prof. E. Koop a înfiinþat culturi
de mentã la Bod, ajungând în numai 4 ani sã se extindã cultivarea plantei
de la 5 ha la 239 ha. În aceeaºi perioadã apar primele nuclee asociative
ale cultivatorilor ºi culegãtorilor de plante medicinale, ca de exemplu:
„Adonis“ la Cluj, „Chamomilla“ la Timiºoara, „Herba“ la
Or
adea, „Mentha“ la Br
aºo
omaniþa“
Oradea,
Braºo
aºov
„Romaniþa“
v, „Ricinus“ la Chiºinãu, „R
la Bucureºti etc.
Înainte de 1990, atât în domeniul cercetãrii, cât ºi în cel al
valorificãrii plantelor, România se afla printre primele þãri din Europa,
când „Plafar“ cultiva plante pe o suprafaþã de 40.000 de hectare ºi
avea un sistem bine organizat de valorificare a florei spontane. Materiile
prime acopereau necesarul intern, dar erau ºi exportate, în peste 40 de
þãri. (În schimb, se pare cã prezentul lui 2003 înseamnã, pentru „Plafar“,
mai puþin de 8.000 de ha de culturi de plante…)
Dupã aceastã deosebit de elegantã ºi pertinentã prezentare a istoriei
ºi prezentului Naturopatiei, prin vocea dr. farm. Ovidiu Bojor, finalul
acestui subiect îl putem realiza la fel de elegant, prin prezentarea distincþiei fundamentale între medicina alopatã ºi cea naturalã, prin vocea
autorizatã ºi deja des citatã a Manualului de „Medicinã Naturistã“ a
echipei de medici coordonate de dr. Pavel Chirilã. Deºi este prezentatã
ca fiind „Naturistã“, principiile abordate în aceastã lucrare orienteazã,
atude fapt, cãtre imaginea promovãrii unei adevãrate Medicini N
Naturale (cum spuneam puþin mai sus, termenii pot fi mai mult sau mai
puþin diferiþi, însã esenþa principiului este aceeaºi).
Astfel, scurt ºi sintetic, în aceastã lucrare de referinþã se precizeazã,
încã din anii ‘80:
Diferenþierea majorã faþã de medicina alopatã (a principiului medicinei naturale) apare însã în concepþia asupra terapiei ºi în elaborarea
prescripþiilor terapeutice. În medicina alopatã elementul esenþial în tratament este medicamentul, care luptã cu boala ºi împotriva tulburãrilor
provocate de aceasta, pe terenul considerat mai mult sau mai puþin
neutru al organismului. Organismul nu este inclus ca factor al trata-
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mentului decât în ultima instanþã. El nu participã la tratament, ci
mai degrabã suportã tratamentul
tratamentul, respectiv acþiunea
medicamentului împotriva tulburãrii. În acelaºi timp însã, este obligat
la un efort suplimentar de metabolizare ºi eliminare a unor
produse care nu intrã în „pattern
pattern
pattern“-urile metabolice obiºnuite (ciclurile
metabolice fiziologice), efort pe care, uneori, organismul îl poate refuza
sau pe care nu îl poate îndeplini, de unde mulþimea de reacþii adverse
mai mult sau mai puþin grave provocate de medicamente. Terapia
naturistã încearcã sã spulbere din aceste inconveniente. (11)
mulþimea de
În încercarea de a evita, printre alte aspecte, ºi „mulþimea
r eacþii adv
er
se mai mult sau mai puþin gr
a v e pr
o v ocat
e de
adver
erse
gra
pro
ocate
medicamente
medicamente”, terapia naturalã s-a detaºat de medicina clasicã, oficialã,
ca o alternativã a adevãratei Medicine – o alternativã pentru Viaþã.
Aceasta nu mai „completeazã“ medicina alopatã, cu intervenþii terapeutice minore de tip natural, dând, astfel, alopatiei, o micã mânã de
ajutor. Împinsã de valul energiilor noi ale Prezentului, terapia naturalã,
deja nu mai reprezintã doar o formã complementarã, mai mult sau mai
puþin formalã, eventual „de complezenþã“, în faþa „titanicei“ alopatii.
Ea ºi-a obþinut, în prezent, un loc bine precizat în spaþiul
terapeuticii, tot mai aproape de locul de drept pe care, odatã,
l-a ocupat…
ªi, pentru cã nu mai este o „umpluturã“ a terapiei oficiale, devine
alternativ
ã “: „alter“=„altã“ ºi
„altceva“. Iar acest altceva se cheamã „alternativ
alternativã
„nativ“=„origine“, adicã o terapie cu o altã origine, altã obârºie,
alt Centru
Centru. Iar acest sens filologic este pe deplin confirmat de realitate:
centrul de origine al alopatiei este suprafaþa-marginea Sferei
Universului Uman (se preocupã doar de aspectele fizice, exterioare,
materiale), în timp ce centrul terapiei holistice este chiar Centrul
acestei Sfere a OM-ului (se lucreazã primordial cu dimensiunea
spiritualã ºi sufleteascã, cum promova odinioarã medicina Zalmoxianã,
în timp ce partea fizicã, nelãsatã deoparte, este „lucratã“ doar în relaþie
cu celelalte dimensiuni).
Altfel spus, dacã alopatia lucreazã dinspre exterior cãtre
Int
erior
apia natur
alã int
er
vine dins
pr
e Int
erior cãtr
e eexxInterior
erior, t er
erapia
naturalã
inter
ervine
dinspr
pre
Interior
cãtre
t erior
erior.
Iatã, la modul clar ºi evident, origini diferite ºi sensuri opuse, deci
valori alternative
alternative!
*
**
În acelaºi timp, este foarte important de înþeles, cã am intrat, cu
adevãrat, într-o altã etapã de evoluþie („Sfârºitul Istoriei“?), în care
„lupta contrariilor”“ este înlocuitã cu „armonia contrariilor“,
prin completarea reciprocã a acestora
acestora.
NU SE MAI EVIDENÞIAZÃ CEEA CE DESP
AR
TE, CI CEEA
DESPAR
ARTE,
CE UNEªTE!
Din aceastã perspectivã, putem spune cã terapiile naturale sunt
com
ple
e de tter
er
apia alopatã
pensabilã în cazuri gr
ave,
comple
plett at
ate
erapia
alopatã, indis
indispensabilã
gra
acute sau supraacute, în urgenþe chirurgicale etc. Deci, în acest
caz, alopatia completeazã valorile terapeutice naturale. Putem spune,
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astfel, cã terapia alopatã este, cu adevãrat, cea complementarã…
Deci, în concluzie, aceste terapii sunt atât alternative, cât ºi
complementare
complementare. Depinde din ce perspectivã le privim, ºi ce importanþã
le acordãm, fiecãruia din aceste douã categorii de sisteme, în Universul
Interior din fiecare. ªi, pentru cã Adevãrul este în noi
noi, înseamnã cã
ºi Realitatea calitãþii – de alternativã sau complementarã – a uneia din
aceste douã fundamentale sisteme terapeutice, þine tot de propria noastrã
abordare ºi înþelegere, dar mai ales de propria Viziune
Viziune.
Iar esenþa bunului simþ ne reaminteºte cã, aceste douã categorii de
sisteme terapeutice, ca orice lucru aparent dual, fiind alternative
enþã, cãci T
oat
e
(având „origini“ diferite – t o tuºi, doar în apar
aparenþã,
Toat
oate
pr
ovin, pânã la ur
mã, dintr
-o U
nicã SURSÃ Primor
dialã
pro
urmã,
dintr-o
Unicã
Primordialã
dialã), ele
se completeazã prin armonia complementaritãþii
complementaritãþii.
Deocamdatã, însã, existã încã o luptã“ de supremaþie între cele
douã sisteme, nefiind încã integrate într-un unitar sistem coerent
ºi funcþional
funcþional, în care principiul alopat „al altei boli“, sã fie folosit cu
curaj în urgenþele medicale, dar nu printr-un medicament alopat, chimic
ºi supertoxic, sau prin chirurgia mutilantã – ci, prin medicamente
fitoterapeutice etc., la fel de prompte ca cele chimice, sau
prin manevre manuale, ajutate de viitoare instrumente ale
tehnicii mileniului III
III, care acum încã apar ca fiind „miraculoase”,
„imposibile” etc.
Aceastã nouã „faþã“ a terapeuticii medicale, ca unitar ºi holistic
element al Medicinei vieþii, pentru Viaþã – care încã þine de un viitor,
mai mult sau mai puþin îndepãrtat – se va construi, nu prin operaþii
chirurgicale estetice sau chiar de cosmeticã naturalã, ci prin remodelarea actualelor valori sociale, la noi parametri de
conºtienþã ºi Conºtiinþã, în care elementul fundamental este
Lumina.
Aceastã terapie integratã, adicã întregitã (în care cele douã „surori“,
ce nu s-au înþeles mai niciodatã, au devenit UNA) – va oferi, în viitorul
apropiat, imaginea adevãratelor valori care trebuie sã caracterizeze
„Medicina pentrui Viaþã“: blândeþea ºi armonia naturalã a
firescului ritm al Vieþii.
u V
iaþã“ v
a ffii o
Dar, mai presus de orice, „Medicina pentr
pentru
Viaþã“
va
terapie cu luminã, în Luminã ºi Iubire, pentru Viaþã.
Numai Timpul (din fiecare) ne poate spune când acest viitor devine
Prezent…
ªi, totuºi, dacã TIMPUL, cu adevãrat A SOSIT în Prezent?!…

4.7.2 DE LA PRODUCÞIE LA CREAÞIE
SAU DE LA MEDICAMENTUL CHIMIC ALOPAT
LA „MEDICAMENTUL – ALIMENT“ NATURAL
Conceptul de „medicament
natural“, rezultat din integrarea
medicament natural
conceptelor de „medicament“ ºi „Alimentaþie Naturalã“, pare sã satisfacã
la cel mai înalt grad imaginea desprinsã din celebrul dicton-îndemn
Alimentele sã vã fie
hipocratic, intens citat pe parcursul lucrãrii: „Alimentele
leac (medicament), iar medicamentele (leacurile) sã vã fie
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aliment“. Deºi sunt multe interpretãri, totuºi, sensul de bazã al ideii
hipocratice rãmâne acelaºi, de mii de ani remarcat, însã în ultimele
decenii ale secolului XX tot mai uitat, iar în prezent tot mai des reamintit.
Astfel, „pãrintele medicinei moderne“ recomandã ca
alimentele cât mai naturale (vegetalele ºi produsele animale
ce constituiau fondul nutriþiei ºi artei culinare pe vremea
sa), care stau la baza unei nutriþii sãnãtoase, sã fie utilizate
ºi ca medicament în cazul afecþiunilor (adaptat fiecãrei boli
în parte). În acelaºi timp, acesta recomanda ca, diverse plante
considerate a fi medicinale, cu efect terapeutic (mirodenii,
plante medicinale, aromatice) sã fie folosite în alimentaþie,
pentru o bunã prevenþie medicalã.
Se pare cã preocuparea lumii medicale moderne evolueazã tocmai
în acest sens, de regãsire a valorilor ancestrale, clar ºi limpede exprimate
de „pãrintele medicinei moderne“ (dacã este „Pãrinte“, atunci este firesc
sã-i fie ascultat ºi respectat cuvântul, mai ales „Jurãmântul hipocratic“!).
Exemple, în acest sens, sunt tot mai multe. Câteva dintre acestea le
oferim ºi noi în continuare, pentru clare ºi indubitabile confirmãri:
Reþetele alimentare se prescriu ca oricare altã reþetã
medicalã, indicându-se cantitatea, modul de preparare ºi cel
de utilizar
utilizare
e. ªi ele au scop curativ, cu acþiuni metabolice ºi fiziologice
complexe.
„Pattern“-urile de asimilare-metabolizare-eliminare a alimentelor
remedii sunt relativ stabile din punct de vedere genetic; de aceea riscul
unor reacþii secundare este extrem de mic ºi încãrcarea metabolicã
suplimentarã minimã.
Cea mai mare parte a medicamentelor conþin un numãr restrâns
de principii active, substanþe care acþioneazã asupra unor structuri þintã
urmãrite prin terapie. Alimentele sunt remedii ce conþin un întreg
complex de substanþe ºi principii active
active, care acþioneazã
împreunã, potenþându-se reciproc ºi stimulând în ansamblu organismul
pe niveluri metabolice ºi fiziologice multiple. De exemplu, este greu de
presupus o carenþã monovitaminicã purã. De obicei este vorba de carenþe
plurivitaminice, care se însoþesc în mod cert ºi de carenþe oculte ºi
oligoelemente. Acestea, chiar în condiþia tratãrii carenþei manifeste cu
produse sintetice nu pot fi acoperite în totalitate, de unde persistenþa
unor simptome sau chiar ineficienþa terapiei sintetice aplicate.
Terapia naturalã se impune prin convingerile ºi munca unor medici,
care s-au dedicat acestei discipline ºi prin forþa evoluþiei actuale a
rãspunsului la terapia alopatã. Milioane de reacþii adverse la medicaþia
vi, în primul rând,
clasicã, înregistrate anual, de
detter
erminã
bolnavi,
minã pe bolna
sã caute o medicaþie care sã nu le facã rãu, ci numai bine
bine. De
aceea tehnicile terapiei naturale s-au îmbogãþit simþitor în toatã lumea;
s-au acumulat date importante de cercetare fundamentalã; s-au nuanþat
foarte mult metodele de individualizare, s-au înmulþit numãrul de medici,
laboratoare, farmacii, institute etc. care lucreazã în acest domeniu.
În cele mai multe þãri activitatea curativã sanitarã se face predominant cu medicaþie alopatã. Bolnavii recurg la terapia naturalã doar când
nu tolereazã medicaþia clasicã sau când aceasta nu a avut efect (boli
grave, incurabile), ceea ce mai constituie încã o piedicã în afirmarea
statisticã a posibilitãþilor terapiei naturale.
Încã un obstacol este mentalitatea în care s-a format medicul
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alopat
alopat, pentru cã în cele mai multe facultãþi de medicinã nu existã
un curs de informare asupra tuturor metodelor terapeutice
terapeutice.
Astfel, tânãrul medic nu ºtie cã poate sã aibã la îndemânã mai multe
arme în faþa unei boli sau cã se poate dedica aprofundãrii uneia dintre
ele.
Pledoaria pentru terapia naturalã nu înseamnã un conf lict cu medicina alopatã. Tot ce nu este natural are o existenþã
istoricã; tot ce este natural trãieºte prin sine
sine. Se pare cã în istoria
existenþei umane au mai fost perioade asemãnãtoare, în care metode
naturale ºi „nenaturale“ ºi-au disputat întâietatea. (11)
„Pe de altã parte se contureazã, în ceea ce priveºte medicamentul
viitorului, o linie aºa-zisã naturistã sau de naturizare, care preconizeazã
ca aceasta sã imite factorii terapeutici intrinseci ai organismului.
Descoperirile recente privind atât imunologia, cât ºi endocrinologia
ori biologia sistemului nervos, aduc pe aceastã linie în discuþie avantajul
unor medicamente denumite naturale, care sã imite în acþiunea lor
hormonii, mediatorii, precum ºi alþi factori de intervenþie ºi comandã ai
echilibrului în organism sau care-l apãrã pe cale naturalã, descoperiþi
într-un mare numãr de boli.
Pe acest principiu al „medicamentului natural“ ºi-au bazat expunerile
majoritatea savanþilor întruniþi în 1978 într-o consfãtuire cu caracter
internaþional la Stockholm, savanþii care au cercetat domeniile cele mai
diferite ale patologiei ºi farmacologiei. Într-o comunicare prezentatã la
aceastã manifestare ºtiinþificã de profesorul Louis Chedid, de la Institutul
Pasteur din Paris, acesta a precizat cã o peptidã extrasã din micobacterii,
a cãrei formã chimicã este de o mare simplitate, poate stimula considerabil apãrarea naturalã a organismului.
Profesorii Carlsson din Suedia ºi Kohn din SUA au specificat, tot la
aceastã consfãtuire, cã identificarea unor transmiþãtori implicaþi în
funcþionarea elementelor nervoase înseamnã ºi o pasionantã provocare
lansatã chimiei farmacologice. Menþionãm faptul cã tratamentul
diverselor depresiuni nervoase ºi al bolii lui Parkinson au beneficiat
deja de aceste recente desoperiri, þinând de naturalizarea
medicamentului.
medicamentului
Profesorul Gerard Mihaud, la Congresul Internaþional de
farmacologie, care a avut loc în anul 1978 la Paris, face arzãtoare pledoarii
pentru stimularea a ceea ce numeºte el logica organismului în ceea ce
priveºte jugularea unei boli, logicã ce, indiscutabil, existã ºi care, tot
indiscutabil, duce la îmbolnãviri ori de câte ori este perturbatã sau pur ºi
simplu anihilatã de diverse influenþe nocive exterioare. „Pe aceastã
infailibilã logicã a organismului, precizeazã acelaºi Gerard Mihaud, trebuie
sã se bazeze ºi principiul medicamentului de mâine, medicamentul natural“.
Hormonii sau mediatorii chimici care sunt avuþi în vedere în toate
aceste tendinþe ºi cercetãri de „naturalizare“ a medicamentului ne apar
astfel aidoma unor chei care pot intra în broascã putând-o deschide
fãrã însã a o bloca.
„ Indiscutabil, medicamentele de mâine trebuie sã fie mai
blânde, mai ef
icient
e ºi, im
plicit, mai int
eligent
e . Pentru ca ele sã
eficient
iciente
implicit,
inteligent
eligente
reuºeascã aceastã performanþã trebuie sã copieze mecanismele de acþiune
ale factorilor terapeutici intrinseci ai organismului, cu care ne-a înzestrat
mama noastrã, Natura. Medicamentele viitorului trebuie sã þinã cont ºi
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de particularitãþile genetice ale organismului, de particularitãþile aceluiaºi
organism în ceea ce priveºte reactivitatea la bioritmuri, cât ºi de
particularitãþile aceluiaºi organism în ceea ce priveºte transformarea
metabolicã a moleculei.“ (99)
Dr. Farmacist Ovidiu Bojor, într-un articol din „Formula AS“,
remarcã:
Orice medicament de sintezã chimicã nu este altceva decât un corp
strãin introdus într-un organism viu. Un medicament natural, biostimulant, de origine vegetalã sau animalã, este mult mai compatibil
organismului uman.
Chimioterapia este ca un ciocan cu care spargi becul roºu ce se
aprinde avertizator în bordul unei maºini. Cu alte cuvinte, suprimi semnalul, dar nu rezolvi cauza, aºa cum încearcã terapia naturalã. Drumul
.-ului V
or Babeº
dr.-ului
Vict
ictor
Babeº, al stimulãrii
nu este cel al lui Pasteur, ci al dr
ict
imunitãþii ºi nu al antibioticelor. De ce sã inventãm substanþe care deja
existã în plante?
Revista „Magazin“, nr. 2.384 din 17 iulie 2003, în articolul „Cocteil
mortal“, afirmã:
Cercetãri complexe, fãrã precedent, realizate în SUA ºi Canada, au
dus la concluzii halucinante, legate de utilizarea medicamentelor. Cã
acestea sunt din ce în ce mai numeroase, n-ar fi ceva surprinzãtor, în
contextul apariþiei ºi diversificãrii maladiilor organismului uman. Foarte
alarmant se dovedeºte, însã, „reversul medaliei“: efectele secundare
fac ravagii. Numai în Canada
Canada, se cheltuiesc anual peste 2 miliarde de
dolari, în încercarea de a „repara“ dezastrul respectiv. Cu toate acestea,
e an, din cauza
apr
oximativ 110.000
0.000 de per
soane mor în ffiecar
iecar
persoane
iecare
apro
nepotrivirii tratamentelor medicamentoase cu bolile ºi cu
individualit
at
ea ffiecãr
iecãr
ui pacient, în SU
a ajungând la pes
individualitat
atea
iecãrui
SUA
cifra
pestte
A cifr
100.000 de decese! Astfel, mortalitatea atribuitã efectelor secundare
ale medicamentelor se situeazã între primele cinci cauze ale
deceselor pe continentul nord-american
nord-american. Dacã acolo se întâmplã
aºa ceva, ce sã mai spunem de populaþia nord-dunãreanã?!…
Citatele anterioare sperãm cã au reuºit sã surprindã cu relevanþã
procesul actual, aflat în curs de desfãºurare: o translaþie majorã a
interesului oamenilor, dinspre domeniul medicamentelor chimice alopate,
cãtre dimensiunea naturalului, prin apelarea la medicamente tot mai
blânde, eficiente, inteligente, deci naturale. Acest proces este „împins“
de motorul consecinþelor tot mai dure, provocate de deja discutata „maree
medicamentosã“, cu efectele sale secundare tot mai dramatice (reamintite
sumar la finalul citatelor de mai sus). Cãci, iatã, aºa cum remarca un
medic american, dacã scoatem dintr-o agendã medicalã de 3.000
de pagini pe cele care se referã la efectele adverse ale
medicament
elor
eo 1100
00 de pagini…
medicamentelor
elor,, abia dacã rãmân vr
vreo
Astfel, dezechilibrele iniþiate de boalã sunt amortizate sau
ascunse cu un preþ uriaº, prin declanºarea altor dezechilibre,
ce iniþiazã „reacþii în lanþ“,
lanþ“ care, nu numai cã nu pot fi real estimate,
dar nici mãcar nu sunt percepute ºi conºtientizate de medicina clasicã,
omo
var
ea
încã preocupatã de studiul exclusiv al bolilor, uitând de pr
promo
omov
area
Sãnãtãþii ºi Vieþii prin „(Con)ªtiinþa Vieþii“!
Dincolo de multitudinea argumentelor toxicologice invocate în explicarea reacþiilor adverse ale medcamentelor alopate, cel mai interesant
ºi ºtiinþific dintre acestea, deja evocat pe tot parcursul acestui capitol,
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se referã la strutura biochimicã tridimensionalã a moleculei alopate ºi
a celei vii organice – dextrogirã, aparþinând neviului, în primul caz, ºi
levogirã, a vieþii, în al doilea caz.
La argumentele deja expuse la începutul capitolului (dar ºi mai
departe, de-a lungul acestuia, dar mai ales la subcapitolul corespunzãtor,
10.1), mai adãugãm doar o singurã informaþie, consideratã de noi a fi,
poate, una dintre cele mai relevante:
Sensul miºcãrii, cel de dreapta – stânga este sensul în care energiile
se amplificã. Acest sens existã ºi în naturã, iar specialiºtii homeopaþi
au reuºit sã descopere chiar cã, amestecarea preparatelor
homeopatice în acest fel ajutã foarte mult la eficienþa
tr
at
amentului
trat
atamentului
amentului. Poate de aceea, semnul crucii care se face la bisericã,
pentru ortodocºi este de la dreapta spre stânga, adicã Levogir, cu mare
încãrcãturã energeticã…
Noi nu dorim sã evidenþiem aici superioritatea unei religii asupra
celorlalte, ci explicarea ºtiinþificã a unor gesturi ºi ritualuri de tip religios,
care primesc confirmãri ºtiinþifice privind eficienþa acestora, cel puþin
la nivelul bioenergeticului, ca un ajutor pentru potenþarea forþelor
terapeutice ce acþioneazã în dimensiunile superioare, psiho-emoþionale
ºi mental-conceptuale (vezi acea „Vix Medicatrix Naturae“).
În privinþa subiectului abordat aici, aceastã nouã confirmare ne
îndeamnã sã evitãm cât putem de mult medicamentul alopat de tip
tând
dextrogir, consumator de energie ºi toxic, fiind drog – excep
ceptând
cazurile de ffor
or
þã majorã, pr
ecum ºi în ur
genþã medicoorþã
precum
urgenþã
chirurgicalã
chirurgicalã. În schimb, este necesar sã cãutãm, cu responsabilitate
pentru corpul fizic pe care îl avem în grijã (dar fãrã sã generãm griji,
temeri, frici etc.), acele componente care respectã calitatea de a fi
compatibile cu structura biochimicã a corpului ºi care susþin energia
viului: moleculele levogire din plantele ºi produsele animale –
alimentele naturale
naturale.
În acest fel, se realizeazã o translaþie fireascã, fãrã spasme violente, de
la aportul substanþelor chimice medicamentoase, intoxicante, cãtre
utilizarea pe scarã tot mai mare, cu tot mai multã încredere (ca o adevãratã
„credinþã“), a „medicamentelor-aliment“ de tip natural, oferite pe scarã largã
de naturã: produsele animale de tipul lactate, ouã, miere, dar mai ales, în
sens terapeutic, multitudinea plantelor de orice fel. Astfel cã, atât plantele,
cât ºi produsele animale naturale, organice, nu vor mai fi împãrþite în
„alimentare“ ºi „medicinale“, ci devin „alimentare-medicinale“, deci
„medicamente-alimente“ naturale.
Este exact îndemnul hipocratic de acum 2.400 de ani…
Dacã aspectul trecerii de la medicaþia alopatã la „medicamentulaliment“ este, deja, cât se poate de clar, pentru cei care au studiat cu
atenþie toate argumentele oferite pânã acum, poate cã, mai puþin clar,
de la producþie la creaþie
apare prima parte a afirmaþiei din titlu: „de
creaþie“
– adicã trecerea de la medicamentul alopat, obþinut prin producþie industrialã, cãtre „medicamentul-aliment“ natural, realizat în mod creativ.
Prin procesul de producþie
producþie, al medicamentului alopat de sintezã
chimicã industrialã, se realizeazã o multiplicare a unui singur tip de
produs pentru o multitudine de suferinzi – fiecare unic în felul sãu,
care au în comun doar un acelaºi tip de simptom cãrora li se adreseazã
medicamentul alopat respectiv.
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De asemenea, dincolo de structura fizico-chimicã, biochimicã sau
de altã naturã, a tipului de medicament alopat, se pune în discuþie tipul
de concept în virtutea cãruia se produc medicamentele alopate. În acest
tip de proces se respectã principiul „contraria“ al medicinei alopate, altul
decât principiul „holistic“ al „întregului“ implicat de medicamentul –
aliment natural
natural.
Astfel cã tipul de medicament alopat este „produs“, adicã
multiplicat, înmulþit,
înmulþit deci realizat în fabrici de producþie în milioane
de exemplare identice. În schimb, tipul de „medicament-aliment“
natural este „preparat“, pregãtit, individualizat ºi adaptat
fiecãr
ui bolna
v în par
iecãrui
bolnav
partte, în funcþie de simptomele acuzate, de etapa
„bolii“ (problemei) acestuia, dar ºi în funcþie de profilul psiho-emoþional,
mental, conceptual etc. al acestuia.
Altfel spus, „medicamentul-aliment“ natural este unic,
individualizat pentru fiecare persoanã în parte. Fie cã este un
preparat alimentar natural (ciorbã, suc natural etc.), fitoterapeutic
(plante medicinale macerate la rece ºi utilizate ca un suc natural),
homeopat etc. etc., tote acestea implicã un contact direct cu mâna
preparatorului, deci cu energia biologicã a acestuia, cu schimburile de
energii biologice ºi informaþionale corespunzãtoare. ªi, aºa cum nu
existã douã clipe identice, sau douã stãri psihice absolut identice, nu
existã nici douã preparate alimentare terapeutice identice, care sã aibã
exact aceiaºi parametri (spre deosebire de medicamentele alopate,
pr
epar
at
e sub inf
luenþa ener
giilor
o tul altã ffacturã,
acturã,
prepar
eparat
ate
influenþa
energiilor
giilor,, de o cu tto
apar
þinând „r
egnului ttehnologic“
ehnologic“
aparþinând
„regnului
ehnologic“).
De aceea, aceste „medicamente-alimente“ naturale sunt individualizate ºi particularizate fiecãrui pacient ºi fiecãrei probleme în parte. Iar
când responsabilitatea terapeutului este la un nivel superior de manifestare, prin conºtientizarea forþelor ºi energiilor cosmice implicate în actul
terapeutic, atunci ºi gândurile, stãrile pihice, emoþiile acestuia sunt foarte
atent folosite ºi canalizate cãtre preparatul respectiv.
Puterea gândului, a emoþiei ºi sentimentului – responsabil utilizate
în procesul terapeutic – potenþeazã actul terapeutic, oferindu-i o cu
totul altã putere (decât actul executat mecanic, mercantil, industrial,
aparþinând „regnului tehnologic“, producãtor al meeicamentelor de
sintezã chimicã).
În acest fel, medicul se elibereazã de multitudinea atributelor
prezentului (naturopat, homeopat, fitoterapeut, naturist etc. etc.), redevenind MEDIC pur ºi simplu. Din „purtãtor ºi transmiþãtor de
medicamente
medicamente““ , EL ÎNSUªI DEVINE „MEDICAMENT
„MEDICAMENT““ , prin simpla
sa prezenþã terapeuticã, prin gândul sãu ce faciliteazã
vindecarea („medica-ment
(„medica-ment““ = „medicul mental
mental““ sau „mediatorul,
mijlocitorul reprezentat de Mental
Mental““ ).
Aceastã Putere este, cu adevãrat, cea a continuei Creaþii, aflatã
dincolo de producþie – asemenea Sãnãtãþii, dar, mai ales, a Vieþii!…
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4.7.3 „„MEDICAMENTUL
MEDICAMENTUL – ALIMENT
ALIMENT““ NATURAL
SAU ALTERNATIVA PENTRU VIAÞÃ
De ce alimentul natural reprezintã medicamentul - alternativã realã
la situaþia actualã, deloc îmbucurãtoare? Cel mai bun rãspuns îl poate
oferi argumentul faptelor, al probelor practice. Iar în acest sens, cazurile
vindecate stau mãrturie, dincolo de orice argument mai mult sau mai
puþin credibil, „ºtiinþific“ etc.
Teoriile ce încearcã argumentarea acestei abordãri a terapeuticii,
din perspectiva „medicamentului-aliment“, graviteazã în jurul elementului central al Alimentaþiei Naturale: vegetalele – cu foarte interesantele
fibre vegetale (glucide nedigerabile)
nedigerabile), amãnunþit studiate în
Capitolul 9. Ele asigurã aceastã vitalã etapã a revenirii la starea de
sãnãtate care este dezintoxicarea (naturalizarea), prin aceastã inteligentã
capacitate de absorbþie selectivã a unor componente toxice, preluate
în principal din bila hepaticã. Aceste aspecte, ale dezintoxicãrii ºi
energizãrii prin intervenþia fibrelor vegetale crude din alimentele naturale, confirmã ipoteza acþiunii cu rol terapeutic al Alimentaþiei
Naturale
Naturale.
De aceea, „medicamentul-aliment“ natural reprezintã alternativa
viabilã pentru susþinerea energiei vieþii din organismul afectat de boalã
(dezechilibru metabolic, energetic ºi informaþional). ªi, la fel de important, înlocuieºte o hranã denaturatã – cu efecte degenerative vizibile,
mai devreme sau mai târziu. De asemenea, ajutã organismul sã se
elibereze de nevoia aportului unor substanþe chimice medicamentoase
– ce reechilibreazã unele valori biochimice, însã cu preþul generãrii
altor dezechilibre, mai profunde ºi mai puþin vizibile, ca o „reacþie în
lanþ“.
Sunt multe puncte de vedere care sprijinã aceastã viziune a sãnãtãþii
pentru Viaþã, dar noi vom aduce acum în discuþie doar douã scurte
ir
ginia F
aur
citate. Primul aparþine dr
dr.. ing. V
Vir
irginia
Faur
aur, citatã pe parcursul
acestui vast capitol, care ne oferã un argument inedit, mai puþin
cunoscut, al evidenþierii efectelor comparative produse de terapeutica
chimicã alopatã ºi de cea naturalã, prin fitoterapie:
Efectul medicamentelor, precum ºi locurile din corp în care ele se
acumuleazã, conþin substanþe pe care corpul nu le poate elimina complet.
Ele pot fi decelate, la nivelul irisului, prin decolorãrile
car
act
eris
tice pe car
e le pr
ovoacã
or apãr
ea modif
icãri
caract
acteris
eristice
care
pro
oacã. Însã nu v
vor
apãrea
modificãri
la nivelul irisului, dacã se acþioneazã asupra organismului
prin fitoterapie
fitoterapie. Este indiciul cã aceastã metodã naturalã de tratament,
complet netoxicã, nu are efecte adverse ºi se aflã în armonie cu legile
76
76))
Naturii. (76
ar
m. Ovidiu Bo
jor (deja citat
A doua prezentare îi aparþine dr
dr.. ffar
arm.
Bojor
în primul subiect al acestui subcapitol), renumit farmacist, dar ºi unul
din fondatorii fitoterapiei moderne din România. Preocupãrile constante
legate de fitoterapie ºi abordarea cât mai ºtiinþificã a acestui subiect l-au
adus în prim-planul domeniului, competenþa sa nefiind pusã la îndoialã.
Promovarea preparatelor naturale o realizeazã constant în principalele
reviste ºi cotidiane din þarã, în care prezintã ultimele cercetãri ºi descoperiri din domeniu.
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Astfel, într-un numãr al revistei „Formaul AS“, acesta precizeazã:
În România cresc aproximativ 3.600 de specii de plante medicinale.
Din acestea, se folosesc în medicinã doar 160 de specii, iar în mostrã
tradiþionalã – peste 800 de specii.
În concepþia modernã, prin medicament se înþelege o substanþã
activã sau asociaþii de substanþe active obþinute prin prelucrarea unei
materii prime naturale sau de sintezã purificatã, cu o concentraþie mai
mare decât cele naturale preliucrate primar, cu acþiune farmacodinamicã
verificatã, care se adreseazã organului afectat prin intermediul chemoreceptorilor. Medicamentul are rol preventiv, curativ sau de diagnostic.
În schimb, alimentele sunt produsele pe care le ingerãm pentru a
ne asigura ciclul de viaþã. Dacã alimentaþia este deficitarã în unele
produse, sãnãtatea întregului organism este în pericol.
Tot Dr. farm. Ovidiu Bojor, considerã cã plantele medicinale se pot
împãrþi în trei mari categorii:
– plante care conþin substanþe active active cu o acþiune terapeuticã
foarte puternicã, chiar drasticã (alcaloizi, glicozide cardiotonice,
peptide, saponozide, lectine etc.). Acestea pot deveni
medicamente utile, dupã o precisã dozare;
– plante sau produse de origine vegetalã cu acþiune medie sau
blândã, fãrã efecte secundare nocive la o corectã administrare:
valeriana, anasonul, anghinarea, armurariul etc.;
– plante lipsite de toxicitate sau de efecte secundare: muºeþelul,
teiul, mãceºul, nalba, inul, muºtarul, chimionul, urzica, ºtevia,
spanacul, þelina, mãrarul, pãtrunjelul ºi multe altele care intrã în
mod curent în alimentaþie.
De asemenea, dr. Bojor, în articolul „Aliment-medicament-supliment
nutriþional“, realizat în serial în cotidianul „Naþional“, din februarie 2003,
remarcã:
Suntem ceea ce mâncãm. Cu cât graniþa dintre medicament ºi aliment se va îngusta, va fi mai aproape, iar dacã aceastã „graniþã“ nu va
exista, cu atât vom fi mai sãnãtoºi, iar bolile digestive, cardiovasculare,
hepatice, reumatismale etc. ne vor afecta mai puþin ºi chiar vor dispãrea.
Dr. Bojor declarã în continuare cã „nu doresc decât sã fiu un
exemplu, unul dintre milioanele de oameni – care nu a recurs, timp de
o jumãtate de secol, la nici un medicament artificial (alopat) .
Alimentaþia ºi medicaþia naturalã m-a scutit de toate afecþiunile
ent
e. Boala este o noþiune abstractã. Nu existã boli, ci bolnavi.“
curent
ente
cur
Iatã cã, din clasificarea plantelor medicinale, realizatã de cãtre Dr.
Bojor, descoperim o serie întreagã dintre acestea care, aparent surprinzãtor, le regãsim pe masa de zi cu zi a fiecãruia dintre noi: chimionul,
urzica, ºtevia, spanacul, þelina, mãrarul, pãtrunjelul ºi multe altele. Iar
aceastã exemplificare este doar una dintre foarte multe altele, care oferã
date concrete privind efecte terapeutice ale vegetalelor. De aceea, alãturi
de alte exemple regãsite în Capitolul 9, vom aduce ºi aici câteva dintre
acestea, pentru o confirmare cât mai clarã a acestei evidenþe, pe care
tot mai mulþi o verificã practic, pe „propria piele“, în contextul meniurilor
naturale.
Dacã vom studia tratatele hipocratice ce abordeazã domeniul
alimentar ºi terapeutic („Despre aliment“, „Despre regimul sãnãtos“,
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„Despre cãrnuri“ ºi, mai ales, în „Despre regim în bolile acute“, din
pus Hippocr
aticum“
celebra colecþie „Cor
„Corpus
Hippocraticum“
aticum“), vom avea ocazia sã
remarcãm cã baza medicaþiei hipocratice, inclusiv a modului de nutriþie
recomandat, o constituia extractele naturale din produse animale,
diverse vegetale, dar mai ales plante medicinale
medicinale. Astfel, sensul de
„leac“ (medicament din plante alimentare) dat noþiunii de medicament,
în îndemnul hipocratic, este cât se poate de relevant. De aceea apar în
„Corpus Hippocraticum“ descrieri ale unor „leacuri“ bazate pe mai mult
de 235 de plante alimentare
alimentare!
Un alt exemplu, mai recent, contemporan cu noi, dar la fel de relevant: biologi ºi farmaciºti aflaþi în serviciul marilor companii
farmaceutice s-au transformat în „globe-trotters“, cãutând leacuri (plante
medicinale) ºi alimente cu efecte deosebite. De exemplu, au descoperit
a din Per
u cresc un fung
cã membrii tribului Matsigenk
Matsigenka
eru
fung, numit
invenkiki, pe bulbul unei alte plante, obþinând un extraordinar energizant.
Antr
opologul Glenn Shepar
d jr
Antropologul
Shepard
jr.., care a trãit alãturi de ei în junglã, a
observat o a doua „buruianã“ specialã: picãturi ale sucului extras dintr-o
plantã din familia Cyperaceae, puse în ochi, mãresc enorm acuitatea
vizualã
vizualã. Iar femeile tribului, au fiecare, în „tolba“ de leacuri,
spune Shepard, nu mai puþin de 50 de medicamente naturale,
fãcut
e din combinaþiile a pes
70 de plant
e tr
opicale! Pe de
fãcute
pestt e 2270
plante
tropicale!
asad Chatt
opadh
yay a descoperit la
altã parte, în India, dr
dr.. Debapr
Debaprasad
Chattopadh
opadhy
tribul Onge
Onge, de pe insula Andaman, un amestec de plante care
trateazã cu succes malaria…
De asemenea, într-un numãr mai vechi din revista „Magazin“, se
preciza:
O grãsime naturalã are capacitatea de a împiedica transmiterea
bolilor sexuale. Numitã monocaprinã
monocaprinã, substanþa respectivã se gãseºte
în lapte ºi în derivatele lui
lui. Gelul preparat de ea în laboratoarele
islandeze s-a dovedit mai tare decât HIV-ul, viruºii herpesului ºi
chlamydele, pe care le-a neutralizat. „Este uimitor de activ împotriva
acestor agenþi patogeni“, declarã Halldor Thormar, de la Universitatea
din Reykjavik. Echipa de cercetãtori condusã de el a mai descoperit un
efect pozitiv al monocaprinei: paralizeazã spermatozoizii, având
capacitatea de a împiedica fecundarea – deci, pe post de prezervativ
natural.
Este interesant, de asemenea, de prezentat câteva exemple de plante
medicinale care intrã în diverse combinaþii culinare, sintetizate de acelaºi
dr. farm. Ovidiu Bojor:
– porumbarul (prunus spinosa), din fructele cãruia se preparã
marmeladã;
– socul (sambucus nigra), din ale cãrui fructe se preparã dulceaþã
sau, din flori, socatã;
– fragul (fragaria vesca), fructele cãruia se preparã dulceaþã sau,
din frunze, ceaiuri alimentare fãrã cofeinã;
– hameiul (humulus lupulus), ai cãrui lãstari tineri se consumã ca
aliment în nordul þãrii în special, iar “cornurile” intrã în procesul
de fabricare a berii;
– ienupãrul (juniperus communis), din care se preparã ginul;
– cãtina (hippophae rhamnoides), din care se preparã sucuri,
siropuri, gemuri etc.;
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– pãpãdia, ale cãrei frunze tinere se consumã ca salatã;
– podbalul, din ale cãrui frunze se preparã sãrmãluþe etc.
Mai departe, dl. Bojor oferã ºi detalii ale multor alte vegetale, pe
care omul le cunoaºte ca fiind alimente (fructe de grãdinã, de pãdure
etc.), dar care pot fi încadrate cu mult succes în categoria „medicamentelor naturii“. Dintre multitudinea exemplelor, pentru relevanþã,
alegem doar trei dintre acestea (pe piaþa cãrþilor de medicinã naturalã
au apãrut tot mai multe lucrãri ce oferã asemenea exemple, deci nu
insistãm):
– Sucul de struguri negri are efectele anticoagulante ale aspirinei.
– Frunza de viþã-de-vie (folositã la sãrmãluþele naturale din frunzã
de viþã) are acþiune marcant protectivã a capilarelor, în
insuficienþa venoasã a arterelor inferioare etc.
– Afinul, ca aliment-medicament, are acþiuni puternice asupra microcirculaþiei, funcþionalitatea retinianã ºi a acuitãþii vizuale, în
insuficienþa venoasã clinicã, acþiune antisepticã urinarã ºi
antidiareicã, acþiune antioxidantã ºi antimutagenã. În plus, nu se
cunosc efecte adverse sau contraindicaþii.
Am oferit doar 3 exemple din multitudinea celor existente, cãci,
practic, fiecare plantã alimentarã ºi medicinalã poate fi datã ca exemplu,
pentru efectele curative, cunoscute sau în curs de confirmare.
Ultimul exemplu oferit aparþine lucrãrii „Orientãri actuale în nutriþie“,
de Mincu ºi Segal (citaþi deja în tratat), în care, prin douã scurte ºi concise exemple, evidenþiazã fãrã nici un dubiu calitatea de medicament a
alimentelor naturale (ºi care vor fi detaliate în Capitolul 9):
Administrarea de pectinã prezintã interes ºi în tratamentul
diabetului deoarece prin reglarea metabolismului lipidic
determinã o scãdere a glucozuriei la diabetici în mod mai eficient
decât tãrâþele. La testul de toleranþã la glucozã nu s-au înregistrat
diferenþe, dar nivelul insulinei a fost de douã ori mai mare la
persoanele care au primit în raþie pectinã, ceea ce permite o
diminuare a dozei de insulinã.
co
vi cr
uzi eex
citã o acþiune
eilor cu mor
Tr a t amentul diar
ercitã
morco
covi
cruzi
diareilor
xer
terapeuticã marcantã, o ameliorare netã fiind constatatã dupã 1214 ore iar vindecarea dupã 9-15 zile de la începutul tratamentului,
anulând necesitatea unui tratament medicamentos sau de
altã naturã. (119 )
Aceste foarte sumare ºi concise exemple, sperãm sã ofere acea
substanþã de susþinere a încrederii în cele afirmate în acest subiect ºi
foarte clar exprimate chiar în titlu: „medicamentul-aliment“ natural, cu
dublu rol (nutritiv ºi medical – preventiv ºi terapeutic), este nu este
doar o alternativã, printre multe altele, ci chiar alternativa pentru
viaþã, identificându-se cu energia viului, fiind Una cu Viaþa.
De aceea, noi considerãm cã, pentru etapa de dezvoltare care stã
în faþa prezentului – pentru societatea umanã, dar mai ales pentru OM
– „medicamentul-aliment“ natural este sensul ºi rostul: o miºcare
ascendentã (le
vogirã), într
-un Cur
ent Continuu, a alt
er
nativ
ei
(lev
într-un
Curent
alter
ernativ
nativei
pentru Viaþã!…
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4.7.4 REGLEMENTÃRI ªI TENDINÞE PRIVITOARE
LA „MEDICAMENTELE-ALIMENT“ DE TIP NATURAL
Acest subcapitol vine sã rãspundã la posibile întrebãri, (eventual)
apãrute pe mãsurã ce am aprofundat acest lung, dar ºi nonconformist
capitol al medicamentului-aliment. Aceste semne de întrebare, cu
er
enþã între promovarea
siguranþã cã se referã la posibila int
inter
erff er
erenþã
utilizãrii alimentelor-medicament (plante alimentare care sunt ºi
medicinale, produse animale naturale etc.), cu legislaþia medicalã în
vigoare (în primul rând cea româneascã).
Aceastã abordare „preventivã“, de întâmpinare a eventualelor
obiecþii din partea sistemului alopat clasic, nu este deloc întâmplãtoare.
Cãci, dincolo de dezbateri mai mult sau mai puþin aprinse, sistemul
legislativ medical din România a emis deja un „ordin“ în aceastã privinþã,
care pare a avea o legãturã cu domeniul abordat de noi – cel puþin la
prima vedere. Deci, iatã un element concret, care poate fi interpretat
ca o barierã sau, mai mult, ca o interdicþie în promovarea ºi
comercializarea acestor „medicamente-aliment“ de tip natural.
Dar, înainte de orice, sã vedem despre ce este vorba: un „ORDIN
privind regimul de comercializare a produselor prezentate
ca miraculoase, precum ºi a unor produse alimentare, în
scopul protejãrii vieþii, sãnãtãþii, securitãþii ºi intereselor
economice ale consumatorilor“
consumatorilor“.
Acest Ordin comun – rezultat al armonizãrii ordinelor separate,
emise de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorului, nr. 9 din 12 februarie 2003, de cãtre Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, nr. 154 din 26 februarie 2003,
precum ºi de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, nr. 179 din 5 martie
2003 – a fost publicat în Monitorul Oficial al României din 17 martie
2003, intrând în vigoare la 6 luni de la publicare, adicã începând cu
17 sep
septt embrie 2003
2003.
Acesta precizeazã în Articolul 2 urmãtoarele:
produse prezentate ca
În sensul prezentului ordin, prin „produse
miraculoase
miraculoase“ se înþelege acele produse cu aºa-zis efect asupra sãnãtãþii,
altele decât cele înregistrate oficial ca produse medicamentoase sau
dispozitive medicale, prezentate ca având proprietãþi care sã permitã
tratamentul sau prevenirea bolilor la om, utilizate în vederea stabilirii
unui diagnostic medical ori pentru refacerea, corectarea sau modificarea
vând o susþiner
e ºtiinþif
icã a rrezult
ezult
at
elor
ezultat
atelor
funcþiilor fiziologice, nea
neavând
susþinere
ºtiinþificã
pr
omise consumatorilor.
promise
Acest articol concentreazã esenþa conceptualã a produselor ºi
preparatelor alimentare cu valenþe de medicament. Studierea ºi
înþelegerea acestuia face inutilã parcurgerea ºi comentarea lungii liste
de interdicþii, privind publicitatea ºi etichetarea produselor alimentare.
Astfel, pentru iniþiatorii acestui ordin comun, produsele alimentare
vând o
neavând
vãzute ca miraculoase sunt, dincolo de alte detalii, cele „nea
susþinere ºtiinþificã a rezultatelor promise consumatorilor“ .
Dincolo de interesantul concept de „consumatori“ atribuit oamenilor
(pacienþii care apeleazã la asemenea remedii, decãzuþi din calitatea de
„creatori“ sau mãcar „producãtori“, direct în cea de „consumatori“),
aceastã frazã-cheie evidenþiazã esenþa tipului de produse
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alimentare incriminate în ordin
ordin: cele „miraculoase“, care nu
au susþinere ºtiinþificã a rezultatelor promise.
Într-adevãr, pentru acest tip de produse, inclusiv alimentare, acest
Ordin, ca mãsurã de reglementare a unui domeniu „al tuturor
posibilitãþilor“, este binevenit. Cãci, a recomanda ºi chiar a comercializa
preparate declarate explicit în reclame ca fiind „miraculoase“, cu puteri
totale de vindecare a bolilor grave ºi incurabile (de fapt, tot felul de
„unsori“, „poþiuni“ ºi alte amestecuri ciudate, uneori falsuri grosolane
care, dincolo de stimularea „efectului Placebo“, pot genera ºi
intoxicaþii…) – nu face decât sã discrediteze ºi sã arunce o imagine de derizoriu asupra acestui universal domeniu al
Medicinei Naturale.
Aceste uimitoare ºi fanteziste preparate superprelucrate (din diverse animale, inclusiv mamifere, peºti, insecte etc.), cu mirosuri, uneori,
grele, ºi aspect de ceva nedefinit (precum preparatele „vrãjitoarelor“
mai vechi sau mai noi), nu numai cã nu intrã în apanajul terapeutic
al Medicinei Naturale, dar „ajutã“ enorm la discreditarea
acesteia.
Dar cel mai grav lucru – întâlnit uneori ºi la cei ce recomandã
ceaiuri sau preparate cu adevãrat naturale, organice, biologice – este
reclama de promovare a unei terapii sau medicament natural
„vindecãtor“ de tip „Panaceu universal“: preparatul-minune care vindecã
problema în genul „hocus-pocus vindecatus“.
Cã reclama este aceeaºi ºi la medicamentul alopat (iei
medicamentul, te întinzi în pat ºi aºtepþi cuminte sã te facã bine…), este
altã poveste, care credem cã a fost suficient lãmuritã pânã în acest punct
al capitolului. Ce ne intereseazã pe noi este sã ne reamintim cu toþii,
acest simplu ºi elementar adevãr: nu mâncarea sau anumite
misterioase substanþe moleculare, de vre-un fel sau altul,
ne-au îmbolnãvit cu adevãrat (dezechilibrat, perturbat armonia
int
erioarã), ci „vâr
bat
oar
e ale gândurilor
interioarã),
„vârtt e jurile“ per tur
turbat
batoar
oare
gândurilor,,
emoþiilor
elor
tãrilor suf
le
monioase, ce
emoþiilor,, sentiment
sentimentelor
elor,, sstãrilor
sufle
lett eºti dizar
dizarmonioase,
au intervenit direct ºi decisiv asupra constantelor biochimice
ale organismului
organismului. Refacerea acestora prin metode chimice ale
medicamentelor alopate, rezolvã doar momentul, clipa fizicã, lãsând
interiorul, adicã esenþialul, dezechilibrat în continuare.
Aceste aspecte nu vor fi niciodatã prezentate de „naturiºtii“ de
ocazie, care dau tunuri cu „preparate miraculoase“ ºi reclame mincinoase,
pentru a dispare apoi imediat ce li se ia urma., rãmânând în seama celor
cu adevãrat atenþi ºi profesioniºti ai domeniului sã suporte plata „oalelor
sparte“ de primii! Cam aºa ceva se întâmplã ºi cu acest Ordin, care, din
pãcate, pune în aceeaºi oalã cele douã „inedite“ abordãri
neconvenþionale ale domeniului terapeuticii
terapeuticii: „naturismul de ocazie“
ºi terapeutica naturalã ce respectã principiul hipocratic al Naturii
ºi Vieþii
Vieþii.
De aceea, produsele naturale de tipul „medicamentului-aliment“
natural, promovate inclusiv prin aceastã lucrare, nu au cum sã fie
„miraculoase“, ci, cel mult, fireºti ºi naturale. Astfel cã, se respectã
întocmai condiþia fundamentalã a articolului 2 din Ordin
Ordin,
referitoare la „promisiunea“ (sugestia) legatã de preparatele naturale,
de tip hipocratic, inclusiv ale Alimentaþiei Naturale: nu vindecarea,
ci ameliorarea, uºurarea stãrii acestuia, pentru ca fiinþa umanã
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sã poatã „lupta“ mai uºor cu boala.
Dacã vindecarea realã aparþine „Forþei vindecãtoare a Naturii“ din
interiorul fiecãruia, „medicamentul-aliment“ natural îl ajutã pe pacient
„sã se ajute“ – reamintindu-ºi principiile de acþiune pentru viaþã, prin
exprimarea Principiului în planul perceptibil…
Aceastã „promisiune responsabilã“ (vezi subcapitolul 10.3.1), fãrã
tentã senzaþionalã ºi miraculoasã, conferã minima încredere necesarã
punerii în practicã a acestui mod de viaþã. Cãci, sã ne reamintim,
preparatele Alimentaþiei Naturale nu sunt produse speciale
pentru a trata pe moment o problemã de viaþã, ci „trateazã cu
Viaþa“, reprezentând un stil de viaþã, un sistem coerent ºi
holistic
holistic, adicã întreg. De aceea, nu doar „preparatul X“ este
„medicamentul-aliment“ natural ce promoveazã sãnãtatea, tinereþea,
Viaþa, ci însãºi practica totalã ºi consecventã a Alimentaþiei
Naturale
Naturale.
Nu putem vorbi de eliberarea de o anumitã boalã utilizând, de
exemplu, azimele naturale, în timp ce hrana continuã sã fie „poluatã“
cu toxine provenite din cea tradiþionalã…
Iatã de ce, „medicamentul-aliment“ natural nu promite, ºi
nici nu poate promite, nici vindecãri, nici mãcar ameliorãri
sau uºurãri ale problemei de sãnãtate, în lipsa practicii
consecvente ºi totale a Alimentaþiei Naturale
Naturale.
Se pare cã, ºi în acest caz, cel mai bine funcþioneazã principiul ºi
procesul cãruia îi este supus neuronul ºi apariþia influxului nervos:
Legea «T
o tul sau Nimic»
„Legea
«To
Nimic»“. Tranziþia sau „calea de mijloc“
(amestecarea preparatelor naturale cu hrana tradiþionalã), în acest caz,
înseamnã interferenþã, perturbare, afectare.
ªi atunci, este normal ca „promisiunea“, iniþial responsabilã,
a preparatului natural, sã nu mai fie onoratã
onoratã, iar acesta sã fie
încadrat în categoria celor „miraculoase“, adicã mincinoase – adicã
altã discreditare, altã muncã de lãmurire, prin alte fapte (cazuri concrete) de atestare ºi celebrare a Vieþii prin Alimentaþia
Naturalã…
În privinþa susþinerii ºtiinþifice, necesarã scoaterii preparatului
alimentar natural, din sfera miraculosului – considerãm cã, practic,
întregul tratat, cu accent pe Partea a doua, Teoreticã, stã la dispoziþia
unui asemenea demers. Abordarea din perspectivã biochimicã, cu
limpezirea biostructurii biochimice intime moleculare ºi a izomeriei
moleculare, alãturi de ultimele date ale ºtiinþei de graniþã a câmpurilor
bioenergo-informaþionale (aurele organismelor vii) – oferã suficiente
date ºtiinþifice care sã limpezeascã sensul terapeutic al
„medicamentului-aliment“ natur
al
natural
al. Iar, dacã argumentele par a fi
prea „eterice“ sau „fluide“ pentru rigoarea clasicã ºtiinþificã, tradiþionalã,
atunci Capitolul 99, cu argumentele acþiunii fibrelor vegetale de
tip polizaharidic
polizaharidic, oferã ºi aceste certitudini medicale, prin afirmaþiile
tratatelor medicale oficiale!
Înaintea încheierii acestui deosebit subiect, considerãm cã este important de a cita dintr-o lucrare consideratã de noi a fi deosebit de relevantã în
Alimente funcþionale. Alimentele ºi sãnãtatea
acest sens: „Alimente
sãnãtatea“,
of. dr
OS
TIN &
conceputã de o echipã coordonatã de pr
prof.
dr.. ing. C
COS
OSTIN
Pr
of.dr
.ing. SEG
AL
er
sit
at
ea „Dunãr
ea de Jos“ din
Prof.dr
of.dr.ing.
SEGAL
AL, de la Univ
niver
ersit
sitat
atea
„Dunãrea
Galaþi
alimente
Galaþi. Iatã cum acest titlu, deja aduce în prim-plan, imaginea de „alimente
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funcþionale
funcþionale“, ca preparate alimentare, ce sunt recunoscute oficial ca având
acþiune preventivã ºi terapeuticã, adicã adevãrate „medicamente-alimente“
naturale.
Deºi despre alimentele funcþionale se discutã tot mai intens în ultimii
ani pe plan internaþional, Ordinul citat anterior, loveºte practic frontal
în acest tip de produse alimentare. De aceea, considerãm cã este important sã prezentãm imagini foarte clar conturate, a acestor produse,
prin pertinentul ºi ºtiinþificul studiu al colectivului de autori ai lucrãrii
apãrute la Editura „Academica“
„Academica“.
Acest colectiv, alcãtuit din specialiºti în „ªtiinþa Alimentelor“
(biochimie, tehnologie etc.), aduce aura de credibilitate necesarã
susþinerii unor asemenea informaþii „de graniþã“. Dintre aceºtia, citãm:
– Prof.dr.ing. COSTIN, Gheorghe Miron – de la Depar
Departt amentul
de Bioinginerie în Industria Alimentarã
Alimentarã, din cadrul
Universitãþii „Dunãrea de Jos“ din Galaþi
Galaþi;
– Prof.dr.ing. SEGAL, Rodica ºi ªef lucr.dr.ing. GEORGESCU,
ehnologii
Luminiþa – de la Depar
Departt amentul de Biochimie ºi T
Tehnologii
Alimentare
Alimentare, din cadrul Universitãþii „Dunãrea de Jos“ din Galaþi;
– Assistant professor MORARU, Carmen, Ph.D. ºi Drd.ing. MORARU,
elor
Cãtãlin – de la Depar
Departt amentul de ªtiinþa Aliment
Alimentelor
elor, din
er
sitãþii de SStt at „R
utger
s“ din N
e w Jer
se
y,
cadrul U niv
niver
ersitãþii
„Rutger
utgers“
Ne
Jerse
sey
SU
A;
SUA
Facult
y of Land,
– Asist.drd. TUDORICÃ, Mirela Carmen – de la „F
aculty
Food and Leisur
e “, din cadrul Univ
er
sitãþii din Cant
ebur
y.
Leisure
niver
ersitãþii
Cantebur
ebury
Aceastã deosebitã lucrare (ca atâtea altele, elaborate de cãtre
specialiºtii din Departamentele de cercetare a alimentaþiei, din cadrul
acestei Universitãþi), a fost continuatã prin editarea în anul 2001 a unei
Aliment
e pentr
u nutriþie sspecialã.
pecialã.
a doua pãrþi, intitulatã: „Aliment
Alimente
pentru
Alimentele ºi sãnãtatea
sãnãtatea“. Acelaºi colectiv de autori („întãrit“ ºi cu
alþi specialiºti, din domenii conexe, ca de exemplu, Dr. MINOIU, Dorina,
Expert în politici agricole, de la „Oficiul regional pentru Europa“,
FAO), detaliazã tipuri concrete de alimente funcþionale care – se aratã
foarte clar – au certe efecte terapeutice ºi preventive.
Revenind însã la prima lucrare – cea de abordare generalã ºi
conceptualã a domeniului alimentelor funcþionale, cu acþiune preventivã
ºi terapeuticã – vom aduce în discuþia noastrã, de la finalul acestui
subiect, elementele fundamentale abordate în Capitolul 3 al acestei
eglementãri privind
deosebite lucrãri. Intitulat „Tendinþe ºi rreglementãri
alimentele cu beneficii pentru sãnãtate“
sãnãtate“, acesta aprofundeazã
subiectul alimentelor funcþionale, din perspectiva actualã, cu legislaþia
ºi atitudinea „consumatorilor“ din câteva state ale lumii,
lumii considerate relevante pentru studiul abordat.
Cu aceste lungi extrase ale Capitolului 3 al lucrãrii, considerãm cã alte
comentarii sunt de prisos. De aceea, poate cel mai indicat, este sã lãsãm
„vocea ºtiinþei“ sã se exprime, rãmânând ca, fiecare dintre cei interesaþi în
abordarea domeniului (fie practician, fie observator, chiar ºi critic acerb),
sã tragã propriile sale concluzii, dar numai dupã parcurgerea studiului.
Singura „condiþie“ este legatã de a avea o atitudine cât mai deschisã,
cu un Orizont-Viziunea cât mai largã ºi luminoasã – pentru a putea
VEDEA cât mai bine…
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Dar sã dãm cuvântul acestei respectabile lucrãri:
Elaborarea unor produse care asigurã beneficii pentru sãnãtate este
de datã relativ recentã ºi este rezultatul acceptãrii ideii cã alimentaþia
are un rol determinant în prevenirea ºi tratamentul unor boli.. Aceastã
nouã concepþie în mo
ar
u dezv
ar
ea unor pr
oduse
motiv
tivar
area
pentru
dezvolt
oltar
area
produse
tiv
ea pentr
olt
alimentare noi a mobilizat numeroase unitãþi productive, dar ºi
ea inocuitãþii aliment
elor
-o
or
ganizaþii im
plicat
e în asigur
ar
organizaþii
implicat
plicate
asigurar
area
alimentelor
elor,, într
într-o
acþiune complexã de înþelegere a problemelor care au apãrut
într-un domeniu nou (risc pentru sãnãtate, analiza raportului
risc/beneficii, evaluarea eficacitãþii ºi toxicitãþii, reglementãri
sanitare). Sunt de menþionat dificultãþile care stau în faþa agenþiilor /
organismelor guvernamentale privind înþelegerea dezvoltãrii unor noi
produse, determinarea componentelor active din produsele naturale,
precum ºi evaluarea eficienþei lor, mai ales în experimente pe oameni.

Concepte noi în nutriþie

Rolul principal al alimentaþiei este de a furniza nutrienþi
corespunzãtori ºi în cantitate satisfãcãtoare pentru nevoile metabolice
ale organismului. Pe lângã efectele nutritive unanim acceptate, die
dietta
poat
e aav
vea ºi ef
ect
iziologice ºi psihologice benef
ice
poate
efect
ecte
benefice
ice.
e ffiziologice
Alimentele nu contribuie numai la menþinerea sãnãtãþii ºi la o
por
ea
ar
e op
vea un rrol
dezv
olt
educerea
impor
portt ant ºi în rreducer
dezvolt
oltar
are
optimã,
pott aav
educer
timã, dar po
ol im
riscului de îmbolnãvire
îmbolnãvire.
Cu toate cã existã încã mulþi oameni cu cunoºtinþe limitate în domeniul
ea consumat
orilor asupr
a rrelaþiilor
elaþiilor dintr
e
nutriþiei, avizar
vizarea
consumatorilor
asupra
dintre
aliment
e ºi sãnãt
at
e es
-o dezv
ar
e
alimente
sãnãtat
ate
estt e, pe plan mondial, într
într-o
dezvolt
oltar
are
olt
evidentã
evidentã. Aceºtia aºteaptã un beneficiu pentru sãnãtate de la alimentele
pe care le consumã. Într-un sondaj recent efectuat asupra a 14.331 de
persoane din toate cele 15 state ale Uniunii Europene, 9% au apreciat
criteriul de „aliment sãnãtos“ ca având cea mai mare importanþã pentru
alegerea produselor alimentare, iar 32% au considerat cã acest criteriu
British
are o anumitã influenþã în decizia de cumpãrare a alimentelor (British
utrition, 11999
Journal
Nutrition,
999). Se constatã astfel începer
începerea
Jour
nal of N
999
ea unei noi
nutriþie, reflectatã ºi prin modificarea atitudinii
ere în nutriþie
orilor
consumatorilor
orilor, concretizatã prin:
consumat
– reducerea interesului lor faþã de substanþele dãunãtoare;
– atenþia manifestatã pentru compuºi care promoveazã sãnãtatea
(antioxidanþi, vitamine, acid folic, flavone etc.);
printr-o atitudine corectã, inclusiv în
– convingerea cã „printr-o
cancerul“;
nutriþie, pot evita cancerul
– conºtientizarea existenþei unei legãturi între starea fizicã, psihicã
ºi alimente, precum ºi între dietã, longevitate ºi aspectul fizic;
– convingerea cã dieta asigurã soluþii pentru sãnãtate mai
promiþãtoare decât cabinetul medical
medical.
Alimente ºi ingrediente care pot preveni cancerul, dupã
Car
aga
y A
.B., 11992
992 (sunt prezentate în sensul de creºtere a
Caraga
agay
A.B.,
importanþei):
1. mentã, oregano, castraveþi, rozmarin, cartofi, pepeni, cimbru,
arpagic, orz, ovãz;
2. ceapã, ceai, citrice (portocale, lãmâi, grapefruit), grâu integral,
in, orez, roºii, ardei, vinete, brocoli, varzã de Bruxelles;
3. usturoi, varzã, lemn dulce, soia, ghimber, morcovi, þelinã,
pãstârnac.
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Alimentele ºi medicamentele

În numeroase þãri existã o legislaþie guvernamentalã care
reglementeazã vânzarea ºi promovarea alimentelor ºi medicamentelor. În
unele þãri, actul legislativ este comun atât pentru alimente cât ºi pentru
medicamente (ex. SUA, Canada). În altele, existã reglementãri separate
pentru alimente ºi medicamente (ex. Suedia). Unele aparente suprapuneri
în reglementãrile existente decurg în principal din definiþiile date pentru
aliment ºi medicament. Astfel, definiþiile din Canada au urmãtoarea
formulare (Scott, 1996):
Aliment
Aliment: un produs fabricat ºi vândut pentru folosire ca aliment
sau bãuturã, destinate consumului uman, precum ºi un ingredient care
poate fi amestecat cu alimentul pentru un scop determinat.
Medicament
Medicament: o substanþã fabricatã, vândutã sau prezentatã pentru
folosire în: a). Diagnozã, tratamentul, atenuarea sau prevenirea bolii,
sau b). Restaurarea, corectarea sau modificarea funcþiilor organice ale
omului sau animalului.
Din aceste formulãri se desprinde faptul cã alimentele nu sunt definite ca produse care pot oferi beneficii pentru sãnãtate.. Dacã o unitate
producãtoare urmãreºte sã indice pentru un aliment beneficii
pentru sãnãtate, atunci acesta trebuie sã suporte o evaluare ca medicament.. În prezent, pe plan mondial, existã o preocupare pentru
completarea definiþiilor odatã cu apariþia unor noi categorii de produse
(dietary supplemments, herbal products, botanicals) care se apreciazã
cã promoveazã sãnãtatea, reduc riscul îmbolnãvirilor sau trateazã bolile.

Alimente medicale / Alimente pentru utilizare dieteticã
specialã

În multe þãri, existã o categorie separatã de alimente destinate
nutriþiei în cazul unor tulburãri metabolice, cunoscute sub douã
denumiri: alimente medicale („medical foods“) ºi alimente pentru
utilizare dieteticã specialã („foods for special dietary use“).
În SUA, alimentele medicale sunt definite ca: „alimente preparate
pentru a fi consumate sau administrate sub supravegherea medicului ºi
care sunt destinate pentru managementul dietetic specific al bolii sau
condiþiilor pentru care cerinþele nutriþionale distincte, bazate pe principii ºtiinþifice cunoscute, sunt stabilite prin evaluare medicalã“.
Cerinþele nutriþionale distincte sunt diferite de cerinþele nutriþionale
ale populaþiei sãnãtoase. Alimentele medicale pot fi diferite de
alimentele pentru utilizare dieteticã specialã, termen utilizat
într
-o serie de þãri, car
e sunt aliment
e des
tinat
e unor ne
voi
într-o
care
alimente
destinat
tinate
nev
speciale (de exemplu, alergie alimentarã) dar în care
nutrienþii sunt aceiaºi ca pentru populaþia sãnãtoasã. Alimentele
medicale sunt administrate sub supravegherea medicului, ceea ce
presupune monitorizarea medicalã continuã, pentru a exista siguranþa
cã s-au asigurat cerinþele nutriþionale specifice ale pacientului. Altfel
spus, acestea nu sunt alimente convenþionale recomandate de medic.
Diferenþele dintre alimentele medicale ºi alimentele pentru utilizare
dieteticã specialã subliniazã, odatã în plus, complexitatea relaþiei
alimente – sãnãtate, care, în multe þãri, nu este luatã, cel puþin în prezent
(1999), în consideraþie.

Nomenclatura produselor

Pe plan mondial, un numãr relativ mare de termeni sunt utilizaþi
pentru a defini numeroasele produse naturale dezvoltate în beneficiul
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sãnãtãþii.. În acest scop, se folosesc denumirile de alimente
funcþionale („functional foods“), nutraceutice („nutraceutical“),
alimente farmaceutice („pharmafood“), alimente proiectate
(„designer food“), „„vitafood“,
“, „foodaceutical“ etc. Alþi termeni,
adesea grupaþi separat, pot fi incluºi în aceleaºi reglementãri:
alimente medicale („medical food“), suplimente dietetice („dietary supplemments“), produse botanice („botanicals/herbal
products“).
Goldberg (1994) utilizeazã denumirea de „alimente funcþionale“
pentru a defini produsele alimentare cu nutrienþi modificaþi sau
suplimentaþi cu scopul obþinerii unor efecte benefice asupra sãnãtãþii,
performanþelor fizice sau stãrii psihice.
Pentru scopuri practice, alimentele funcþionale au fost clasificate
în douã categorii (Blum, 1996):
a . alimente funcþionale destinate prevenirii unor boli;
b . alimente funcþionale destinate tratamentului terapeutic, de
exemplu, pentru corecþia unor boli metabolice sau prevenirea progresului unor boli sau chiar recidiva acestora.
Rolul alimentelor funcþionale în reglarea unor procese din organism (Blum, 1996):
 Apãrarea organismului:
- reducerea alergiilor;
- activarea sistemului imunitar.
 Prevenirea îmbolnãvirilor:
- prevenirea hipertensiunii arteriale;
- prevenirea diabetului;
- prevenirea dezechilibrelor metabolice congenitale;
- anti-tumorale.
 Controlul unor funcþii ale organismului:
- sistemul nervos;
- apetitul;
- absorbþia.
 Reducerea duratei de convalescenþã:
- reducerea colesterolului;
- prevenirea trombozelor;
- reglarea producþiei sanguine.
 Reducerea efectelor îmbãtrânirii: controlul producerii peroxizilor
din grãsimi.
Comisia Europeanã a ªtiinþei Alimentelor Funcþionale în
Europa apreciazã cã un aliment poate fi apreciat ca „funcþional“
dacã este demonstrat în mod satisfãcãtor cã afecteazã în mod
benefic una sau mai multe funcþii „þintã“ din organism, pe
lângã ef
ect
ele nutriþionale cor
es
punzãt
oar
e (având ca efect
efect
ectele
cores
espunzãt
punzãtoar
oare
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate sau de bunãstare generalã, ºi/sau
reducerea riscului unor boli). Alimentele funcþionale trebuie sã
rãmânã sub formã de produse alimentare (nu ca pastile, capmã
consumã
sule) ºi sã-ºi demonstreze efectele în cantitãþi care se consu
în mod normal în dietã.
natural; aliment în care s-a
Alimentul funcþional poate fi: aliment natural
adãugat sau s-a eliminat un component; aliment în care natura uneia sau
mai multor componente a fost modificatã; orice combinaþie a acestor
posibilitãþi.
În America de Nord, termenii „alimente funcþionale“ ºi „nutraceutice“
au fost folosiþi ca sinonime. Însã, în reglementãri au apãrut dificultãþi
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când au fost necesare diferenþieri între produsele vândute ºi consumate
ca „alimente“ ºi cele în care un anumit component a fost izolat din
produsul alimentar ºi este vândut sub o formã concentratã (tabletã,
capsulã, pulbere etc.). În mod sigur, produsele vândute ca alimente sunt
într-un numãr mai redus decât concentratele, însã doza zilnicã a acestora
este mai mare.
În Canada, denumirile de alimente funcþionale ºi nutraceutice sunt
utilizate separat, pentru a descrie douã produse distincte cu urmãtoarele
definiþii (Scott, 1996):
– Alimentele funcþionale sunt similare ca aspect cu
alimentele convenþionale, fiind consumate ca parte a dietei
obiºnuite, care, pe lângã funcþiile nutriþionale de bazã,
au demonstrat beneficii fiziologice ºi/sau faptul cã reduc
riscul unor boli cronice.
– Un produs nutraceutic este obþinut din alimente ºi este comercializat sub formã de pastile, capsule, pulberi ºi alte forme
medicinale care nu sunt asociate cu alimentele, ºi au demonstrat
cã au un beneficiu fiziologic ºi/sau asigurã protecþie
împotriva unor boli cronice.
În Marea Britanie alimentele funcþionale sunt definite ca fiind
alimente care conþin un component încorporat ce asigurã un
„alimente
beneficiu medical sau fiziologic, altul decât beneficiul
nutriþional pr
opriu-zis
propriu-zis
opriu-zis“ (Cockbill, 1994). S-a intenþionat ca aceastã
definiþie sã permitã diferenþierea între alimentele funcþionale ºi produsele
fortifiante cu vitamine ºi minerale pentru beneficiu nutriþional.

Reglementãri eexis
xis
e pe plan mondial privind inxistt ent
ente
dustria de alimente funcþionale ºi nutraceutice
În esenþã, pe de-o parte se urmãreºte sã se înþeleagã corect semnificaþia
termenului de „a pretinde“ cã produsul are efect benefic asupra sãnãtãþii,
iar pe de altã parte, sã se precizeze înþelesul unor informaþii care deja apar
sau, în viitor, pot fi înscrise pe eticheta ambalajului acestor produse.

Informaþii înscrise pe ambalaj
Re v endicãri sstr
tr
ucturã-funcþie
tructurã-funcþie

Se ºtie cã numeroºi nutrienþi afecteazã anumite procese biochimice
sau fiziologice în organism. În unele þãri este admis sã se înscrie pe ambalaj
o revendicare structurã-funcþie care subliniazã faptul cã nutrientul joacã
un rol în procesele biologice. Aceasta poate fi consideratã ca o
revendicare a rolului biologic
„revendicare
biologic“. Sunt numeroase exemple pentru
fierul este important pentru funcþionarea
astfel de revendicãri: „fierul
celulelor roºii din sânge ºi transportul oxigenului
calciul
oxigenului“, sau „calciul
oaselor“. Nici una dintre aceste
ajutã la creºterea ºi menþinerea oaselor
revendicãri nu menþioneazã esenþa bolii, ºi nu se referã direct sau indirect la tratamentul, atenuarea sau prevenirea unei boli, tulburãri sau
stãri fizice anormale.

Re vendicãri de sãnãt
at
e
sãnãtat
ate

Revendicãrile de sãnãtate sunt reglementãrile în legãturã cu un
nutrient, o serie de nutrienþi, componente alimentare sau produse care
pr
evin sau tr
at
eazã unele boli.
boli În SUA, definiþia pentru revendicarea
pre
trat
ateazã
de sãnãtate este formulatã de „Nutrition Labelling and Education Act“
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(NLEA) astfel: „este o revendicare menþionatã pe etichetã care exprimã
sau prin implicaþie (prin folosirea unui gir, reglementãri scrise, simboluri
sau vignete) caracterizeazã relaþia dintre o substanþã ºi o boalã sau
condiþii corelate cu sãnãtatea“.
Revendicãrile de sãnãtate generale sunt legate de nutrient,
dar în contextul dietei totale, cu referire la o boalã sau o condiþie
particularã.
Un exemplu de revendicare generalã, admisã în SUA (NLEA), este
formulatã astfel: „Diete
Diete cu conþinut redus de grãsimi saturate ºi
colesterol, bogate în fructe, legume ºi produse din cereale
care conþin unele tipuri de fibre, în special fibre solubile, pot
reduce riscul bolilor de inimã, boli asociate cu mulþi alþi
factori
factori“.
Revendicãrile generice nu se aplicã pe un produs sau aliment specific, considerând-se cã nu produsul este protectiv, ci numai nutrienþii
din acesta. Justificarea pentru o astfel de revendicare poate fi admisã
numai printr-o evidenþã ºtiinþificã a efectului benefic al nutrientului.
Revendicãrile de sãnãtate pentru produse/ingrediente sunt
vãz ºi tãrâþele
asemãnãtoare cu acelea admise în SUA pentru fãina de o
ovãz
de o
vãz formulate astfel: „Die
Die
e în tãrâþe/fãinã de o
vãz
ovãz
Diettele bogat
bogate
ovãz
ºi cu conþinut scãzut de grãsimi saturate ºi colesterol pot
reduce riscul bolilor de inimã
inimã“.
Revendicãrile specifice produsului menþioneazã cã produsul
are efect protectiv împotriva bolii, reduce riscul îmbolnãvirii sau este
folositor în tratarea simptomelor. În cele mai multe þãri revendicãrile
specifice sunt admise numai în urma evaluãrii produsului dupã reguli
precise, privind eficacitatea ºi toxicitatea, reguli care sunt specifice
u medicament
e (Scott, 1996).
medicamente
pentru
pentr
at
e “ este definitã diferit
u sãnãt
pentru
sãnãtat
ate
Formularea „rrevendicãri pentr
de la þarã la þarã, însã, în general, termenul „revendicare“ este corect
Code
x Aliment
arius
înþeles. De altfel, „Code
Codex
Alimentarius
arius“ (1991) îl defineºte ca fiind
orice reprezentare care stabileºte, sugereazã sau implicã
„orice
faptul cã un aliment are anumite caracteristici legate de
originea, proprietãþile nutritive, natura, producþia, compoziþia
sau orice altã calitate a sa
sa“.
Comitetul de Avizare a Alimentelor („Food Advisory Commitee“) din
orice
Marea Britanie a definit revendicãrile pentru sãnãtate ca fiind „orice
precizare, sugestie sau implicaþie în etichetarea alimentelor ºi
reclama fãcutã acestora (inclusiv numele mãrcii ºi desenul),
care sugereazã cã alimentul respectiv este într-un fel benefic
at
e“. În SUA, o revendicare pentru sãnãtate se referã la orice
pentru
sãnãtat
ate
pentr
u sãnãt
care caracterizeazã în mod explicit sau implicit legãtura
precizare „care
oricãrui component cu o boalã, sau cu o stare legatã de sãnãtate
sãnãtate“.
În consecinþã, în Marea Britanie o revendicare legatã de o boalã
atã ca o „r
evendicar
e medicalã“, în tim
consideratã
„re
endicare
timp
SUA
va ffii consider
p ce în SU
A
ea va fi privitã ca o „revendicare de sãnãtate“ (iatã o confirmare a
abordãrii neunitare a domeniului)..

Re vendicãri rrele
ele
v ant
e pentr
u aliment
ele funcþionale
elev
ante
pentru
alimentele

olt
ar
ea a douã tipuri
Printr-o acþiune concertatã, UE susþine dezv
dezvolt
oltar
area
revendicãri, care nu sunt acoperite de clasificarea Codex anterioarã
de revendicãri
ºi care diferã în mod semnificativ între ele. Acestea includ revendicãri
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pentru alimentele funcþionale, având la bazã clasificarea ºtiinþificã a
markerilor pentru funcþiile þintã care a fost dezvoltatã în „Documentul
Consens“ elaborat de ILSI (1999).
Tipul A: Revendicãri ale „funcþiilor îmbunãtãþite“.

Exemple
Exemple: – „Unele oligozaharide nedigestibile pot îmbunãtãþi creºterea

unei microflore specifice în intestin“.
– „Folatul poate reduce nivelul homocisteinei din plasmã“.

Tipul B: Revendicãri privind „reducerea riscului de
îmbolnãvire“. Aceste revendicãri sunt în legãturã cu consumul unui
aliment sau al unui component alimentar care ar putea ajuta la reducerea
riscului unei anumite îmbolnãviri sau stãri, datoritã unor nutrienþi sau
non-nutrienþi specifici pe care îi conþine. Aceste revendicãri corespund
revendicãrilor de sãnãtate din SUA.
Exemple
Exemple: – „Un consum suficient de calciu poate reduce riscul de
osteoporozã de mai târziu“.
– „Folatul poate reduce la femei riscul de a avea copii cu
tulburãri neurologice“.
Dezv
olt
ar
ea aliment
elor cu benef
icii pentr
u sãnãt
at
e
Dezvolt
oltar
area
alimentelor
beneficii
pentru
sãnãtat
ate
Noile concepte de nutriþie, au justificat, în ultimii 10–15 ani, preocupãrile autoritãþilor medicale din numeroase þãri, în special din Japonia
ºi SUA, de a stimula ºi sprijini cercetãri pentru stabilirea efectelor
fiziologice ale unor componente alimentare ºi a beneficiilor lor asupra
sãnãtãþii. Ele au fost, de asemenea, un factor major în reconsiderarea
politicilor legislative referitoare la revendicãrile privind alimentele ºi
sãnãtatea.
În Japonia
Japonia, cercetãrile în domeniul alimentelor funcþionale au
debutat la începutul anilor 1980, prin finanþarea de cãtre guvern a 86 de
Analiza funcþionalã ºi dezv
olt
ar
ea
programe specifice cu tema „Analiza
dezvolt
oltar
area
funcþiilor aliment
elor
alimentelor
elor“. Mai târziu, în anul 1991, a fost elaborat
Alimente cu utilizare specificã pentru sãnãtate
conceptul de „Alimente
sãnãtate“
(„Foods for Specified Health Use“ – FOSHU
OSHU). Alimentele identificate
ca FOSHU trebuie sã furnizeze dovezi convingãtoare, cã exercitã o
acþiune fiziologicã asupra sãnãtãþii; datele referitoare la efectele unor
componente individuale izolate din aliment nu sunt suficiente
suficiente.
În plus, produsele FOSHU trebuie sã se prezinte sub formã de
alimente obiºnuite (nu ca pastile, capsule etc.) care sã fie
consumate ca parte a unei diete convenþionale, ºi nu la ocazii
specific. Majoritatea
speciale sau în legãturã cu vreun simptom specific
produselor FOSHU aprobate în prezent în Japonia conþin fie
oligozaharide, fie bacterii lactice probiotice.
A , r e v endicãrile privind rreducer
educer
ea riscurilor unor
În SU
SUA
educerea
boli au ffos
os
mise, pentr
u anumit
e aliment
e, din anul 11993
993
ostt per
permise,
pentru
anumite
alimente,
993.
ecunoscut
În cazul acestora, FD
FDA
A („Food and Drug Administration“) a rrecunoscut
e xis
elaþie într
ponent
xistt enþa unor do
dov
corelaþie
între
component
ponentele
vezi privind o cor
e com
ele
nutritiv
e sau aliment
ele din die
tã ºi anumit
e boli
nutritive
alimentele
dietã
anumite
boli. În anul 1998,
existau 11 astfel de corelaþii aprobate de FDA.
Foarte recent, FDA a fãcut cunoscut cã revendicãrile pot fi bazate
pe declaraþia unui Organism ªtiinþific Federal („Federal Scientific Body“)
ca, de exemplu, Institutul Naþional pentru Sãnãtate („National Institute
of Health“), Centru pentru Controlul Îmbolnãvirilor („Center for Desease
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Control“) sau Academia Naþionalã de ªtiinþe.
În Uniunea Europeanã, nu existã o legislaþie armonizatã referitoare
la revendicãrile pentru sãnãtate, acestea fiind decise la nivel naþional
(aceasta pentru anul 1999).

Situaþia actualã în domeniul produselor naturale cu
beneficii pentru sãnãtate
sãnãtate..

Datoritã numeroaselor tipuri de produse cuprinse în categoria
„produse naturale cu beneficii pentru sãnãtate“, pe plan mondial existã
o considerabilã confuzie asupra denunmirii produselor, reglementãrilor
legale, a siguranþei producþiei ºi a procesului de evaluare ºi aprobare a
revendicãrilor. Interesul accentuat al consumatorilor pentru astfel de
eocupar
produse, în particular în þãrile dezvoltate, a determinat pr
preocupar
eocuparea
ea
agenþiilor guvernamentale, industriei ºi forurilor ºtiinþifice
pentru acest domeniu.
Este interesant sã se cunoascã situaþia în câteva þãri cu preocupãri
evidente în încercarea de a clarifica aceste probleme: SUA, Japonia,
Canada, Uniunea Europeanã.

SU
A
UA
SUA au manifestat cel mai mare interes faþã de produsele cu beneficiu
pentru sãnãtate, fie cã au fost numite alimente funcþionale, suplimente
dietetice sau alimente medicale.
Alimente funcþionale. Prima revendicare de sãnãtate a fost a
Companiei Kellog (1984) pentru un mic dejun cerealier (All Bran),
argumentând cã o dietã bogatã în fibre este protectivã împotriva
cancerului. Dupã aprobarea obþinutã pentru acest produs, în anii ’80 au
apãrut ºi alte revendicãri, fãrã argumente ºtiinþifice. Ca urmare, în 1994
Nutrition Labelling and Education Act
intrã în vigoare „Nutrition
Act“ (NLEA)
care reglementeazã trei componente ale informaþiei înscrise pe ambalaj:
(1) informaþii despre nutrienþi; (2) revendicãri despre nutrienþi; (3)
revendicãri de sãnãtate.
Iniþial, au fost permise ºapte revendicãri/ corelãri între dietã
boalã, printre care:
ºi boalã
– produsele cerealiere cu fibre, legumele ºi fructele
determinã un risc redus al cancerului;
– fructele, legumele ºi produsele cerealiere care conþin
fibre, în special fibre solubile, conduc la un risc redus
al bolilor coronariene.
Ca o noutate, în SUA, în 1997 s-a autorizat folosirea revendicãrii de
sãnãtate pentru fibrele solubile din fãina ºi tãrâþa de ovãz, care reduc
riscul bolilor coronariene. A fost pentru prima datã când un
anumit produs a fost identificat cã are efecte benefice care
po
pania K
ellog a
pott ffii înscrise pe ambalaj
ambalaj. Mai recent, com
compania
Kellog
revendicat relaþia dintre tãrâþa de grâu ºi reducerea riscului
cancerului de colon.
În 1994, FDA a declarat limpede cã „un produs elaborat cu pretenþia cã
are efecte medicale, destinat pentru diagnosticarea, vindecarea, atenuarea,
tratamentul sau prevenirea bolilor este medicament ºi nu aliment“.
JAPONIA
În Japonia se constatã un interes major pentru legislaþia
referitoare la alimentele funcþionale, deci pentru produse
vândut
e ca aliment
e . Aceste produse au fost dezvoltate pe baza
vândute
alimente
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conceptului de hrãnire cu convingerea tradiþional orientalã cã
unele subs
e po
v ea un rrol
ol im
por
substt anþe din aliment
alimente
pott aav
impor
portt ant în
pr
e v enir
ea bolilor
pre
enirea
bolilor..
CAN
AD
A
NA
DA
În aceastã þarã nu existã o categorie separatã de reglementãri pentru
alimentele funcþionale sau nutraceutice, intrând sub incidenþa reglementãrilor impuse în general pentru alimente sau medicamente.
UNI
UNEA EUROPEANÃ
UNIUNEA
Institutul Internaþional pentru ªtiinþele Vieþii – ILSI („International Life Science Institute“) este o fundaþie înfiinþatã în 1978, cu
scopul de a promova înþelegerea problemelor ºtiinþifice legate de nutriþie,
siguranþa alimentarã, toxicologie ºi mediu. ILSI este afiliatã la OMS, ca
organizaþie neguvernamentalã, ºi are statut consultativ specializat la
ONU, departamentul pentru agriculturã ºi alimentaþie. Având sediul în
Washington, ILSI are filiale în întreaga lume.
În cadrul filialei ILSI – Europa s-a constituit Comisia pentru
Acþiune în domeniul ªtiinþei Alimentelor Funcþionale în Europa
(„Functional Food Science în Europe“ - FUFOSE) care ºi-a propus sã
stabileascã o abordare fundamentatã ºtiinþific pentru conceptele referitoare
la ºtiinþa alimentelor funcþionale, într-o reþea multidisciplinarã europeanã,
cu obiective, printre altele:
– evaluarea criticã a bazei ºtiinþifice necesare pentru a furniza dovezi
potrivit cãrora nutrienþii specifici ºi componentele alimentelor
influenþeazã pozitiv funcþiile din organism;
– examinarea cunoºtinþelor actuale mai mult dintr-o
perspectivã funcþionalã decât dintr-una a produsului (!! ).
Directivele privind alimentele cu efecte asupra sãnãtãþii sunt orientate pe douã direcþii:
– considerate ca alimente pentru utilizare nutriþionalã parti(PARNUT
ARNUTS)
S);
cularã (P
ARNUT
S)
funcþionale în urma unei iniþiative
– considerate ca alimente funcþionale,
Functional FFoods
oods Science in Eur
ope
numitã „F
Europe
ope“.
PARNUTS este o directivã care cuprinde nouã categorii separate
de alimente pentru utilizare nutriþionalã specialã (printre care):
– alimente pentru copii („baby foods“);
– alimente cu valoare enrgeticã redusã („low enwrgy“, „energy
reduced“) destinate controlului masei corporale;
– alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale;
– alimente lipsite de sodiu;
– alimente pentru diabetici.
Strategia pentru alimentele funcþionale în Europa are drept scop
îmbunãt ãþirea competitivitãþii industriale în contextul
int
ensif
icãrii comer
þului mondial cu as
tf
el de pr
oduse
intensif
ensificãrii
comerþului
astf
tfel
produse
oduse, prin
stabilirea unei platforme de colaborare multidisciplinarã
multidisciplinarã. Au
fost identificate ºase domenii ºtiinþifice de interes
interes:
1. funcþiile gastro-intetinale;
2. funcþii fiziologice ºi comportamentale;
3. concepþie ºi dezvoltare;
4. modularea metabolismului lipidic;
5. impactul tehnologiei alimentare;
6. controlul stãrii redox.
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Baza ºtiinþif
icã pentr
u rre
evendicãrile rref
ef
erit
oar
e la alimenºtiinþificã
pentru
eferit
eritoar
oare
tele funcþionale

Este unanim acceptat faptul cã orice revendicare sau afirmaþie
tr
ebuie sã ffie
ie bazatã pe do
vezi ºtiinþif
ice solide
trebuie
dov
ºtiinþifice
solide, potrivit cãrora
aceasta este atât obiectivã, cât ºi corespunzãtoare. Este, însã, uneori
destul de dificil sã se stabileascã foarte clar care sunt aceste
ice obiectiv
e . De ceea, una dintre problemele
do
v ezi ºtiinþif
dov
ºtiinþifice
obiective
importante care trebuie rezolvate se referã la nivelul biologic la
vada car
e demons
tr
eazã ef
icacit
at
ea
e poat
e ffii accep
care
demonstr
treazã
eficacit
icacitat
atea
care
poate
acceptt atã do
dov
car
funcþionalã. Datele obþinute la diferite nivele ale organizãrii biologice
funcþionalã
(la nivel molecular, subcelular, celular, þesut, organ, organism ºi la nivel
ei tipuri de do
vezi eexperiment
xperiment
de populaþie) pot fi grupate în tr
trei
dov
xperimentale
ale:
ale
observaþii biologice (biochimice), rezultate epidemiologice
ºi probe de intervenþie.
Es
posibil ca do
v ezile în sspri
pri
jinul unui aliment
Estt e im
imposibil
dov
prijinul
funcþional sau component alimentar sã nu vizeze toate cele
trei domenii menþionate mai sus. De exemplu, eficacitatea unor
anumiþi antioxidanþi în reducerea riscului de cancer este susþinutã în
mod convingãtor de datele biologice (la nivel molecular, subcelular ºi
celular), în mãsurã mai redusã de dovezile epidemiologice (la nivel de
populaþie) ºi aproape de loc de observaþiile clinice (la nivelul
organismului). Dimpotrivã, efectele fibrelor dietetice sunt mai bine
demonstrate ºi înþelese în termeni epidemiologici ºi clinici decât la nivel
biochimic (ºi totuºi, calitatea fibrelor vegetale de a fi aborbante pentru
toxine, pregnant subliniatã în capitolul 9 al tratatului nostru, infirmã
aceastã opinie).
Dezv
olt
ar
ea aliment
elor func
þionale, cu rre
Dezvolt
oltar
area
alimentelor
funcþionale,
evendicãrile lor
însoþit
oar
e, v
a aav
v ea loc concomit
ent cu pr
ogr
esul car
e se
însoþitoar
oare,
va
concomitent
progr
ogresul
care
realizeazã în domeniul legislativ care trebuie sã garanteze
elor
atât v
alidit
at
ea rre
e v endicãrilor
endicãrilor,, cât ºi sigur
siguranþa
alimentelor
elor.
validit
aliditat
atea
anþa aliment
ªtiinþa alimentelor funcþionale furnizeazã doar baza ºtiinþificã
eglementãri
pentr
u aces
pentru
acestt e rreglementãri
eglementãri. Pe baza dialogului iniþiat într
între
e industria alimentarã, reþeaua de desfacere, autoritãþile de contr
ol ºi or
ganizaþiile consumat
orilor
trol
organizaþiile
consumatorilor
orilor, în unele þãri europene au fost
întreprinse o serie de mãsuri (în Suedia, Olanda ºi oarecum în Marea
Britanie ºi Belgia), adoptându-se un program de autoreglementare
pentru „revendicãrile de sãnãtate“
sãnãtate“.
Aceastã acþiune concertatã a UE a avut, între altele, ca finalitate
pr
opuner
ea unei scheme în care baz
ele ºtiinþif
ice ale dezv
propuner
opunerea
bazele
ºtiinþifice
dezvoltãrii
oltãrii
alimentelor funcþionale pot fi corelate cu comunicarea
beneficiilor aduse de alimentele funcþionale publicului larg.
Necesitatea revendicãrilor de sãnãtate
Într-o serie de þãri ca SUA, Canada, Australia, Europa Occidentalã, se
constatã o creºtere rapidã a vânzãrii produselor folosite ca soluþii
„alt
er
nativ
e“ la pr
evenir
ea sau tr
„alter
ernativ
native“
pre
enirea
trat
atamentul
bolilor. De exemplu,
at
amentul bolilor
oduselor obþinut
e din plant
e
A vânzãrile pr
se apreciazã cã în SU
SUA
produselor
obþinute
plante
(„botanical industry“) au crescut în ultimele douã decenii de la
zer
o la 11,5
,5 miliar
de de dolari pe an, cu o rratã
atã anualã de 115%
5%
ero
miliarde
5%.
Sugestiv pentru dezvoltarea acestor produse în SUA este cã în prezent
ele natur
ale pentr
u sãnãt
at
e sunt
(pentru 1998) aliment
alimentele
naturale
pentru
sãnãtat
ate
comercializate în peste 8.000 de magazine ºi cã mai mult de 40%
dintre americani consumã suplimente dietetice.
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În Europa existã o istorie îndelungatã de folosire a
produselor naturale pentru tratamentul ºi prevenirea unor
boli car
e sunt vândut
e într
-o pr
ei ori mai mar
care
vândute
într-o
propor
oporþie
trei
mare
opor
þie de tr
e
decât în SU
A . Aproximativ 40% din populaþia Marii Brit
anii
SUA
Britanii
apreciazã cã produsele naturale fac parte din categoria
medicament
elor
medicamentelor
elor, deºi în aceastã þarã revendicãrile de sãnãtate sunt
mania, în anul 11993,
993, au
restricþionate. Este de remarcat cã în Ger
Germania,
fost cumpãrate medicamente alopate bazate pe plante în
v aloar
e de 11,9
,9 miliar
de de dolari.
aloare
miliarde
Piaþa canadianã pentru produse din plante („medicina herbalã“) a
e
crescut cu 20% între anii 1994 ºi 1995. S-a estimat cã 20% dintr
dintre
canadieni utilizeazã ceva din medi
cina alternativã ºi cel p
uþin
medicina
puþin
6% cautã un produs în magazinele cu alimente pentru sãnãtate.
Interesul nu este limitat doar la produsele din plante ci este în
creºtere ºi pentru alimentele funcþionale, solicitându-se cât mai multe
inf
or
maþii despre acestea. Populaþia dor
eºt
e sã includã aces
infor
ormaþii
doreºt
eºte
acestte
produse în dietã mai degrabã ca alimente decât ca suplimente,
preferând sã le gãseascã în magazine ca alimente obiºnuite,
decât într-o secþiune separatã a acestora.
În prezent, se constatã cã interesul crescând asupra acestui tip de
produse este rezultatul acceptãrii acestora ºi sporirii surselor
or
maþionale
or
ea aces
infor
ormaþionale
maþionale. Se apreciazã cã, în viit
viitor
or,, vânzar
vânzarea
acesttor
ora
inf
a în
þãri în care revendicãrile de sãnãtate nu sunt permise nu este
singura cale de succes comercial
comercial. De exemplu, în Japonia, deºi
doar 1100
oduse au ffos
os
obat
e ca pr
oduse FFOSHU
OSHU
,, în
produse
ostt apr
aprobat
obate
produse
OSHU,,
00 de pr
prezent sunt comercializate câteva sute de produse funcþionale
funcþionale.
Cunoscând beneficiile acestora, populaþia le cumpãrã
indiferent dacã au sau nu licenþã FOSHU. Aceeaºi situaþia se
înregistreazã ºi în America de Nord
Nord, unde o serie de produse
fortifiate sau funcþionale (cereale pentru mic dejun, alimente fortifiate
cu vitamine ºi minerale, sucul de portocale ºi apa mineralã suplimentate
cu calciu) au succes pe piaþã fãrã revendicãri specifice de
produs.
Un exemplu sugestiv care aratã cã revendicãrile de sãnãtate nu
sunt neapãrat necesare pentru succesul produsului pe piaþã, este cel
mãsline. Pânã în urmã cu 15 ani, acizii graºi
al uleiului de mãsline
mononesaturaþi, principalul component al uleiului de mãsline, au fost
consideraþi ca fiind fãrã influenþã pentru reducerea riscului de
îmbolnãvire coronarianã a inimii. Dupã anul 1985, s-a evidenþiat faptul
cã acizii graºi mononesaturaþi scad nivelul colesterolului total din serul
sanguin. În plus, remarcabil este faptul cã ei reduc numai LDL
colesterolul, lãsând HDL colesterolul neschimbat, determinând un
beneficiu mai mare decât acela rezultat din efectul acizilor graºi
polinesaturaþi, care reduc atât LDL cât ºi HDL colesterolul. În þãrile în
care revendicãrile de sãnãtate specifice produsului nu sunt permise,
aceste noi descoperiri nu pot fi menþionate pe eticheta produsului.
tuþi ale uleiului de mãsline au ffos
os
e
Totuºi, aceste vir
virtuþi
ostt comunicat
comunicate
la reuniuni ºtiinþifice, în literatura de specialitate sau în massori ºi aavând
vând ca
infor
ormaþiile
consumatori
media, inf
or
maþiile ajungând la consumat
rezultat un interes enorm al acestora pentru acest produs
produs.
Rezultã de aici cã, fãrã nici o intenþie de a face revendicãri, industria
uleiului de mãsline a beneficiat din plin de cercetãrile riguroase, sub
forma unor studii controlate pe oameni.
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ªi alte exemple indicã faptul cã astfel de revendicãri de sãnãtate
nu sunt totdeauna necesare, însã cã succesul de piaþã este
condiþionat de un supor
ic solid, conf
ir
mat, al ef
ect
elor
suportt ºtiinþif
ºtiinþific
confir
irmat,
efect
ectelor
elor,,
ºi de faptul cã publicul acceptã sã cumpere aceste produse.
tã unele segment
e nu po
care
pott obþine
Totuºi, exis
xistã
segmente
e ale populaþiei car
informaþii despre produs din alte surse decât din revendicarea
de pe etichetã. (82
82
82)
La finalul subiectului, ne permitem doar o singurã ºi scurtã remarcã:
„medicamentele-alimente“ naturale, recomandate de Hipocrate prin
celebrul sãu îndemn, ºi promovate de noi în aceastã lucrare, sub
denumirea conceptualã de „Alimentaþia Naturalã“ – nu se referã la
produse / ingrediente de un anumit tip ºi cu revendicãrile
a , ci la REVENDICÃRILE DE SÃNÃ
TATE
s pecif
ice aces
ora
SÃNÃT
pecifice
acestt or
GENERALE
GENERALE!
Aceasta este esenþa ideii, care stã la baza oricãrei discuþii, prin abordare
legislativã, a Alimentaþiei Naturale ºi a produselor specifice acestui mod de
nutriþie. Iar, dacã toatã argumentaþia fundamentalã ºi teoreticã a acestui
Tratat – întinsã pe sute de pagini, citatã din tratele ºtiinþei medicale alopate
oficiale – nu este suficientã, atunci, cazurile practice rezolvate prin aceastã
terapie vor fi, cu siguranþã, elementul cel mai convingãtor!
Pentru aceasta, însã, sunt necesare un numãr semnificativ de exemple, care solicitã o colaborare între toþi terapeuþii care practicã acest
sistem, inclusiv prin Alimentaþia Naturalã, cu dovezile de rigoare.
Exact aceastã colaborare o solicitãm ºi noi, pentru viitoare lucrãri,
cât mai solid bazate pe multiple exemple terapeutice, care sã confirme
fãrã nici cea mai micã tãgadã REVENDICAREA GENERALÃ DE
SÃNÃ
TATE atribuitã produselor naturale – cazuri terapeutice care sã
SÃNÃT
reprezinte partea practicã a acestui sistem ºi „stil de viaþã“:
ALIMENT
AÞIA ANTURALÃ
ALIMENTA
ANTURALÃ.

4.7.5 CONCLUZII LA FINA
LUL ACESTUI CAPITOL
FINALUL
AL „„MEDICAMENTULUI
MEDICAMENTULUI - AL
IMENT
ALIMENT
IMENT““ NATURAL
„Cum credeþi cã un remediu chimic – agent de stres prin excelenþã
– vã poate ameliora vreun rãu? Mai ales cã, imediat ce un medicament
a fost înghiþit, injectat etc., organele de excreþie nu au decât un
singur obiectiv: sã-l elimine pe intrus. Iar dacã un asemenea viol
organic se repetã zilnic, organismul nemaiputând reacþiona, se
Selye, laureat Nobel pentru cercetãri
instaleazã stresul.“ (Hans Selye
asupra stresului
stresului)
„Medicamentele sunt de neînlocuit în caz de urgenþã, când þi-a luat
foc casa. Aici, intervenþia lor este aceea a pompierilor: rapidã, brutalã,
eficace
eficace. Dar ce dezastru lasã în urmã! Au stins focul, dar
locuinþa a rãmas de
vas
dev
astt atã. Tot ce mai aveþi sunt ochii plini de
lacrimi ºi mâinile ca sã vã puneþi pe treabã… dacã mai sunteþi în stare.“
Messeque, un mare fitoterapeut francez )
(Maurice
Maurice Messeque
„Doctorul viitorului nu va prescrie nici un medicament,
ci va trezi interesul pacienþilor sãi referitor la cadrul uman privind
dieta ºi la cauza ºi prevenirea bolilor.““ ((Thomas A. Edison))
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Încã trei citate deosebite, vin sã îngroaºe rândul atâtor multor altora,
îndelung ºi insistent expuse pe parcursul acestui lung capitol, pentru a
susþine acest Simplu (nu simplist) ºi firesc Adevãr – aparþinând bunuluisimþ ancestral, al esenþei fiecãrei fiinþe umane, grup, populaþie, naþiune etc.
Dacã toate datele ºtiinþifice prezentate aici nu au clintit cu „un milimetru“
încrederea cuiva în „puterea absolutã ºi de neatacat“ a medicamentului
Vocea int
erioarã“ de pe fr
ecv
enþa
anþã cã „„V
alopat, atunci, cu sigur
siguranþã
interioarã“
frecv
ecvenþa
„bunului-simþ“ (încã o datã amintim semnificaþia realã: „simþul cel bun“,
per
cepþia ffinã
inã a ade
vãr
ului din ffiecar
iecar
e ), îi v
a „po
ves
ti“
percepþia
adevãr
vãrului
iecare
va
„pov
esti“
respectivului, cândva, cu cele mai potrivite cuvinte, sensul
Cuvântului…
e ºi rreþiner
eþiner
e, în a judeca
Iar, pânã atunci, recomandãm rãbdar
rãbdare
eþinere,
ceea ce (încã) nu se poate accepta ºi asuma.
asuma Cãci, toate la vremea
lor, chiar dacã „a sosit timpul“…
Totuºi, înainte de a „trage cortina“ peste toate aceste date, este util sã
ne reamintim de una din ideile principale, din introducerea acestui vast
capitol: medicamentele chimice alopate sunt instrumente ce sunt
necesare ºi pot fi utile îîn
n anumite situaþii
situaþii. Deci, aceasta nu înseamnã
negarea cu orice preþ a medicamentelor alopate. Tocmai aceastã „calitate“
de reechilibrare aparentã a marilor dezechilibre oferã ocazia unei minime
reveniri la valori ale parametrilor fiziologici mai apropiate de „normal“ –
în cazul unor situaþii dramatice, urgente, când manifestarea acutã sau
supraacutã a bolii nu permite acþiunea desfãºuratã temporal a Alimentaþiei
Naturale. De aceea, putem spune cã medicamentul alopat este „scara“
ce-l scoate momentan din groapã pe suferind; de asemenea, acesta
este „Mâna“, întinsã înnecatului, care îl scoate din apã – dar tot
momentan…
Ca o parantezã de susþinere: am remarcat din propria experienþã
medicalã cum informaþia referitoare la Alimentaþia Naturalã, a putut fi
expusã unei paciente (suferindã de meningiom cranian ce-i declanºa
periodic manifestãri epileptice, tot mai dese) numai dupã calmarea
crizelor de tip epileptic cu medicamentele alopate de urgenþã
urgenþã…
Chiar ºi acest aspect, însã, cu timpul poate fi depãºit, prin
redescoperirea acþiunii terapeutice a plantelor medicinale-alimentare ºi
a altor „leacuri“ oferite de Naturã – exact cum fãcea Hipocrate ºi ceilalþi
adevãraþi mari medici ai antichitãþii. Acestea nu au practic contraindicaþii
sau efecte secundare, cu mici excepþii, ale unor plante bogate în alcaloizi,
ce pot afecta organismul în caz de depãºire a dozei „naturale“.
În concluzie, medicamentul alopat calmeazã pe moment, „extrãgând“
suferindul din starea dramaticã generatã de superintoxicare. Dar doar
atât
atât, cãci în continuare, rolul real terapeutic este preluat de
„medicamentul-aliment“ natural, reprezentat de hrana naturalã, ce
participã la readucea organismului, încet ºi cu rãbdare, la parametrii
reali de funcþionare.
În aceste condiþii, persistenþa în a interveni cu medicamentele alopate
– tratând efecte ale efectelor secundare (de nu mai ºtie nici medicul
alopat care au fost primele simptome reale, altele decât cele induse de
medicamente), neglijând sau ignorând cu bunã ºtiinþã alternativa beneficã
ºi realã a Alimentaþiei Naturale – ne obligã sã reamintim alt celebru dicton
„Eroar
ea
antic latin: „Erare human est, perseverare diabolicum“ („Eroar
„Eroarea
este umanã, însã perseverarea în greºealã este diabolicã“
diabolicã“)!
Iatã cum, prin continua distanþare a consecinþelor tot mai
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nefaste ale medicamentelor alopate, de intenþiile iniþial bune
ale medicului alopat
alopat, cunoscutul dicton latin primeºte o tot mai
funestã confirmare
confirmare!
În acest fel, CONCLUZIA FINALÃ apare clarã ºi fireascã:
A pentr
u VIA
ÞÃ, ef
icientã ºi rreal
eal umanã, solicitã
MEDICINA
pentru
VIAÞ
eficientã
MEDICIN
trecerea – de la „bombardamentul“ cu substanþe chimice ce
þin doar de efecte, care mascheazã simptomele ºi ascund
rãdãcinile bolii – cãtre „medicamentul-aliment“ natural, ce
acþioneazã la nivelul cauzal al intoxicãrii ºi dezechilibrului
numit boalã (fie fizic, psiho-emoþional, mental, conceptual,
spiritual etc.).
Cu aceste condiþii îndeplinite, se pot deschide noi posibilitãþi ale
Sãnãtãþii ºi Vieþii…
Cu siguranþã cã, în viitorul cel mai apropiat, spitalele ºi medicina
altfel se vor prezenta în faþa societãþii ºi a Vieþii: spitalele vor fi, cu
locuri ale ospitalitãþii ºi relaxãrii
hospiadevãrat, „locuri
relaxãrii“ (vezi engl. „hospital
Medicinei pentru Viaþã
tal“), integrate într-un sistem armonios al „Medicinei
Viaþã“!
În acest fel, probabil cã altfel se va prezenta ºi evolua Societatea
umanã actualã, prin redeschiderea cãii de dezvoltare cãtre o adevãratã
CIVILIZAÞIE – una a VIEÞII!…

„Nu acuza NATURA, ea ºi-a fãcut partea ei din datorie. Fãþi-o ºi TU
pe-a ta!““ (John Milton, „Paradisul pierdut“))
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Capitolul 5
PRINCIPIILE GENERALE PRIVIND
IGIENA ALIMENTAÞIEI TRADIÞIONALE
Acest capitol, intercalat între alte douã capitole deosebit de interesante
(referitoare la „medicamentul-aliment“ natural, al preparatelor naturale
ºi „medicamentul-forte“ al pauzei alimentare), abordeazã partea formalã
a Igienei Alimentaþiei, cea care identificã „necesarul“ de substanþe nutritive pentru organism, aºa cum este perceput în acest moment, al anului
2003. Cãci, sã nu uitãm cã, periodic, acest „necesar“ este revizuit, începând
de la cantitatea ºi calitatea proteinelor, pânã la unele proaspãt descoperite
vitamine sau microelemente, de care pânã în momentul respectiv nimeni
nu amintise, decât poate doar ca ipotezã.
În felul acesta, o nouã ipotezã asimilatã devine „teoremã“, punct
de reper obligatoriu de luat în considerare pentru orice „regim alimentar
ºtiinþific“. Nu este deloc întâmplãtoare aceastã evoluþie continuã, cãci
ritmurile cosmice predispun la cicluri de asimilare-dezasimilare aflate
într-o permanentã variaþie – modulare.
Dar aceste aspecte ce þin mai degrabã de „metafizica alimentaþiei“ vor
fi abordate cu alte ocazii. În prezentul capitol realizãm „radiografia“
momentului din punctul de vedere al Igienei Alimentaþiei tradiþionale, care
îºi aratã utilitatea deosebitã în cazul unei alimentaþii obiºnuite – ºi care
reprezintã un veritabil reper ºi punct de plecare pentru descoperirea unor
noi parametri ai organismului supus trecerii cãtre Alimentaþia Naturalã.
Ca sã se ºtie unde se poate ajunge prin Alimentaþia Naturalã
(din perspectiva parametrilor biofizico-chimici ai organismului), cu
posibilitatea adaptãrii acestuia la procesul restricþiei calorice sau chiar
al pauzei alimentare – este necesar sã se ºtie de unde se pleacã
pleacã.
Este exact ceea ce realizãm în urmãtoarele pagini, într-o prezentare
strict ºtiinþificã medicalã, riguroasã, vãzutã poate chiar ca rigidã – dar,
în care, fiecare va regãsi în mai mare sau mai micã mãsurã sensul
utilitãþii acestui demers, totuºi, necesar.

Valoarea nutritivã a produselor alimentare reprezintã una dintre
cele mai complexe probleme ale alimentaþiei. La sfârºitul secolului XIX
Rubner a fãcut un prim pas de cuantificare a valorii unui aliment introducând noþiunea de valoare energeticã care este stabilitã prin aportul
energetic al glucidelor, lipidelor ºi proteinelor. Aceasta este o concepþie
specificã perioadei de început când se încerca sã se asimileze corpul
omenesc cu o maºinã. Astãzi ºtim cã organismul este mult mai com58
58)
plex, cu necesitãþi mult mai diverse. (58
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Valoar
ea ener
ge
ticã reprezintã (pentru Igiena Alimentaþiei
aloarea
energe
geticã
tradiþionale) un indicator cantitativ important al raþiei alimentare.
Aceasta constituie o parte integrantã a valorii nutritive ºi reprezintã un
indice care caracterizeazã energia ce poate fi eliberatã prin arderea în
organism a alimentului în procesul funcþiilor fiziologice ale
organismului. Se calculeazã înmulþind conþinutul de glucide, lipide ºi
proteine ale alimentului cu coeficienþii calorigeni respectivi. Se exprimã
în Kcal sau Kj, de preferat în Kj, în conformitate cu Sistemul
Internaþional, dar în practicã se admit ambele unitãþi. (111)
Valoar
ea nutritivã reprezintã calitatea unui produs alimentar de
aloarea
a satisface necesitãþile nutritive ale organismului, aceasta fiind cu atât
mai mare cu cât asigurã în mai mare mãsurã necesarul de compuºi sau
cu cât compoziþia chimicã corespunde unei alimentaþii echilibrate.
Pentru aprecierea calitãþii nutritive a unui produs alimentar este necesar
sã se cunoascã conþinutul sãu în proteine, glucide, lipide, sãruri minerale
ºi vitamine, nu numai sub aspect cantitativ dar ºi calitativ, inclusiv
58
58)
interacþiunile posibile dintre diferiþii componenþi. (58
Valoar
ea aliment
arã reflectã toate calitãþile utile ale produsului
aloarea
alimentarã
ºi reprezintã o noþiune complexã care se referã la valoarea nutritivã ºi
calitãþile senzoriale.
Pentru om, actul alimentar reprezintã mai mult decât o simplã
ingestie a unui aliment. Plãcerea pe care o conferã consumarea unui
produs, respectiv calitãþile senzoriale, afectivitatea, comportamentul
emoþional, simbolul pe care-l determinã, au pentru individ sau colectivitate un rol determinant în utilizarea hranei. Un regim sintetic cu
toþi componenþii necesari, nu poate satisface nici un individ
individ.
În înþelegerea comportamentului alimentar uman este necesar a se
lua în consideraþie dimensiunea afectivã datã de senzaþiile de culoare,
gust, aromã, etc. Datoritã reacþiilor noastre senzoriale mâncãm de obicei
58
58)
ce ne place ºi ce suntem obiºnuiþi. (58

5.1 NECESARUL DE CALORII
5.1.1 NECESARUL DE ENERGIE
Principalii furizori de energie sunt substanþele nutritive zise calorigene: glucide, lipide ºi proteine. Prin arderea a unui gram glucid sau
proteinã se furnizeazã 4,1 calorii iar a unui gram lipid 9,3 calorii.
Chiar în condiþii de repaus absolut se realizeazã o cheltuialã minimã
de energie – metabolism bazal – de 1cal./kg greutate corporalã ºi orã.
Copiii ºi adolescenþii au metabolismul bazal mai accentuat, cu valori
maxime la 1–3 ani (de la 2– 2,5 cal.kg/orã). În a doua jumãtate a sarcinii,
metabolismul creºte cu 20–25 % iar în lactaþie cu 10–20 %.
Necesarul stabilit de calorii este de 800–900 cal./zi pentru viaþa
sedentarã, 900 - 1400 cal./zi pentru activitatea uºoarã ºi 1400–1800
cal./zi pentru activitatea moderatã. În activitãþi fizice deosebite se
indicã 1800–4500 cal./zi. Toate aceste valori sunt adãugate celor ale
metabolismului bazal. (111 )
Viaþa presupune un consum permanent de energie, indispensabilã
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desfãºurãrii funcþiilor organismului: sinteza de substanþe pentru
creºterea ºi repararea uzurilor, contracþiile voluntare ºi involuntare ale
musculaturii striate ºi netede, secreþia, excreþia, asigurarea unei temperaturi constante, menþinerea diferenþei de nivel în repartiþia ionilor ºi
sarcinilor electrice.
otale de ener
gie sunt necesar de adãugat:
energie
Pentru aflarea cheltuielilor tto
– acþiunea dinamicã specificã – energia cheltuitã pentru metabolizarea nutrimentelor; aceasta este de 20–40% pentru proteine, 68% pentru glucide ºi 2–5% pentru lipide. O alimentaþie echilibratã
determinã o acþiune de 10%;
– corecþia de temperaturã (8–10% din valoarea metabolismului bazal,
dar depinde de sezon, climã);
– energia cheltuitã prin activitatea muscularã:
- cheltuieli mici (sub 3200 cal./zi): funcþionari, profesori, dactilografi;
- cheltuieli moderate (3200–3700 cal./ zi): mecanici, tractoriºti,
ºoferi, zugravi;
- cheltuieli mari (3700-4200 cal./zi): lãcãtuºi, instalatori, mineri
cu munci mecanizate;
- cheltuieli foarte mari (4700–5200 cal./zi): spãrgãtori de piatrã, cosaºi.

5.1.2 ALIMENTE ENERGETICE
Nevoile calorice se pot evalua doar cu o anumitã probabilitate;
58
organismul are capacitatea de adaptare în anumite limite. (58
58)
Cele mai mari cantitãþi de energie se gãsesc în urmãtoarele alimente:
* uleiul
- 900 cal. la 100 g. produs
* untul
- 700 cal. la 100 g. produs
* alune ºi nuci
- 650 cal. la 100 g. produs
* ciocolata
- 550 cal. la 100 g. produs
* zahãrul
- 400 cal. la 100 g. produs
* mierea
- 300 cal. la 100 g. produs. (111)

5.2 NECESARUL DE PROTEINE
5.2.1 CALITATEA PROTEINELOR
Proteinele sunt substanþe nutritive cu o structurã complexã, fiind
alcãtuite din 23 de aminoacizi legaþi între ei prin legãturi peptidice.
Majoritatea aminoacizilor (18) sunt sintetizaþi de organism atunci
când hrana nu-i conþine ºi de aceea se numesc aminoacizi neesenþiali
sau dispensabili
dispensabili. Existã 8 aminoacizi numiþi esenþiali pe care organismul
nu-i poate sintetiza ºi de aceea ei trebuie aduºi prin alimentaþie:
FENILALANINA, IZOLEUCINA, LEUCINA, LIZINA, METIONINA,
TREONINA, TRIPTOFANUL, VALINA. Lipsa oricãrui aminoacid de acest
tip, perturbã sinteza proteinelor care îi conþin în moleculã. Proteinele
care conþin toþi aminoacizii esenþiali sunt superioare din punct de vedere
nutritiv.
Existã trei categorii de proteine
proteine:
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– proteine cu valoare biologicã superioarã, care conþin toþi aminoacizii esenþiali în proporþii adecvate organismului uman. Ele au o
mare eficienþã în promovarea creºterii, repararea uzurilor, din
aceastã grupã fãcând parte proteinele din ouã, lapte ºi derivate;
– proteine cu valoare biologicã medie care conþin toþi aminoacizii
esenþiali, dar unii dintre aceºtia sunt în proporþii mai reduse (aminoacizi limitativi). Capacitatea lor proteino-geneticã este mai micã
ºi de aceea sunt necesari în cantitãþi mai mari. Ele se gãsesc mai
ales în cereale ºi leguminoase uscate (soia, fasole albã, mazãre).
Principalul aminoacid limitativ al proteinelor din cereale este
LIZINA, iar pentru leguminoase este METIONINA;
– proteine cu valoare biologicã inferioarã: în compoziþia acestora
lipsesc unul sau mai mulþi aminoacizi esenþiali, iar mulþi dintre
ceilalþi sunt în cantitãþi dezechilibrate. Administrate ca sursã unicã
de proteine, ele nu pot întreþine singure creºterea ºi nici menþine
echilibrul azotat. Astfel de proteine sunt: ZEINA, principala
proteinã a porumbului (lipsitã de lizinã ºi foarte sãracã în triptofan)
ºi COLAGENUL (lipsit de triptofan ºi foarte sãrac în metioninã,
izoleucinã, lizinã ºi treoninã).
Alãturi de acestea, avem:
– fãinuri alimentare – derivate proteice cu un conþinut de maxim
50% proteine, obþinute prin procedee fizice de prelucrare a
materiilor prime bogate în proteine;
– concentratele proteice – cu 60–70% proteine ºi care se obþin prin
procedee fizico-chimice ºi bio-chimice de concentrare;
– izolatele proteice-derivate – cu un conþinut în proteine mai mare
de 90% obþinute din materii prime bogate în proteine, prin procedee
fizico-chimice, în mod obiºnuit prin extracþie-precipitare.
Conform statisticilor existente, 50% din producþia mondialã de
proteine este asiguratã de cultura cerealelor, 20% de cultura legu58
58)
minoaselor ºi 30% de produse animale ºi piscicole. (58

5.2.2 ROLUL PROTEINELOR
Rolul principal al proteinelor este cel plastic, acestea fiind
componente principale ale protoplasmei celulare, participând la formarea, reînnoirea ºi repararea lor. Proteinele reprezintã 16-19% din
greutatea unui adult ºi 75-78% din substanþa uscatã ºi delipidatã (din
care s-au îndepãrtat lipidele) a corpului.
Proteinele intrã în structura enzimelor ºi a unor substanþe active
(glutation, hemoglobinã, transferinã) ce ajutã proceselor metabolice.
Din proteine sau din aminoacizi, unele glande secretã hormoni.
Presiunea coloid-osmoticã, echilibrul acido-bazic sunt în mare mãsurã
dependente de prezenþa acestor macroelemente.
Apãrarea faþã de bolile infecþioase este influenþatã de cantitatea ºi
calitatea proteinelor din alimentaþie. Anticorpii sunt gamaglobuline, iar
activitatea fagocitarã a leucocitelor este favorizatã de prezenþa proteinelor.
Proteinele mãresc rezistenþa faþã de noxele chimice cu care omul
vine în contact: poluanþi, aditivi alimentari sau produse farmaceutice
(metale toxice, produºi cu arsen, hidrocarburi halogenate, hidrocarburi
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aromatice cum ar fi benzenul ºi toluenul), pesticide, sulfamide.
Proteinele asigurã troficitatea normalã a þesuturilor ºi organelor asupra
cãrora acþioneazã substanþele nocive precum ºi echipamentul enzimatic
necesar metabolizãrii noxelor: oxidãri, reduceri, hidrolize ºi conjugãri.
Studii efectuate în ultima vreme au confirmat existenþa unei corelaþii
între dezvoltarea funcþiilor intelectuale ºi natura alimentaþiei proteice,
mai ales la copii ºi adolescenþi.
Proteinele sunt utilizate ºi ca surse importante de energie, 1g
proteinã furnizând 4,1 calorii. Rolul calorigen al proteinelor este
secundar, ele fiind substanþe scumpe deoarece nu elibereazã toatã
energia conþinutã în moleculã (acidul uric mai conþine energie), iar
produºii finali de catabolism mai au un grad de nocivitate important ºi
58
58)
solicitã un surplus de efort secretor. (58

5.2.3 RAÞIA DE PROTEINE
Din punct de vedere al calitãþii lor, proteinele de clasa I trebuie sã
reprezinte:
– 75% din materialul azotat pentru copiii peste un an ºi adolescenþi;
– 50% din materialul azotat pentru femei în perioada maternitãþii;
– 30% din materialul azotat pentru adulþi în condiþii obiºnuite.
Carenþa de proteine poate duce la tulburãri de creºtere ºi
nutriþie, scãderea rezistenþei la infecþii, apariþia anemiei,
edemelor
izice ºi psihice. Insuficienþa
edemelor,, scãder
scãderea
ea capacitãþii ffizice
proteinelor în alimentaþie determinã o reducere a capacitãþii metabolice,
micºoreazã activitatea majoritãþii enzimelor, reduce metabolismul
energetic în ficat, inhibã procesele de biosintezã, frâneazã activitatea
enzimelor în glandele suprarenale, reduce rezistenþa organismului la
intoxicaþii.
Toate alimentele naturale conþin o cantitate variabilã de proteine, dar
58
58)
proporþia de proteine nu depãºeºte niciodatã 1/3 din greutatea lor. (58
(…) Corpul omenesc poate produce el însuºi 13 dintre aceºti
aminoacizi. Ceilalþi se numesc „aminoacizi esenþiali“ întrucât trebuie
lizina, triptodaþi organismului odatã cu hrana. Numai trei dintre ei –lizina,
fanul ºi metionina - au o importanþã esenþialã, pentru cã ceilalþi se
32
32)
aflã în cantitãþi mari în majoritatea alimentelor. (32
Un grup de experþi FAO/OMS au apreciat minimul proteic vital la 0,5 g
proteine/ kg corp, corespunzând la 5,6 g azot sau la 35 g proteine/zi, când
acestea au valoare biologicã mare, dacã restul raþiei calorice este acoperit
prin glucide ºi lipide ºi dacã organismul nu este supus la condiþii deosebite
de viaþã (temperaturã scãzutã, agresiuni microbiene, toxice, efort intens).
Raþia proteicã zilnicã (optimul proteic) necesarã unei vieþi active
este de 1 g/kgcorp/zi sau 14% din raþia caloricã a adulþilor.
Cele mai bogate alimente în proteine din grupul celor naturale sunt:
* drojdia de bere
- 46 g /100 g produs
* soia
- 40 g /100 g produs
* caºul
- 25 g /100 g produs
* lintea
- 26 g /100 g produs
* fasolea albã
- 23 g /100 g produs
29
29)
* grâul încolþit
- 26 g /100 g produs. (29

321

5.3 NECESARUL DE LIPIDE
5.3.1 CALITATEA LIPIDELOR
În organismul uman rolul principal al lipidelor este de furnizare de
energie. În organism ele ard complet pânã la dioxid de carbon ºi apã,
eliberând toatã energia chimicã potenþialã la 9,3 calorii pentru un gram
de lipide.
Valoarea biologicã a grãsimilor este legatã de acizii graºi pe care-i
conþine, de numãrul ºi poziþia dublelor legãturi ºi configuraþia stereochimicã a moleculei. Grãsimile în care predominã acizii graºi saturaþi
sunt solide la temperatura ambiantã în timp ce un mare procent de
acizi graºi nesaturaþi conferã grãsimilor starea lichidã. Toþi acizii graºi
saturaþi pot fi sintetizaþi de organism. Spre deosebire de aceºtia,
organismul nu poate sintetiza acizii graºi polinesaturaþi (acidul linoleic,
linolenic, arahidonic) numiþi acizi graºi indispensabili sau esenþiali care
trebuie sã intre în raþia alimentarã zilnicã în cantitate suficientã.
Acizii graºi polienici (nesaturaþi) sunt constituenþi ai fosfolipidelor
care formeazã membranele celulare, reduc nivelul colesterolului în
sânge ºi participã la refacerea transportului lipidelor. În torentul circulator intervin în reacþiile de oxidoreducere, stimuleazã activitatea unor
enzime, iar acidul arahidonic este precursor al prostaglandinelor.
Deficitul de acizi graºi nesaturaþi influenþeazã creºterea, integritatea
þesutului cutanat, rezistenþa la infecþie, funcþia de reproducere, funcþiile
miocardului ºi proprietãþile trombocitelor. Acizii graºi nesaturaþi
esenþiali intervin ºi în metabolismul colesterolului, în aterogenezã.
Ca urmare, aprecierea calitãþilor nutriþionale ale lipidelor alimentare
trebuie sã aibã ca punct de plecare conþinutul lor în acizi graºi nesaturaþi,
precum ºi tipul acestor compuºi.
Un indicator de calitate nutriþional al grãsimilor alimentare, frecvent
utilizate pentru clasificarea acestora este raportul acizilor graºi polinesaturaþi (P) faþã de acizi graºi saturaþi (S). Se apreciazã cã o grãsime al
cãrei raport P/S este mai mare de 2, are o valoare biologicã ridicatã ºi
intervine pozitiv în buna funcþionare a organismului, în special în
reglarea colesterolemiei.
În schimb, grãsimile animale au cantitãþi mici sau foarte mici de
acizi graºi nesaturaþi:
– gãlbenuºul de ou
= 8%;
– untura, untul
= 4%.
Grãsimile alimentare sunt mai necesare pentru cã solubilizeazã ºi
faciliteazã absorbþia vitaminelor liposolubile, stimuleazã contracþiile cãilor
biliare ºi pentru motive de ordin culinar – fiind un important ingredient
necesar pentru pregãtirea mâncãrurilor. În organism, þesutul adipos
subcutanat are un efect izolator ºi reduce pierderile de cãldurã din organism
în anotimpul rece. Colesterolul furnizeazã nucleul pentru sinteza provitaminei
58
D, a hormonilor suprarenali, sexuali ºi a sãrurilor biliare. (58
58)
Uleiurile vegetale au cantitãþi mari de acizi graºi nesaturaþi:
– ulei de floarea soarelui - 65%;
– ulei de germeni de grâu
- 65%;
– ulei de soia
- 60%;
– ulei de germeni de porumb
- 40%.
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În schimb, grãsimile animale au cantitãþi mici sau foarte mici de
acizi graºi nesaturaþi:
– gãlbenuºul de ou
- 20%;
– untul
- 4%. (111)

5.3.2 RAÞIA DE LIPIDE
Sedentarii, persoanele în vârstã, femeile în perioada maternitãþii,
cei obezi, dislipidemici, cei cu insuficienþe hepato-pancreatice sau
afecþiuni ale cãilor biliare trebuie sã consume 20% grãsimi. Prânzuri
mai grase (pânã la 35%) se recomandã la copii, adolescenþi, adulþi, cu
cheltuieli mari de energie, cu activitãþi în frig, vânt, umezealã.
Excesul de grãsimi poate provoca steatozã hepaticã, obezitate,
aterosclerozã. Este recomandabil ca cel mult jumãtate sã fie de origine
58
58)
animalã, dacã nu ºi mai puþin. (58
Cele mai bogate alimente în grãsimi sunt: uleiul (100g %), untul (80 g
la 100 g ), nucile (60 g la 100 g). (111)

5.4 NECESARUL DE GLUCIDE
5.4.1 CALITATEA ªI ROLUL GLUCIDELOR
Glucidele sunt necesare nu numai ca sursã energeticã ci ºi pentru
metabolizarea lipidelor ºi proteinelor. De aceea se afirmã cã, „grãsimile
ard la focul glucidelor“ ºi „glucidele cruþã proteinele“. Fiecare gram de
glucozã oxidat elibereazã patru calorii. O parte din glucozã este folositã
imediat pentru nevoile energetice ale organismului iar o micã parte
este stocatã sub formã de glicogen în ficat ºi muºchi sau ca grãsime în
þesutul adipos. La nevoie glicogenul hepatic poate reface nivelul glucozei
circulante. Muºchii scheletici netezi ºi miocardul conþin glicogen care
este în orice moment disponibil pentru funcþia muscularã dar nu ºi
pentru restabilirea glicemiei.
Glucoza este unica sursã de energie pentru sistemul nervos central. Lactoza favorizeazã dezvoltarea florei bacteriene în intestin (care
participã la sinteza unor vitamine din complexul B ºi faciliteazã absorbþia
calciului) are, de asemenea, ºi proprietãþi laxative.
Alt rol al glucidelor este acela de a contribui la sinteza derivaþiilor
glucidici (acidul glucuronic, AND, ARN etc.). Acidul glucuronic, derivat
din metabolismul glucozei este folosit în conjugarea multor substanþe
exogene (agenþi chimici toxici, medicamente) sau formate în organism.
Viteza de absorbþie a glucidelor depinde de numeroºi factori:
– forma solidã sau lichidã a produsului ingerat ºi timpul de retenþie
în stomac;
– natura fizico-chimicã a substanþei ºi compoziþia sa chimicã;
– transformãrile la care este supus produsul, în special gradul de
mãrunþire ºi gradul de gelificare prin tratarea termicã;
– substanþele de însoþire: acidul fitic, fibrele, inhibitori ai amilazelor;
– contextul alimentar, respectiv asocierea cu proteine ºi llipide;
– gradul de absorbþie;
– starea nutriþionalã anterioarã.
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Dintre acþiunile benefice ale fructozei amintim:
– viteza relativã de absorbþie la nivel intestinal este mai micã la
fructozã decât la glucozã;
– indicele glicemic este mai mic la fructozã faþã de glucozã;
– protejeazã proteinele împotriva catabolizãrii ºi reface rezervele
de energie;
– favorizeazã absorbþia intestinalã a fierului ca urmare a formãrii
unui compus chelat fier-fructozã, mai bine absorbit decât fierul
anorganic ºi accelereazã metabolismului etanolului;
– scade conþinutul de mucopolizaharide din sânge combãtând ºi
angiopatia diabeticã;
– la diabeticii cu acidozã reduce tendinþa de acidozã faþã de glucozã;
– prin metabolismul sãu, mai activ decât al glucozei, acþioneazã pentru
vindecarea mai rapidã a traumatismelor produse de corpii strãini.
Glucidele nedigerabile (celuloza, hemiceluloza ºi substanþele
pectice) denumite fibre alimentare, stimuleazã mecanic ºi chimic peristaltismul tubului digestiv, ameliorând constipaþia, prevenind obezitatea,
inactivând unii metaboliþi iritanþi pentru intestinul gros, cu acþiune
58
58)
protectoare asupra carcinogenezei. (58

5.4.2 RAÞIA DE GLUCIDE
Carenþa de glucide produce tulburãri în folosirea proteinelor ºi
lipidelor de cãtre celulã, realizându-se starea de acidozã. În aceste condiþii se consumã din aminoacizi pentru a produce glucoza prin
gluconeogenezã. În lipsa glucidelor, lipidele sunt oxidate complet, se
formeazã ºi se acumuleazã corpi cetonici, iar acidoza mãreºte catabolismul protidic pentru formarea de amoniac ºi alþi produºi alcalini care sã
neutralizeze valenþele acide.
În privinþa surselor de glucide, în afara lactozei din lapte, toate
58
58)
glucidele din alimentaþie sunt de origine vegetalã. (58
Glucidele asigurã 50-68% din necesarul de energie. De la 300–350
g/zi pentru un adult sedentar, raþia poate ajunge la 700 g/zi pentru cei
care depun o muncã fizicã intensã.
Cele mai bogate alimente în glucide sunt:
* zahãrul
- 100 %;
* mierea
- 80 g la 100 g;
* stafidele ºi prunele uscate - 70 g la 100 g. (111)
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5.5 NECESARUL DE SÃRURI ORGANICE
ªI BIOELEMENTE
5.5.1 CALITATEA ªI ROLUL MACRO- ªI
MICROELEMENTELOR
Elementele minerale reprezintã numai circa 6 % din greutatea
corporalã ºi totuºi au un rol important în nutriþie. Din cele 100 elemente
minerale cunoscute, doar 20–21 sunt necesare pentru asigurarea
structurilor tisulare ºi pentru desfãºurarea normalã a proceselor
metabolice, acestea fiind numite bioelemente
bioelemente.
Dupã cantitãþile care se gãsesc în organism elementele minerale au
fost grupate în macroelemente ºi microelemente.
Ca macroelemente amintim: carbonul, hidrogenul, oxigenul,
azotul, calciul, fosforul, sodiul, potasiul, clorul, magneziul ºi sulful.
Microelementele numite ºi oligoelemente se gãsesc în organism
în cantitãþi foarte mici: fierul, cuprul, zincul, fluorul, iodul, cobaltul,
manganul, molibdenul, cromul, seleniul. Toate elementele minerale biogene
sunt esenþiale pentru cã organismul nu le poate sintetiza sau înlocui.
Elementele minerale se gãsesc atât sub formã de soluþii saline
(fosfaþi, carbonaþi, cloruri) cât ºi în componenþa unor molecule organice
(fosforul în nucleoproteine ºi fosfolipide, fierul în hemoglobinã,
mioglobinã ºi enzime cu fier, sulful în tioaminoacizi ºi în vitamina B1,
iodul în hormonii tiroidieni etc.).
Toate elementele minerale biogene sunt esenþiale pentru cã
organismul nu le poate sintetiza sau înlocui. Absenþa din alimentaþie a
oricãruia dintre ele determinã, dupã o perioadã mai scurtã sau mai
lungã de timp, maladia carenþialã respectivã.
Ca roluri cu caracter general ale bioelementelor minerale amintim:
* intrã în structura tuturor celulelor ºi lichidelor interstiþiale. Unele
þesuturi sunt deosebit de bogate în elemente minerale (oasele, dinþii);
* intervin în reglarea cantitãþii de lichide din organism ºi a balanþei
dintre apa intra- ºi extracelularã;
* influenþeazã permeabilitatea membranelor;
* menþin o anumitã presiune osmoticã ºi echilibrul acido-bazic;
* intrã în structura a numeroase enzime (metalo-enzimele cu cupru,
fier, zinc, mangan, molibden) sau prin prezenþa lor sub formã de ioni
în mediul de reacþie, când potenþeazã sau inhibã activitatea unor enzime
ºi hormoni. Pe aceastã cale elementele minerale participã la foarte multe
procese biochimice anabolice ºi catabolice;
* intervin în contracþia muscularã ºi în reactivitatea sistemului
58
nervos. (58
58)

5.5.2 MACRO- ªI MICROELEMENTE
REPREZE
NTATIVE
REPREZENTATIVE
Sodiul
Sodiul:
– se gãseºte în cantitate de 100g la un organism de 70 Kg. Este
hidropigen (genereazã edeme) ºi prezenþa sa în cantitãþi mai mari în
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plasmã ºi þesuturi produce retenþie apoasã ºi edeme. Raþia zilnicã
normalã pentru un adult este de 2-3g, dar de multe ori aportul de sodiu
depãºeºte necesarul datoritã faptului cã de multã vreme omul a folosit
clorura de sodiu pentru conservarea ºi condimentarea produselor.
P o t asiul
asiul:
– se gãseºte în cantitate de 250g la un organism de 70 Kg. Este
principalul constituent salin al protoplasmei. Mãreºte eliminarea sodiului
ºi stimuleazã diureza. El mai intervine în formarea acetilcolinei ºi în
transmiterea excitaþiei de la terminaþiile nervoase la organele efectoare.
Are, de asemenea, rol în sinteza proteinelor ºi glicogenului celular. În
fazele de anabolism proteic necesarul de potasiu creºte. Dimpotrivã,
catabolismul proteic se însoþeºte de o accentuare a eliminãrii urinare
de potasiu. Raþia zilnicã normalã pentru un adult este de 2-3g potasiu.
Clorul:
–se gãseºte în cantitate de 100g la un organism de 70 kg, în lichidele
extracelulare (plasmã ºi lichid interstiþial). Contribuie la formarea
acidului clorhidric, stimuleazã activitatea amilazei salivare, faciliteazã
transportul de bioxid de carbon ºi oxigen ºi eliminarea renalã a ureei
ºi acidului uric. Raþia zilnicã normalã pentru un adult este de 4–5g clor.
Calciul:
Calciul
– se gãseºte în cantitate de 1.100-1.500g la un organism de 70 kg,
concentrându-se în proporþie de 99% în matricea organicã a osului sub
formã de fosfat tricalcic ºi carbonat de calciu. Deºi în þesuturile moi
cantitatea de calciu este redusã (10 mg la 100 ml plasmã ºi 15 mg la 100
mg þesut muscular) el îndeplineºte roluri importante: este necesar pentru
coagularea sângelui, stimuleazã activitatea unor enzime (labfermentul,
tripsinã, lipazã, fosfatazã alcalinã, colinesterazã) participã la
mecanismul contracþiei musculare, micºoreazã permeabilitatea
membranelor. Scãderea calciului ionizabil din sânge poate determina
spasmofilie ºi tetanie. Nivelul calcemiei este reglat de acþiunea
antagonistã a parathormonului hipercalcemiant ºi a calcitoninei
(hipocalcemiant). Numai 20-40% din cantitatea de calciu ingeratã trece
bariera intestinalã. Absorbþia este înlesnitã de prezenþa în intestin a
vitaminei D, lactozei, acidului lactic, acidului citric, aminoacizilor,
sãrurilor biliare, de raportul calciu/fosfor supraunitar. Factorii care îl
insolubilizeazã (excesul de fosfor, acidul oxalic, acidul fitic, excesul de
grãsimi ºi celulozã) reduc utilizarea lui digestivã. Necesarul de calciu
este de 0,84 g/zi cu mãrirea raþiei în gestaþie (mai ales în luna a 5-a,
când începe încorporarea calciului în scheletul fãtului), în alãptare ºi
la copiii sub 15 ani. Cea mai importantã sursã de calciu este reprezentatã
de lapte ºi brânzeturi, iar ca surse secundare sunt: legume (varzã, sfeclã,
linte, andive, spanac), fructe suculente, ouã, nuci.
ul
osfor
orul
ul:
Fosf
or
– constituie 1% din greutatea corpului. Cea mai mare parte se aflã
în combinaþii anorganice cu calciu (oase, dinþi), iar restul în combinaþii
organice. Fosforul este necesar pentru sinteza acizilor nucleici, a
fosfolipidelor ºi a moleculelor macrolitice (adenozin di- ºi trifosfat,
guanozin di- ºi trifosfat, cistidin di- ºi trifosfat). În multe etape ale oxidãrii
glucidelor ºi lipidelor este obligatorie prezenþa radicalilor fosfaþi, iar
majoritatea vitaminelor din grupa B sunt active numai dupã combinare
cu acid fosforic. Fosfaþii participã la sistemele tampon. Raþia optimã de
fosfor este de 1–2 g/zi. Cantitãþi mari de fosfor se gãsesc în lapte,
brânzeturi, ouã, linte. Cerealele conþin mult fosfor, dar cu coeficient de
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utilizare digestivã redusã pentru cã în cea mai mare parte se aflã sub
formã de acid fitic.
Magneziul:
– se aflã prezent în cantitate de 35 g pentru un adult de 70 kg. Este
un cation intracelular ºi se concentreazã mai ales în mitocondrii. Scade
excitabilitatea neuromuscularã. Prin intermediul unor enzime intrã în
metabolismul glucidelor ºi lipidelor. Necesarul de magneziu este
apreciat la 1/3 din raþia de calciu. Insuficienþa magneziului favorizeazã
creºterea colesterolemiei ºi ateromatoza. Se gãseºte în grâu, ovãz,
porumb, spanac, cartofi, sfeclã roºie, polen etc.
Fierul
Fierul:
– în organismul adultului se gãseºte 3–5g fier. Mai mult de jumãtate
intrã în structura hemoglobinei, iar restul în mioglobinã, feroenzime,
complexe proteice de transport (siderofilinã sau transferinã) ºi depozit
(feritinã ºi hemosiderinã). Fierul plasmatic este de cca 120 mg/100ml.
Cantitãþi mici de fier se pierd prin fanere, descuamarea tegumentelor ºi
mucoaselor, transpiraþii, urinã, sânge menstrual. Necesarul de fier este
de 18–0 mg/zi la femei ºi 12–14mg/zi la bãrbaþi. Coeficientul de utilizare
digestivã este de 10%, dar se dubleazã sau chiar se tripleazã când
cantitãþile ingerate sunt foarte reduse ºi în caz de nevoi sporite ale
organismului. Aciditatea normalã gastricã, vitamina C faciliteazã trecerea
barierei digestive. Cele mai bogate alimente în fier sunt: drojdia de
bere (18,2 mg la 100g), fãinã de soia, praf de cacao, fasole albã (10 mg
la 100g), gãlbenuº de ou, linte (7 mg la 100g), caise, curmale, alune (5
mg la 100g), stafide, pãtrunjel (3 mg la 100g) ºi spanac (1,5 mg la 100g).
Cuprul
Cuprul:
– se aflã în cantitãþi de 100–150 mg în organismul adultului. Contribuie
la absorbþia fierului ºi sinteza de hemoglobinã, participã la metabolismul
vitaminei C, al purinelor. Circulã legat de proteine (cupreina = 120 mg/
100 ml). Se gãseºte în nuci, legume, boabe de cereale. Necesarul de cupru
pentru adult este de 2,5 mg/zi. De multe ori însã alimentele aduc cantitãþi
mari, ca rezultat al poluãrii, din amblaje, substanþe fungicide.
Cobaltul
Cobaltul:
– atât prin prezenþa sa, cât ºi sub formã de vitaminã B12, favorizeazã
hematopoeza.
Iodul:
Iodul
– este un oligoelement constituent al hormonilor tiroidieni. Pentru
prevenirea guºei endemice, raþia optimã este de 150 mg/zi. Calea folositã
la noi în þarã pentru profilaxia distrofiei endemice tireopate este
administrarea de sare iodatã (10-20 mg iodat de potasiu/1 Kg sare).
Iodul se gãseºte în usturoi, ceapã, praz, spanac, varzã, roºii.
Fluorul
Fluorul:
– creºte rezistenþa la carii dentare, mai ales la copii reduce osteoporoza. Sursele cele mai importante de fluor sunt: apa de bãut, ceaiul
rusesc, grâul, orezul, caisele, strugurii, cartofii, ridichile, roºiile.
Zincul:
Zincul
– intrã în structura unor enzime importante, faciliteazã procesele
de oxido-reducere. În afarã de produsele animale, zincul se gãseºte în
drojdia de bere, germeni ide grâu.
Manganul
Manganul:
– este un activator enzimatic, participã la formarea osului. Se gãseºte
în legume, nuci, boabe de cereale.
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Cromul
Cromul:
– are rol în metabolismul glucidelor ºi lipidelor.
Seleniul
Seleniul:
58
58)
– este un antioxidant; are efecte hepato-protectoare. (58

5.5.3 BIOELEMENTELE ªI IMUNITATEA
Dupã cum aratã Erickson, metabolismul ºi distribuþia tisularã a
oligoelementelor sunt influenþate profund de starea de boalã. În stãrile
infecþioase se înregistreazã o absorbþie intestinalã alteratã, depleþie,
distribuþie tisularã perturbatã, afectarea proteinelor transportoare,
influenþarea factorului LEM („leucocytic endogenous mediator“) ºi
interacþiuni directe cu microorganismele invadatoare.
S-a constatat cã fierul ºi zincul scad semnificativ în majoritatea stãrilor
infecþioase, în timp ce cuprul creºte. (111)
Principalele acþiuni în imunitate ale mineralelor sunt:
Fierul
Fierul:
– în deficitele de fier mecanismele de rãspuns faþã de infecþii sunt
scãzute, iar intervenþiile chirurgicale sunt urmate de complicaþii
infecþioase. În cursul recãderilor tuberculoase, fierul plasmatic scade
masiv (uneori sub 10%) ca ºi capacitatea sa de fixare, datoritã reducerii
absorbþiei intestinale a metalului. Proteinele fixatoare de fier (transferina
ºi lactoferina) au un rol important în imunitate, cu acþiune primordial
baceriostaticã. Anemia este un factor predispozant pentru candidozele
cutaneo-mucoase. Excesul de fier favorizeazã însã exacerbarea
virulenþei microbiene (experimental,, injecþii cu fier au dus la saturarea
).
cu fier a transferinei ºi creºterea sensibilitãþii la infecþii).
Magneziul
Magneziul:
– deficitul de magneziu are implicaþii în imunitate deoarece acest
ion participã la sinteza imunoglobulinelor.
Cupru
Cupru:
– Mãrgineanu ºi Miu menþioneazã faptul cã terapia cu gluconat de
cupru este mijlocul cel mai sigur, mai eficient ºi mai puþin primejdios
pentru a reda organismului capacitatea de apãrare contra agresiunilor
infecþioase virale.
Zincul
Zincul:
– are rol fundamental în apãrarea imunitarã, prevenind hidroliza
spontanã a eritrocitelor ºi inhibând hemoliza imunologicã. În doze
fiziologice diminueazã eliberarea histaminei (alergie).
Calciul
Calciul:
– în terapia alergiei se utilizeazã preparatele de calciu singure sau
în combinaþii cu alþi factori antialergici. Acþiunea sa se explicã prin
interacþiunea cu nucleotidele ciclice ºi prin rolul regulator în
metabolismul intracelular. (58))
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5.6 NECESARUL DE VITAMINE
5.5.1 CALI
TATEA VITAMINELOR
CALITATEA
Vitaminele sunt substanþe organice naturale, necesare organismului
în cantitãþi foarte mici, dar pe care omul nu le poate sintetiza pe mãsura
nevoilor sale. Din aceastã cauzã trebuie sã le primeascã din mediul
ambiant prin alimente, pe unele din ele ca atare, iar pe altele sub formã
de provitamine. Prezenþa lor este indispensabilã pentru desfãºurarea
normalã a proceselor metabolice generatoare de energie, cât ºi a celor
anabolice morfogenetice. Din aceste motive vitaminele sunt considerate biostimulatori intrând în grupa substanþelor active alãturi de enzime
ºi hormoni. Cele mai importante vitamine sunt: vitamina A sau
antixeroftalmicã, complexul vitaminic B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12),
vitamina C sau antiscorbuticã, vitaminã D sau antirahiticã, vitamina E
sau tocoferol, vitamina F, vitamina K sau antihemoragicã. (111)

5.5.2 VITAMINE REPREZENTATIVE
CELE MAI IMPOR
TANTE VIT
AMINE SUNT
IMPORT
VITAMINE
SUNT::
Vitamina A – liposolubilã
Vitaminã de creºtere cu importantã acþiune antiinfecþioasã, asupra
echilibrului acido-bazic, ea contribuie, printre altele, la nutriþia cartilagiilor oaselor, a organelor digestive, a vaselor sanguine, a mucoaselor,
a tegumentelor (rol protector) ºi implicit un factor de întinerire. Reglementeazã somnul ºi tensiunea arterialã comportându-se ca un antagonist al tiroidei ºi ca frenator folicular în sindromul dureros.
Absenþa conduce la micºorarea acuitãþii vizuale, întãrirea ºi opacitatea corneei, xeroftalmie, oprire a creºterii ºi o scãdere a soliditãþii
oaselor, slãbirea prin denutriþie, obosealã, scãderea rezistenþei la infecþii,
friabilitatea fanerelor ºi a firului de pãr, favorizeazã formarea calculilor.
Derivate din vitamina A (retinoidele) pot avea o acciune preventiv
asupra unor anumite leziuni epiteliale, posibil pretumorale.
Principalele ei indicaþii sunt: întârzieri de creºtere, astenie, infecþii (respiratorii sau digestive), tulburãri oculare, întârzieri în cicatrizarea rãnilor.
Vitamina A se gãseºte în majoritatea plantelor ºi legumelor verzi ºi
în numeroase fructe – morcovi, usturoi, ceapã, roºii, spanac, piersici,
banane, cereale, citrice, boabe de grâu, gãlbenuº de ou, lapte integral,
smântânã, unt.
Se evalueazã la 5.000 U.I. (2 mg) doza de vitamina A necesarã
zilnic. Morcovul conþine 3-9 mg caroten la 100g, salata 4-8 mg, mãceºul
5 mg.
Complexul vitaminic B – hidrosolubil
Indicaþiile generale ale complexului B sunt: creºterea, convalescenþa,
sarcina, tulburãri de asimilare, nevralgiile ºi polinevritele, inflamaþiile limbii
ºi ale gingiilor, inapetenþa, colitele, constipaþia, anemia, iritabilitatea,
afecþiuni tiroidiene, suprarenaliene, pancreatice, prevenirea
arteriosclerozei, sechelele tratamentelor cu antibiotice a cãror administrare suprimã parþial sau total flora intestinalã utilã. Se ºtie cã în acest ultim
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caz administrarea paralelã de drojdii (bogat conþinut în vitamina B) a devenit
imperios necesarã.
a) Vitamina B1 (tiamina sau antiberibericã)
antiberibericã):
– se gãseºte în cantitãþi mari în coaja grãunþelor ºi în alte vegetale:
nuci, leguminoase, arahide ºi în drojdii;
– aceastã vitaminã joacã un rol important în echilibrul nervos,
stimularea apetitului ºi activarea miºcãrilor peristaltice;
– favorizeazã absorbþia oxigenului ºi asimilarea zaharurilor;
– hipovitaminoza (prin fierbere, sterilizare, rafinare alimentarã),
favorizatã de insuficienþele digestive ºi de diverse tulburãri de
asimilare, produce nevrite, cefalee, iritabilitate, tulburãri de
memorie, palpitaþii, ameþeli, inapetenþã. Favorizeazã ulcerele
gastrice ale gambei, degerãturile;
– doza zilnicã este de 2–3 mg;
– se gãseºte mai ales în grâu, soia, secarã ºi nuci.
b) V
it
amina B2 (ribof
la
vina):
Vit
itamina
(ribofla
lavina):
– se gãseºte în drojdii, germeni de cereale, frunze de vegetale, anumite fructe (caise), lapte, gãlbenuº de ou, polen;
– acþioneazã asupra echilibrului nutritiv, intestinal (acþiune
favorabilã asupra pielii ºi mucoaselor), este un factor de creºtere;
– principalele ei acþiuni sunt în afecþiuni dermatologice ºi ale
mucoaselor, seboree, eczeme, conjunctivite, tulburãrile adaptãrii
vizuale la întuneric, enterita cronicã, crampe musculare, astm,
migrene, inflamaþii ale gurii;
– doza necesarã zilnicã este de 1–2 mg;
– drojdiile conþin 2,5-3 mg la 100 g, germenii cerealelor 0,5–1,5 mg,
gãlbenuºul de ou 0,25 mg, laptele 0,1–0,25 mg.
c) V
it
amin B3 (vit
amina PP
oasã sau
Vit
itamin
(vitamina
PP,, antipelagr
antipelagroasã
amidonicotinicã):
– este prezentã în germenii de grâu, drojdii, orez, numeroase legume ºi fructe proaspete, în polen;
– factor important în nutriþia þesuturilor, ea participã în metabolismul
lipidelor ºi glucidelor;
– este indicatã în pelagrã, dermatoze, tulburãri circulatorii periferice,
degerãturi, afte, enterocolite, psihoze, stãri depresive;
– doza utilã necesarã este de 20 mg/zi;
– drojdiile conþin 50-100 mg la 100g din produsul uscat, cartoful
1 mg ºi soia 5 mg.
d) Vitamina B5 (acidul pantotenic):
– apare în drojdie, gãlbenuºul de ou, vegetale, lãptiºor de matcã;
– este protectoare celularã, epitelialã ºi hepaticã;
– participã la asimilarea lipidelor;
– este indicatã în afecþiuni hepatice, pulmonare, enterocolite, dermatoze, seboree, plãgi atone, stãri depresive, crampe ºi alopecie la
femei;
– doza zilnicã este de 10 mg;
– drojdia conþine 20 mg la 100g, gãlbenuºul de ou 7 mg, tãrâþa 2,25
mg, varza 1 mg.
e) Vitamina B6 (piridoxina):
– apare în vegetalele verzi, înveliºul unor grãunþe, soia, cartofi,
drojdii, gãlbenuºul de ou, în polen;
– este indicatã în patologia nervoasã ºi muscularã (paraplegii spas-
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modice – Parkinson), afecþiuni cutanate, anemii, crampe musculare, tulburãri în perioada de sarcinã, arteriosclerozã;
– absenþa ei produce tulburãri cutanate, nervoase, modificãri sanguine ºi o supraîncãrcare grãsoasã a ficatului;
– carenþa e observatã în hipersecreþia de oxalat urinar ºi în calcul
de oxalat;
– doza zilnicã necesarã este de 2–4 mg;
– drojdia conþine 4–10 mg la 100g în stare uscatã, gãlbenuºul de ou
18 mg, ºi soia 1–9 mg.
f) Vitamina B8 (vitamina H sau biotina):
– se gãseºte în drojdii ºi vegetale: arahide, varzã, ciuperci, mazãre,
morcovi, roºii, spanac;
– intervine în metabolismul glucidic, protidic, lipidic;
– ocroteºte pielea ºi mucoasele;
– albuºul de ou se comportã ca o antivitaminã H;
– carenþa ei produce dermatoze, atrofia papilelor limbii, uscãciunea
pielii, scãderea hemoglobinei, oboseala, alterarea psihicului; pare
sã se manifeste în cursul tratamentelor cu sulfamide ºi antibiotice
care reduc ºi modificã flora normalã intestinalã.
g) Vitamina B9 (acidul folic):
– participã la metabolismul acizilor aminaþi;
– este indicatã în anemii, tulburãri digestive, comvalescenþã;
– doza zilnicã necesarã este de 100–200 gamma.
h) Vitamina B12 (ciancobalamina):
– este cel mai puternic factor antianemic;
– prezintã o analogie structuralã cu hemoglobina;
– doza zilnicã utilã este de 3 gamma;
– indicaþii: anemii, nevralgii (polinevrite alcoolice, diabetice), colite,
alergii.
Vitamina C (antiscorbuticã) – hidrosolubilã
Aceastã vitaminã intervine în fenomenele de oxidoreducere, este
antiinfecþioasã, tonifiantã, participã la distrugerea toxinelor, la acþiunea
suprarenalelor, tiroidei, corpului galben, menþine rezistenþa capilarelor
ºi posedã proprietãþi desensibilizante.
Vitamina C existã în toate vegetalele proaspete. Este absentã în
leguminoasele uscate dar apare, totuºi, cu prilejul germinãrii seminþelor.
În Extremul Orient se consumã din belºug fasole, mazãre ºi soia încolþitã.
Vitamina C este singurul fixator de calciu ale cãrui proprietãþi au
fost demonstrate experimental ºi clinic. Putem aºadar considera acidul
ascorbic ca un factor chiar mai important în fixarea calciului osos decât
vitamina D cãreia doar acþiunea de resorbþie intestinalã îi este bine
demonstratã.
Doza zilnicã de vitamina C la adultul de 20–30 de ani este de 75 mg.
Vitamina D (antirahiticã) – liposolubilã
Aceastã vitaminã se gãseºte în germenele grâului, uleiuri vegetale,
laptele integral, gãlbenuºul de ou, ficat de peºte, polen, vegetale proaspete.
Acþiunea ei se referã la formarea oaselor, dinþilor, prin asimilarea
calciului ºi fixarea lui pe matricea osului.
Indicaþiile vitaminei D sunt rahitismul, anumite tulburãri osoase
ale adultului (osteomalacie), tuberculozã, lupus, afecþiuni reumatismale,
tetanie, graviditate, alãptare, întârziere în consolidarea fracturilor.
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Absenþa sa provoacã rahitismul.
Hipervitaminoza D conduce la tulburãri digestive (greaþã, constipaþie), renale (eliminarea exageratã de calciu, albuminurie, nefritã), obosealã fizicã ºi intelectualã, deshidratare, tulburãri nervoase.
Doza de vitaminã D zilnicã variazã de la 400 la 1200 sau 1500 U.I.
Vitamina E (tocoferol) – liposolubilã
Tocoferolul este vitamina reproducerii. O lipsã de vitamina E conduce la atrofierea fetusului ºi naºtere de copii morþi. Intervine de asemenea ºi în afecþiunile genitale, cardiovasculare, în fiziologia neuromuscularã sau la nivelul pielii, în metabolismul grãsimilor.
Indicaþiile vitaminei E sunt:
– atrofie testicularã, ovarianã ºi uterinã, impotenþã ºi sterilitate;
– iminenþã de avort, întârzierea dezvoltãrii organelor genitale,
menstruaþie dureroasã;
– vulvite, prurit vulvar, tulburãri genitale în cadrul menopauzei;
– tulburãri musculare ºi nervoase (sclerozã în plãci, sechele de
poliomelitã);
– eczeme ºi ulcer ale gambei;
– miopie evolutivã.
Vitamina E se gãseºte în cerealele germinate, uleiurile vegetale,
legume, polen. Nevoile organismului se situeazã între 10–25 mg / zi
(salata are 4 mg, germenele de grâu 20 mg etc).
Vitamina F – liposolubilã
Sunt grupaþi sub acest nume acizii graºi nesaturaþi – acidul linoleic,
linolenic ºi acidul arahidonic – care intrã în compoziþia anumitor uleiuri
vegetale pure extrase la rece.
Carenþa de vitamina F conduce la dermatoze: eczemã infantilã, seboree, acnee, prurit anal.
Vitamina F constituie un factor de creºtere. De asemenea, intervine
în metabolismul colesterolului: deficitul atrage formarea de depozite
colesterolice în peretele vascular ºi în tegument; intervine ºi în
metabolismul acizilor graºi. În lipsa ei sunt afectate funcþia hepaticã ºi
puterea antitoxicã a ficatului.
Vitamina F ajutã la menþinerea permeabilitãþii normale a membranelor celulare.
Vitamina K (antihemoragicã) – liposolubilã
Indicaþiile principale ale acestei vitamine sunt: hemoragii; tulburãri
hepatice diverse (icter, hepatitã), colitã; degerãturi; urticarie; tratamente
antibiotice care distrug flora microbianã intestinalã utilã pentru sinteza
vitaminei K.
Aceastã vitaminã se gãseºte în legume verzi: mazãre, varzã, spanac,
lucernã, urzicã, anumite fructe. ((58))

5.7 SUBSTANÞELE ALIMENTARE BIOACTIVE
Acestea includ numeroase combinaþii chimice cu activitate biologicã
marcatã ºi care fac parte din diferite categorii de compuºi organici:
1. Enzime vegetale.
2. Fitohormoni (heteroauxina, hormonul de creºtere pentru plante).
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3. Pigmenþi vegetali (carotenoizi, flavonoide).
4. Glicozizi (glicozizii cardiotonici, amigdalina, solanina).
5. Alcaloizi (cofeina, teofilina, teobromina, chinina, nicotina).
6. Uleiuri eterice ºi rãºini (mentã, portocale, mãrar).
7. Acizi organici din fructe ºi legume ce conferã gust acru.
8. Taninuri (imprimã gust astringent).
9. Substanþe antibiotice ºi fitoncide (ceapã, usturoi, hrean).
Substanþele alimentare bioactive se gãsesc în cantitãþi relativ
mari în numeroase plante medicinale folosite curent în scopuri
farmaceutice sub formã de ceaiuri.
Cercetãrile moderne au arãtat cã substanþele alimentare
bioactive influenþeazã funcþiile unor organe interne în doze
infinitezimale
infinitezimale. Datoritã efectelor multiple exercitate asupra ficatului,
pancreasului, stomacului, intestinului, sistemului circulator, sistemului
ez
enþa cons
nervos, rinichiului, glandelor endocrine, pr
prez
ezenþa
consttantã în or
or-ganism a principiilor bioactive este imperioasã
imperioasã. De aceea, raþia
zilnicã trebuie sã cuprindã alimente cât mai variate, asigurându-se astfel
55
55)
procurarea acestor substanþe atât de necesare. (55
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Capitolul 6
PAUZA ALIMENTARÃ
– CA MEDICAMENT „„FORTE
FORTE
FORTE““ –
ÎN CONTEXTUL ALIMENTAÞIEI NATURALE
6.1 PAUZA ALIMENTARÃ
ªI ALIMENTAÞIA NATURALÃ
Acest capitol abordeazã un subiect ºi mai sensibil decât cel al
alimentarã, sau, în termeni
Alimentaþiei Naturale, privitor la pauza alimentarã
echivalenþi utilizaþi în literatura de specialitate: restricþie caloricã, repaus
alimentar, ajunare, înfometare, post total etc. Toate aceste noþiuni,
sintetizate prin termenul cel mai simplu ºi cuprinzãtor, de pauzã
alimentarã
alimentarã, sugereazã aceeaºi idee: întreruperea alimentãrii
organismului, atât pentru „întreþinerea“ stãrii de sãnãtate, dar ºi în scop
curativ, pentru accelerarea vindecãrii unei boli deosebit de grave. Astfel,
în cazul unei asemenea manifestãri dramatice, se foloseºte aceastã metodã,
deosebit de solicitantã, dar pe mãsurã de eficientã: pauza alimentarã, pe
un timp mai îndelungat.
Sistemul de prevenþie ºi tratament prin Alimentaþia Naturalã
recomandã practica îndelungatã – a deosebit de solicitantului sistem al
pauzei alimentare, de zile sau chiar de zeci de zile – în situaþii dramatice
de boli grave, aflate în stadiile terminale, când metodele tradiþionale
sau cele naturale, inclusiv prin Alimentaþie Naturalã, nu mai au la
dis
poziþie tim
pul suf
icient pentr
u a-ºi do
vedi ef
icienþa scont
atã
dispoziþie
timpul
suficient
pentru
dov
eficienþa
scontatã
atã.
Dar, cel mai important, aceasta se recomandã a se începe doar dupã o
cât de micã „acomodare“ a organismului la noile energii ale Vieþii spre
care tinde, cu ajutorul Alimentaþiei Naturale.
Altfel spus, nu se recomandã pauza alimentarã direct de pe fondul
hranei tradiþionale, denaturate. Impactul poate fi atât de puternic, iar
neacomodarea cu energiile mult mai puternice ale Vieþii (care nu mai
sunt consumate cu digestia ºi neutralizarea toxinelor) atât de mare,
încât existã o mult mai mare probabilitate a unui eºec în ducerea la
capãt a acestei terapii, în acest caz.
Aºa cum într-un circuit electric, acesta va suporta curenþi cu intensitãþi
tot mai mari, pe mãsura creºterii valorii rezistenþelor acestuia, tot aºa ºi
„rezistenþa“ corpului fizic al omului va creºte (la propriu ºi la figurat),
pentru a suporta intensitãþile crescânde ale biocurenþilor din pauza
alimentarã, prin practica Alimentaþiei Naturale pentru cel puþin câteva
sãptãmâni. Elementele de bazã ale acestei diete, reprezentate de fibrele
vege
ude
egettale cr
crude
ude, vor asigura tranziþia cãtre valori superioare ale rezistivitãþii
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corpului fizic, precum firele ce asigurã transportul curentului prin circuitul
electric…
Este interesant de observat corespondenþa între principiile de
acþiune ale celor douã metode, prin cele douã instrumente principale
de intervenþie: fibrele vegetale crude (glucide nedigerabile)
nedigerabile), ca
distilatã,
element central al acþiunii prin Alimentaþia Naturalã, ºi apa distilatã
ca cel mai eficient instrument de dezintoxicare, pentru Pauza Alimentarã.
Astfel, ambele elemente de intervenþie oferã ocazia unei absorbþii
selective a toxinelor ce au invadat organismul ºi torentul sanguin. Însã,
diferenþa care existã între acestea pare a fi de luat în consideraþie.
Dezintoxicarea prin fibrele vegetale crude este localizatã doar la nivelul
tubului digestiv (prin implicarea ficatului ºi a tractului intestinal, al intestinului
subþire ºi gros). În schimb, apa distilatã din pauza alimentarã pãtrunde
nestingheritã în orice „colþ ºi ungher“ al organismului, la cea mai îndepãrtatã
celulã pentru a se combina cu toxinele ce agreseazã celula, ºi pentru a se
elimina ulterior prin rinichi, prin utilizarea sistemului circulator sanguin.
În acest fel, se observã cã ambele procese permit declanºarea unui
proces marcant de dezintoxicare ºi naturalizare a corpului prin mobilizarea toxinelor. Dar, dacã procesul are loc blând ºi treptat (în cazul
trecerii la Alimentaþia Naturalã), acesta devine mult mai dinamic, mai
„viu“ ºi activ în cazul folosirii apei distilate din pauza alimentarã (dar
ºi brutal, pe fondul alimentaþiei tradiþionale toxice) – de unde ºi
reactivitatea organismului, prin acele stãri specifice fazelor iniþiale ale
pauzei alimentare (senzaþie de leºin, ameþeli, greaþã, vãrsãturi intense).
Se observã cã acest proces, de intervenþie a apei distilate, este mai
„intim“, mai aproape de locul de depozit al toxinelor (celulele intoxicate). De asemenea, apa distilatã are cea mai simplã structurã – doar
moleculele de apã, legate prin legãturi de hidrogen, dar ºi alte forme de
energii. De aceea ºi eficienþa acestui sistem pare a fi superior celui prin
intervenþia fibrelor vegetale crude din Alimentaþia Naturalã, pentru
cazurile terapeutice dramatice. Mai ales cã, dincolo de orice explicaþie
privitoare la acþiunea apei distilate, în ultimã instanþã esenþialã rãmâne
For
þei
intervenþia la parametri maximi, în pauza alimentarã, a „F
orþei
vindecãt
oar
e a N
aturii
vindecãtoar
oare
Naturii
aturii“ („Vix Medicatrix Naturae“) conceptualizatã
de Hipocrate.
În acest caz, deja ieºim din domeniul terapeuticii prin Pauza
alimentarã ºi pãtrundem în nebuloasa dimensiune a „Inediei“ – abordatã
„frontal“ în subcapitolul corespunzãtor.
Dupã cum sugereazã aceste prime imagini conturate, între Alimentaþia
Naturalã ºi Pauza Alimentarã exitã o strânsã interdependenþã ºi
„colaborare“, cea de-a doua metodã fiind consideratã ca o evoluþie
naturalã din prima metodã. De aceea se insistã pe nevoia unei minime
abordãri a Alimentaþiei Naturale înaintea oricãrui demers de Pauzã
Alimentarã.
Sub supravegherea medicalã riguros respectatã, se recomandã practica
pauzei alimentare numai dupã cel puþin 7 zile de Alimentaþie
Naturalã
Naturalã, minimul necesar îndepãrtãrii materiei fecale putride ºi
supertoxice din tractul intestinal. Aceasta are loc mecanic – prin împingerea
bolului toxic de cãtre vegetalele proaspete introduse. În plus, acestea
intestinal ceea ce implicã scãderea numãrului
faciliteazã peristaltismul intestinal,
ºi frecvenþei clismelor cu rol evacuator al acestor materii putride,
generatoare de toxine ºi mai periculoase decât în mod normal, pe perioada
pauzei alimentare.
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Ca alternative de hidratare în timpul pauzei alimentare – pentru
situaþiile de „întreþinere“, neafectate de probleme terapeutice grave –
se recomandã utilizarea unui lichid natural: un ceai adaptat specificului
unei eventuale mici probleme de sãnãtate. Acesta este preparat din
plante medicinale ale cãror principii active sunt extrase prin metoda
originarã chinezeascã: maceratul
maceratul, prin amestecul plantei cu o cantitate
datã de apã, preferabilã proaspãtã, de izvor sau de fântânã ºi lãsat într-un
loc retras ºi rãcoros cel puþin câteva ore. Acest omogenat natural
esc promovat de anticii chinezi,
reprezintã adevãratul ceai chinez
chinezesc
dar preluat ºi adaptat lipsei de timp a occidentalului sub forma infuziei
sau decoctului (greºit recomandat drept ,,ceai “). O altã variantã
propune utilizarea sucurilor proaspete din legume ºi fructe, adaptate,
asemenea ceaiurilor din plante, eventualelor probleme de sãnãtate.
Indiferent de lichidul ales, chiar ºi în cazul apei distilate, se pare cã
utilizarea clismei este necesarã, cel puþin pentru primele zile de pauzã
alimentarã ºi, mai ales, pentru cei cu mai micã experienþã în Alimentaþia
Naturalã (doar câteva sãptãmâni). Þinând cont de permanenta înãrcare
intestinalã – mai ales cu celule moarte ºi descuamate (desprinse) ale
mucoasei intestinale – spãlarea acestei mucoase apare, pentru primele
etape de hranã naturalã, ca fiind necesarã.
Chiar ºi dupã ani ºi ani de practicã a Alimentaþiei Naturale, o pauzã
alimentarã, nepregãtitã prin alte scurte „antrenamente“, poate genera
perturbãri în echilibrul metabolic ºi organic, prin ignorarea totalã a clismei.
Totuºi, necesitatea prezenþei ºi a aplicãrii acesteia dispare în etapele
avansate ale pauzei alimentare, în procesul „Inediei“, dar mai ales prin
trãirea procesului de „A Fi în Luminã“, prin pauzã alimentarã continuã…
Din aceste prime date introductive, deja se remarcã o relaþie de
interacþiune dinamicã între Alimentaþia Naturalã ºi Pauza Alimentarã. Pe
de o parte, scurte etape de pauze alimentare potenþeazã efectul real terapeutic
al Alimentaþiei Naturale, prin acþiunea selectivã a fibrelor vegetale crude
(glucide nedigerabile) – a cãror putere abosrbantã pare a se amplifica,
într-un mediu intestinal deja pregãtit prin aceste scurte episoade de pauzã
alimentarã. De asemenea, în acelaºi sens, efectul pauzei alimentare de
duratã, este puternic potenþat de intervenþia anterioarã a Alimentaþiei Naturale, chiar ºi pentru o scurtã perioadã, de câteva sãptãmâni.
Acest proces de interdependenþã apare ca fiind, totuºi, firesc. Deºi
nivelul de acþiune ºi durata diferã, acþiunile de intervenþie (pentru fiecare
din cele douã procese) merg, totuºi, în acelaºi sens: dezintoxicarea
organismului, eliberarea de ceea ce îi perturbã echilibrul ºi armonia.
Aceasta-i esenþa, restul sunt detaliile…

6.2 RESTRICÞIA ALIMENTARÃ, CA PROCES
PREMERGÃTOR AL PAUZEI ALIMENTARE
6.2.1 SÃNÃTATEA ªI EXCESUL CALORIC
Pentru a putea aprofunda subiectul delicat al pauzei alimentare,
este utilã familiarizarea cu metoda de tranziþie oferitã de un „regim
hipocaloric“, cu mai puþine calorii. Modelul natural promovat de noi în
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aceastã lucrare – Alimentaþia Naturalã – reprezintã, printre altele, ºi un
tip de „regim hipocaloric“, având un numãr de calorii inferior celui
stabilit în standardul oficial al igienei alimentaþiei tradiþionale (exceptând
mesele copioase cu maionezã, caº, brânzã telemea, unt, smântânã etc.,
toate naturale). Totuºi, vom aborda în acest subcapitol ºi aceste aspecte
de strictã „înfometare“, prin reducerea raþiei cantitative a alimentelor
tradiþionale, denaturate – generatoare nu doar de intoxicare, dar ºi de
senzaþia de foame. Experimentele de laborator pe animale au oferit
concluzii extrem de relevante, care aduc alte puncte de sprijin în susþinerea Alimentaþiei Naturale, vãzutã adesea ca un „regim hipocaloric“
– ºi care adesea aºa ºi este, cãci prin creºterea calitãþii alimentelor
ingerate, scade marcant, cu timpul, cantitatea acestora, deci ºi numãrul
total de calorii introduse (având ca exemplu propria noastrã experienþã,
cât se poate de concretã ºi aflatã în continuã dinamicã).
Cel mai relevant mod de a începe acest studiu al restricþiei calorice
este oferit de opusul sãu: excesul caloric
caloric. Din aceastã perspectivã,
pare a fi foarte interesant de remarcat efectele excesului caloric, pentru
a le putea compara cu efectele restricþiei calorice. În acest fel vom avea
o imagine comparatã a celor douã stiluri de nutriþie, dar mai ales o
notã referitoare la „media“ acestora, respectiv „dieta standard“ clasicã.
Deci, prin câteva imagini ºi scurte citate, sã remarcãm foarte pe
scurt, consecinþele excesului caloric:
Disbalanþa alimentarã produsã de ingerarea unor cantitãþi mari de
produse cu valoare energeticã ridicatã ºi uºor asimilabile reprezintã
cauza a 60–80 % din cazurile de obezitate care genereazã complicaþii
mecanice, metabolice, cardiovasculare (creºterea debitului cardiac,
mãrirea presiunii arteriale sistolice ºi creºterea travaliului cardiac).
În ultimii 30 de ani, cercetãtorii americani au comunicat o serie de
statistici prin care se evidenþiazã cã persoanele obeze au speranþa de
viaþã mai micã ºi morbiditatea mai mare, studiile efectuate în S.U.A. pe
25.998 bãrbaþi ºi 24.901 femei de cãtre companiile de asigurãri evidenþiind
elocvent acest aspect.
Studii revelatoare au fost fãcute ºi în legãturã cu corelaþia strânsã
dintre obezitate ºi cancer. Gruparea mormonilor (grupare religioasã
cu regim alimentar strict vegetarian) din Utah are o incidenþã mai redusã
a cancerului de colon ºi gastric la bãrbaþi ºi uterin la femei.
Creºterea consumului de carne ºi grãsimi saturate în þãrile
subdezvoltate a dus ºi la o creºtere a incidenþei cancerului de colon.
O anchetã fãcutã pe un interval de 13 ani pe 75.000 americani de
ambele sexe, a constatat o asociere între excesul ponderal (evaluat în
funcþie de talie ºi vârstã) ºi apariþia cancerului de rect la bãrbaþi ºi
genital la femei. Rezultate pozitive s-au obþinut la indivizi ce depãºesc
cu 70% greutatea idealã. (114)
La om, spre deosebire de animale, senzaþiile olfacto-gustative
reprezintã „motivatori“ de o importanþã deosebitã pentru comportamentul
alimentar. Ca urmare, realizarea unor produse cu calitãþi senzoriale
atractive, determinã ca o serie de persoane sã ingere la o masã produse
cu o valoare energeticã de 2–3 ori mai mare decât necesarul.
Statisticile indicã faptul cã, în toate þãrile numãrul persoanelor obeze
a crescut paralel cu progresul social ºi economic, 25% din populaþie fiind
ameninþatã de obezitate. În þãrile dezvoltate industrial, aceastã medie este
mult depãºitã fiind de 50% în Franþa, 32% în Cehoslovacia (1989), 28% în
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Polonia, 40% în S.U.A., pentru populaþia ce a depãºit vârsta de 45 de ani.
În þara noastrã, Gonþea menþioneazã cã la unele grupe de populaþie din
marile centre urbane, obezitatea poate ajunge pânã la 40–50%. (119)
Mai mulþi autori avanseazã teoria conform cãreia creºterea ponderalã
a persoanelor care lucreazã în stare de tensiune emoþionalã înaltã poate
fi privitã ca un proces de adaptare al organismului la factori stresanþi
(sistemul adrenalinosimpatic mobilizeazã lipidele ºi activeazã
metabolismul glucidic prin oxidarea glucozei). O îndelungatã încãrcãturã
nervoasã produce o schimbare a secreþiei celulelor beta din pancreas
ducând la o reducere a concentraþiei insulinei în sânge, intensificându-se
transformarea glucozei în acizi graºi, deci o hiperlipemie.
Creºterea consumului de carne ºi grãsimi saturate în þãrile subdezvoltate
a dus ºi la o creºtere a incidenþei cancerului de colon. O anchetã fãcutã pe
un interval de 13 ani pe 75.000 americani de ambele sexe, a constatat o
asociere între excesul ponderal (evaluat în funcþie de talie ºi vârstã) ºi
apariþia cancerului de rect la bãrbaþi ºi genital la femei. Rezultatele pozitive
s-au obþinut la indivizi ce depãºesc 70% greutatea idealã.
Excesul de proteine în organism poate duce la apariþia putrefacþiilor,
bolilor de nutriþie (guta), la apariþia fenomenelor de intoxicaþie cu
proteine.
Excesul de glucide produce scaune cu fermentaþie, concomitent cu
carenþa de proteine ºi lipide, obezitate, dislipidemii, diabet zaharat,
58
carii dentare. (58
58)
Prea multe proteine pot fi tot atât de dãunãtoare ca ºi prea puþine.
Animalele de experienþã, cãrora li s-a dat o hranã foarte bogatã
în proteine, mor mai curând decât animalele care primesc o
hranã cu acelaºi numãr de calorii, dar mai puþine proteine.
Surplusul de proteine poate sã ducã, în afarã de aceasta, la o
demineralizare a oaselor ºi la osteoporozã. În experienþele efectuate
pe animale s-a dovedit rezultatul unei hrane sãrace în grãsimi, dar care
conþine multe proteine: ea poate stimula formarea de obstrucþii arteriale.
32
(32
32)
Aceste scurte exemple, din literatura medicalã de specialitate, considerãm cã sunt suficient de relevante în a confirma ceea ce se observã
deja cu ochiul liber: excesul caloric, chiar de micã anvergurã, provoacã
dezechilibre stato-ponderale, dar mai ales metabolice. Aceste dezechilibre, compensate în primã fazã, cresc în anvergurã, pânã la decompensarea lor ºi manifestarea sub forma patologiilor diverse, numite
„ºtiinþific“ boli. Iar dacã vârsta este înaintatã, boala va fi declaratã a fi
„fiziologicã“: bãtrâneþea, adicã degenerarea ºi degradarea.
Acesta este procesul excesului caloric, un fenomen tot mai des întâlnit
în societatea modernã, un „sport naþional“ în þãrile dezvoltate, cu hranã ieftinã
ºi accesibilã. De aceea, corelaþia între accesibilitatea la hranã (denaturatã) ºi
creºterea bolilor tuturor aparatelor ºi sistemelor organismului, nu este deloc
întâmplãtoare, fiind chiar evidentã pentru orice observator atent ºi de bunãcredinþã. De aceea nici noi nu mai insistãm în acest sens.

6.2.2 RESTRIC
ÞIA ALIMEN
TARÃ
RESTRICÞIA
ALIMENTARÃ
Datele referitoare la restricþia alimentarã sunt tot mai numeroase,
mai ales în lumina ultimelor cercetãri referitoare la metode de control al
procesului de îmbãtrânire a corpului. Studii efectuate pe animale de
laborator evidenþiazã ceea ce orice praticant al Alimentaþiei Naturale
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percepe direct, în starea generalã a propriului organism: o îmbunãtãþire
marcantã a acesteia, o uºurare în miºcarea ºi activitatea zilnicã, o mai
mare putere ºi precizie mentalã, un mai bun control al psihicului etc. etc.
Multe celebritãþi, mai mult sau mai puþin ale timpurilor moderne,
au evidenþit aceste aspecte, în afirmaþii cât mai elegante ºi elocvente.
De exemplu, celebrul ºi eficientul Benjamin Franklin preciza încã
Cel ce nu mãnâncã niciodatã prea mult
din secolul al XVIII-lea: „Cel
nu v
a ffii niciodatã leneº. P
or
þile înþelepciunii nu sunt închise
va
Por
orþile
niciodatã!
niciodatã!“ .
Dar, ca de obicei, „sã oferim cuvâtul“ unor lucrãri de specialitate
din lumea medicalã, care vor sintetiza în scurte imagini, câteva din
multitudinea exemplelor ce susþin cu mare forþã, inclusiv ºtiinþificã,
realitatea tot mai evidentã a beneficiilor oferite de restricþia alimentarã
– pe mãsura înaintãrii în vârstã, dar exceptându-se copiii mici ºi mamele
în timpul sarcini ºi alãptãrii:
Practica medicalã cunoaºte de mult timp faptul cã restricþiile
avor
abile în numer
oase boli me
ener
ge
tice au ef
ect
e ffa
energe
getice
efect
ecte
orabile
numeroase
mett abolice
(diabe
t), af
ecþiuni car
dio
v ascular
e etc.
(diabet),
afecþiuni
cardio
diov
asculare
d a observat cã în Parisul
În perioada anilor 1870–1871 Bouchar
Bouchard
asediat, mulþi dintre pacienþii sãi diabetici eliminau mai puþinã glucozã
ca urmare a scãderii aportului alimentar (atunci a apãrut dictonul
“Mangez le moins possible“).
În ultimii ani s-au reluat cercetãrile iniþiate în 1939 de Mc Cay care
evidenþiau cã o limitare a cantitãþi de alimente are efecte favorabile
asupra longevitãþii. Koss a demonstrat cã alimentaþia bogatã exercitã
efecte favorabile maxime în etapele precoce ale ontogenezei, dupã care
aceastã influenþã scade, excesul alimentar devenind chiar dãunãtor
speranþei de viaþã. Prin aplicarea unor restricþii alimentare nu numai
cã se prelungeºte speranþa de viaþã, dar se constatã chiar frânarea patologiilor specifice vârstei a treia.
S-a remarcat faptul cã dietele restrictive reduc oxidarea lipidelor
în mitocondrii ºi mãresc sistemele de protecþie antioxidantã din sânge,
acþiunea de prelungire a duratei de viaþã fiind astfel explicatã prin teoria
radicalilor liberi. (114 )
Regimurile hipocalorice inhibã apariþia bolilor cardiovasculare,
respiratorii, renale, diminueazã frecvenþa apariþiei cancerului. Astfel
limfosarcomul a fost considerabil redus iar nefroscleroza nu a mai
apãrut. Reducerea aportului de proteine limiteazã nefropatia diabeticã,
cardiomiopatia, osteodistrofia, fluxul biliar ºi induce astfel o creºtere a
speranþei de viaþã.
Conform teoriei radicalilor liberi, longevitatea nu este influenþatã numai
de cantitatea de grãsimi (negativ) ci ºi de cantitatea de acizi graºi nesaturaþi
(pozitiv), care induc la rândul lor, reacþia formãrii radicalilor liberi.
Conform ipotezei Eweritt ºi colab., efectul restricþiei energetice asupra
inhibãrii proceselor de îmbãtrînire se exercitã prin diminuarea funcþiilor
hipofizare. În concordanþã cu teoria lui Segal, dupã care îmbãtânirea
este programatã genetic potrivit unui „ceas biologic“, prin reducerea
aportului proteic ºi caloric se frâneazã derularea “programului“ de
îmbãtânire.
Totuºi, ca urmare a reacþiilor severe la dietele necontrolate, care
pot provoca accidente grave, soluþionate eventual cu un sfârºit letal, se
recomandã ca regimurile hipocalorice severe sã fie aplicate cu mult
58
discernãmânt. (58
58)
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Deºi dieta aceasta (a dr. med. Dean Ornish) nu limiteazã numãrul de
calorii, majoritatea oamenilor care o respectã consumã mai puþine calorii
oy W
alf
or
d de la UCLA ºi ale
decât americanul obiºnuit. Studii ale dr. R
Ro
Walf
alfor
ord
dr. Edw
ar
d Masor
o ºi colaboratorii de la Univ
er
sit
at
ea din T
exas au
Edwar
ard
Masoro
niver
ersit
sitat
atea
Te
e se hrãnesc cu puþine calorii îºi po
care
pott
dovedit cã animalele car
prelungi durata vieþii cu 50 de procente mai mult.
mult În afarã de
aceasta o alimentaþie sãracã în calorii întârzie în mare mãsurã dezvoltarea
carcinoamelor la majoritatea formelor de cancer ºi încetineºte, la animale,
procesul de îmbãtrânire. La ºobolanii cãrora li s-a dat o alimentaþie sãracã
în calorii, adesea nu apar tumori, deºi au fost expuºi unor substanþe
cancerigene
32
cancerigene. (32
32)
În volumul “Secretele tinereþii“, Editura Jouvence, autorul Cristopher Vasey precizeazã: Trebuie sã spunem cã persoanele centenare
studiate nu consumã mai mult de 1.700 calorii zilnic. Noi, ceilalþi, consumãm în medie cam 2.500 de calorii…
În articolul “Un regim hipocaloric ne ajutã sã trãim mai mult“, din
cotidianul România Liberã din 15 august 2001, autorul Adrian Maar
puncteazã elemente deosebit de interesante legate de restricþia
alimentarã, cu argumente ºtiiþifice medicale de cea mai înaltã rigoare:
Dovada a fost fãcutã: un regim hipocaloric, suplimentat cu vitamine
ºi minerale, prelungeºte viaþa ºoarecilor ºi a maimuþelor Rhesus. Aceste
rezultate se pot însã extrapola ºi la om ? Dupã genialele experienþe ale
lui Clive McCay (Universitatea Cornell, SUA), ºtim cã rozãtoarele ce
primesc un regim sãrac în calorii, dar îmbogãþit cu vitamine ºi minerale,
trãiesc mai mult.
Aceste experienþe au fost reproduse de sute de ori, atât pe ºoareci,
cât ºi pe ºobolani, dar ºi pe nevertebrate sau peºti. Ele sunt atât de
previzibile, încât devin monotone! Atunci când aportul de calorii al
acestor animale este redus cu 30-40%, ele trãiesc cu 20–40% mai mult
decât semenele lor. În plus, ele sunt mai sãnãtoase ºi prezintã mai puþine
tumori. Contrar a ceea ce am putea gândi, animalele în cauzã nu sunt
slãbite, ci mai active ºi rezistente. Nu existã, cu adevãrat, decât douã
efecte negative ale regimurilor hipocalorice, au arãtat cercetãtorii
americani: cicatrizarea este încetinitã, iar toleranþa la frig este mai slabã.
Regimurile hipocalorice sporesc speranþa medie de viaþã (un mai
mare numãr de animale trãiesc mai mult decât media obiºnuitã), cât ºi
longevitatea maximã (durata maximã de viaþã a speciei). Pot fi ele extrapolate la om ? Cu alte cuvinte, putem, dacã vom mânca mai puþin, sã
depãºim uºor recordul de longevitate stabilit de franþuzoaica Jeanne
Calment (pentru anul 2001), 122 de ani ?
Pentru a afla acest lucru, „Institutul Naþional al Îmbãtrânirii“ din
SUA efectueazã, începând din 1987, douã experienþe de restricþii calorice
pe un lot compus din 250 de maimuþe Rhesus, alese deoarece împart cu
noi 95% din ADN-ul lor. De aproape 14 ani, o parte din animale primesc
o cantitate de hranã consumatã în condiþii normale, respectiv aproape
690 Kcal./zi, iar cealaltã primeºte o raþie diminuatã cu 30%, dar
îmbogãþitã cu vitamine ºi minerale.
Maimuþele Rhesus trãiesc în medie 30-40 de ani, ceea ce înseamnã cã
unele dintre ele prezintã la ora actualã primele semne ale bãtrâneþii. Dar
nu ºi maimuþele cu raþia diminuatã. Cãci, de doi ani, echipele conduse de
Richard Weidruch ºi Donald Ingram aduc numai veºti bune: pentru
maimuþele CRAN (Caloric Restriction with Adequate Nutrition), o curã de
slãbire se aseamãnã cu una de întreþinere! Astfel, corpul lor conþine sub
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10% grãsimi, faþã de 25% maimuþele celuilalt grup. Grãsimea corporalã nu
este concentratã, de altfel, la nivelul taliei, ci este repartizatã pe ansamblul
corpului.
Marcatorii biochimici ai riscului cardio-vascular merg în direcþia
cea bunã, au opinat specialiºtii de peste Atlantic. Ultimele mãsurãtori
aratã cã, în zece ani, maimuþele CRAN au avut un colesterol bun (HDL)
crescut cu 25%, iar trigliceridele (un factor de risc) au scãzut cu 20%.
Alþi marcatori ai îmbãtrânirii, cum este enzima fosfatazã alcalinã,
favorizând formarea osoasã, sau hormonul sulfat de
dehidroepiandrosteron (DHEA) au rãmas, în mod remarcabil, ridicaþi.
În timp ce nivelurile de insulinã cresc normal cu vârsta, ele sunt scãzute
la maimuþele CRAN.
Aceste animale au devenit niºte maºini extraordinare, capabile sã
extragã maxim de energie din puþina hranã primitã. Metabolismul lor
de bazã s-a încetinit considerabil, o dovadã fiind temperatura corporalã,
mai scãzutã cu o jumãtate de grad pânã la un grad ºi jumãtate. El nu
mai serveºte unei strategii de creºtere maximã ºi reducere rapidã, ci
uneia de supravieþuire.
Restricþia caloricã poate fi vãzutã deci ca o provocare adresatã ADNului, care ne-a conceput ºi programat pentru a-ºi asigura imortalitatea,
arãta unul din cercetãtori. Noi suntem efectiv programaþi pentru a mânca
pe sãturate, sã ajungem cât mai devreme posibil la maturitate sexualã
ºi sã avem cât mai mulþi copii. Este bine pentru ADN, dar nu ºi pentru
vehiculele ce suntem.
Ca o concluzie: mai puþine calorii înseamnã mai puþine
maladii ºi deci posibilitatea unei bãtrâneþi prelungite
prelungite.
Aceastã ultimã concluzie a articolului din care am spicuit ºi noi,
subliniazã ºi confirmã la modul cât se poate de ºtiinþific, avantajul
aplicãrii restricþiei alimentare, mai ales o datã cu înaintarea în vârstã.
Aceste observaþii, ºi multe altele, au reprezentat argumente suficient
de puternice pentru ca organizaþiile cele mai importante, repsonsabile
de sãnãtatea publicã mondialã, sã promoveze, printre altele, ºi restricþia
alimentarã printr-un aport caloric limitat:
O.M.S
O.M.S., Asociaþia Americanã de Cardiologie ºi Societatea
Americanã de Oncologie au trasat norme de alimentaþie
alimentaþie, printre
care ºi limitarea aportului caloric astfel încât sã se pãstreze o greutate
58
58)
corporalã idealã. (58
Este important de evidenþiat un aspect deosebit de actual. Atfel, atâta
tim
p cât rres
es
tricþia caloricã es
ealizatã doar ttem
em
por
ar
timp
estricþia
estt e rrealizatã
empor
porar
ar, ca o
modã sau ca un „regim de slãbit“ printre multe altele (ca fiind cel mai
logic, chiar dacã nu cel mai uºor) – cu revenirea dupã un timp la vechile
obiceiuri culinare, cel puþin la nivelul anterior, dacã nu chiar mai crescut
– atunci nimeni sã nu se aºtepte la rezultate reale ºi persistente
în timp
timp.
Dimpotrivã! S-a observat cã revenirea la vechiul obicei alimentar
dupã o „curã de slãbire“, deci o resticþie alimentarã, a determinat o
creºtere în greutate, rapidã. Însã, cel mai „dramatic“ pentru psihicul
celei/celui supus acestui proces: creºterea în greutate a determinat, de
cele mai multe ori, depãºirea greutãþii iniþiale de la începutul restricþiei
efect JO-JO
culinare (aºa numitul „efect
JO-JO“)…
Explicaþia acestui proces este simplã, evidenþiatã din citatul urmãtor:
Supraponderabilitatea era în strânsã legãturã cu consumul
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de grãsimi alimentare independent de cantitatea caloriilor
ea lor
consumat
e, în tto
ot alit
consumate,
alitat
atea
lor.. Astfel se explicã ºi rezultatul la care
at
se ajunge cu anumite forme de diete bazate pe restrângerea numãrului
de calorii ºi care cauzeazã un aºa numit efect „JO-JO“ în toatã regula.
La „Medical School“ a Universitãþii Pennsylvania, dr. Kelly Brownell a
descoperit, în urma unui studiu experimental pe animale, urmãtoarele:
animalele au fost supuse unei diete sãrace în calorii, dar în cele din
urmã (dupã terminarea experimentului) s-au îngrãºat din nou. La a
doua experimentare cu o dietã sãracã în calorii, au avut nevoie de douã
ori mai mult timp ca sã slãbeascã, deºi numãrul de calorii, la cea de-a
doua „dietã de slãbire“ era tot atât de exact mãsurat ca la prima. ªi, în
mai puþin de o treime de timp, au atins din nou vechea lor supragreutate.
der
ea gr
eutãþii prin rredueduDe ce se întâmplã aºa? Pentru cã pier
pierder
derea
greutãþii
cerea numãrului de calorii obligã organismul sã încetineascã
procesele de metabolizare
metabolizare; el reacþioneazã la absenþa de calorii,
ferindu-se de înfometare, printr-un program de economisire. Un me32
tabolism încetinit face mult mai dificilã pierderea în greutate. (32
32)
Iatã cum un asemenea „regim“ sau „curã de slãbire“, prin restricþie
alimentarã temporarã, determinã o scãdere a arderilor metabolice,
obligând organismul sã realizeze procesele metabolice la alþi parametri
de funcþionare, uneori mult diminuate. De aceea, prin revenirea la
vechile obiceiuri culinare, aportul alimentar cu obiºnuita cantitate din
trecut, suprapus pe un metabolism cu noi parametri de funcþionare
(mult mai redus), va genera un proces de „înãrcare“. Organismul va
percepe revenirea la vechiul regim alimentar ca pe o încãrcare
marcantã a tubului digestiv cu alimente, cãrora trebuie sã le facã faþã
conform noilor parametri. De aici, revenirea greutãþii la valorile
anterioare
anterioare, iar cel mai adesea, chiar depãºirea acesteia
acesteia.
De aici pot rezulta toate celelalte efecte neplãcute, începând cu
dezechilibrul metabolic – ca un joc continuu, de care organismul
nu mai reuºeºte sã se elibereze – dar mai ales cel psihic
psihic, de la angoase
ºi frãmântãri, pânã la depresii ºi psihoze privind greutatea ºi modul de
a lucra cu ea (cãci, cu aceasta „se lucreazã“, prin colaborare, nu „se
luptã“). De fapt, poate cã însãºi atitudinea de „luptãtor cu greutatea“ sã
contribuie decisiv la „înfrângerea“ persoanei (îngrãºarea sa), mai ales
când intervine teama ºi neînþelegerea – conform principiului deja amintit
De ce þi-e teamã nu scapi!
în privinþa microbilor: „De
scapi!“…
Toate aceste informaþii referitoare la beneficiile restricþiei alimentare
permanente – adicã a unui mod de nutriþie naturalã, cu calorii mai
puþine ºi cantitate a alimentelor mai micã, dar calitativ superioarã hranei
tradiþionale – sunt cel mai elegant ºi precis confirmate prin citatul
urmãtor, din Lucrarea de Diplomã, referitoare la alimentaþia vegetarianã,
a unei absolvente a Facultãþii de Medicinã Generalã din Bucureºti:
Un studiu publicat de curând, al lui Darlene M. Dreon din Stanford,
anei pe car
e o
a adus ºi alte dovezi, în sprijinul ideii cã felul hr
hranei
care
consumãm este important, ºi mai puþin cantitatea ei
ei.
Un studiu efectuat la „Harvard Medical School“ (în care oamenii
de ºtiinþã au studiat 141 femei, cu vârste cuprinse între 34–59 de ani),
aratã cã nu existã practic nici o legãturã între cantitatea
caloriilor consumate ºi greutatea corporalã
corporalã, chiar dupã ce
rezultatele fuseserã modificate conform criteriilor de vârstã, de
58
58)
activitatea fizicã, de consumul de alcool ºi nicotinã. (58
Toate aceste efecte evidenþiate ale restricþiei alimentare par a se
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corela cu datele obþinute din observaþiile privind excesul caloric. Astfel,
dacã excesul caloric „asigurã“ manifestarea unei/unor boli într-un interval de timp mult mai scurt decât în mod obiºnuit, plus o îmbãtrânire
prematurã ºi o viaþã deseori mult scurtatã, restricþia caloricã are efecte
exact opuse, de îndepãrtare a perspectivei bolilor ºi a bãtrâneþii, cu
a
prelungirea considerabilã a vieþii, dar mai ales a calitãþii acesteia („a
da ani vieþii ºi Viaþã anilor
anilor“).
În acest tablou complex, zona aflatã la mijloc, respectiv cea a hranei
tradiþionale, în cantitatea ºi caltatea obiºnuitã, oferã o imagine intermediarã între cele douã aspecte, respectiv o evoluþie în salturi a sãnãtãþii
organismului (puseuri de boli alternând cu momente de acalmie, numitã
„stare de sãnãtate“, rar de mai mult de un an de zile), cu evoluþie
progresiv inevitabilã cãtre boala bãtrâneþii.
Studiind acest grafic, remarcãm cum starea de alimentaþie tradiþionalã se aflã situatã între panta de înaltã patologie a excesului caloric ºi
cea de joasã patologie a restricþiei calorice. Deci, nu avem de-a face cu
o evoluþie de „medie statisticã“, în formã de „U“, cu valori asemãnãtoare
în
ale extremelor, ci cu o evoluþie continuã, liniarã în ansamblu (în
realitate, pe panta creatã se manifestã alte linii ondulatorii,
în spiralã ascendentã
ascendentã).
Toate aceste simple ºi banale observaþii ne conduc la concluzia la
fel de simplã cã, un grafic de acest fel, ne oferã o imagine a evoluþiei
patologiei de la parametrii înalþi, cu bãtrâneþea prematurã (prin excesul
caloric) cãtre parametri tot mai reduºi, cu o marcantã întârziere a
instalãrii bãtrâneþii (în cazul restricþiei calorice).
Din aceste observaþii, concluzia decurge logic: etapa urmãtoare a
restricþiei alimentare – pauza alimentarã de diferite niveluri – continuã
panta de evoluþie a patologiei, prin diminuarea ºi mai accentuatã a
nivelului acesteia. Aceasta poate fi asociatã cu o îndepãrtare tot mai
marcantã a simptomelor de manifestare a bolii numite bãtrâneþe, cãtre
valori cu atât mai îndepãrtate, cu cât perseverenþa ºi frecvenþa pauzelor
alimentare totale sunt mai mari!
Aceastã imagine fireascã – ce decurge din logica graficului nostru
de evoluþie a patologiei ºi a îmbãtrânirii – dorim s-o aprofundãm în
continuare, pentru a vedea la modul foarte clar ºi ºtiinþific dacã se
confirmã sau nu, folosindu-ne de studii medicale precise ºi complexe.
Altfel spus, vom cãuta sã primim confirmarea, prin ºtiinþa medicalã,
a ceea ce ne sugereazã din plin aceste observaþii (tot) ºtiinþifice, dar ºi
ceea ce practicieni ai acestui mod de viaþã (Alimentaþia Natualã alternatã
cu mici Pauze alimentare totale) observã direct pe propriul organism,
prin propria lor experienþã!

6.3 SCURT PARCURS PRIN ISTORIA
„ POSTUL
UI“
POSTULUI“
Mai mulþi autori, medici specialiºti ai domeniului, vor puncta aspectul
istoriografic al pauzei alimentare totale, remarcând ºi subliniind vechimea
ºi importanþa cãreia i se acorda în trecut pauzei alimentare (cunoscutã
sub numele universal de „post“). Pare surprinzãtor la prima vedere,
pentru cei care nu au aprofundat domeniul, dar exact acelaºi lucru s-a

343

petrecut ºi cu Alimentaþia Naturalã: un concept aparent nou ºi inedit,
dar, în realitate, pregnant prezent în istoria mai mult sau mai puþin veche,
mai ales ale unor anumitor popoare, între care cel mai relevant pare a fi
chiar cel geto-dac (exceptând populaþii restrânse, de tipul populaþiei Hunza
etc.).
Dintre aceºtia, cel care a punctat în doar câteva cuvinte esenþa
acestui fenomen de permanentã prezenþã de-a lungul istoriei a Pauzei
aul Br
agg (care va fi pe larg citat
alimentare totale, a fost dr
dr.. med. P
Paul
Bragg
în subiectul urmãtor):
În istoria veche citim cã postul a fost practicat din vremuri strãbune
de cãtre oamenii religioºi, de civilizaþiile vechi. Ei practicau postul nu
numai pentru recãpãtarea sãnãtãþii ºi pentru conservarea tinereþii, ci ºi
pentru iluminare spiritualã. Astfel, îl vedem pe marele Pitagora cerând
ucenicilor sãi de a posti 40 zile înainte de a putea fi iniþiaþi în secretele
învãþãturilor sale filozofice. Pitagora susþine cã minþile ucenicilor sãi
puteau fi purificate ºi limpezite numai prin post pentru a putea înþelege
profundele învãþãturi legate de secretele vieþii.
În vastul oraº Alexandria din Egipt
Egipt, în timpurile în care era
centrul educaþional al lumii, noii ucenici trebuiau sã posteascã 40 zile
înainte de a fi admiºi ºi de a studia cu maestrul acelui loc.
Isus (ca ºi Moise
Moise, Ilie etc.) a postit 40 de zile în pustie. Ghandi ºi
mulþi alþii au fãcut la fel.
Toþi marii conducãtori spirituali din istoria lumii au avut o mare
încredere în puterea postului, nu numai pentru a îmbunãtãþi starea fizicã,
ci ºi pentru a avea înþelegerea mai profundã a Puterii aflatã mai sus de
noi înºine, pentru a avea o putere mentalã mai înaltã. (887)
Dupã introducerea dr. Bragg, consistenþa conþinutului acestei teme
este asiguratã de prezentarea foarte sinteticã ºi elegantã, ºtiinþific expusã
de reputatul medic german Otto Buchinger în lucrarea sa „Cura de
ajunare ºi metodele sale auxiliare sub formã biologicã“:
Postul este tot atât de vechi ca ºi popoarele pãmântului. Este sigur,,
zice el, cã cea mai veche boalã a pãmântului a fost provocatã de greºelile
de nutriþie, în sensul cel mai larg al cuvântului, iar ajunarea a fost leacul
cel mai vechi.
În trecutul omenirii au existat douã feluri de posturi totale: posturile
propriu-zise, ca metodã de vindecare ºi posturile religioase, în fond fiind
însã cam acelaºi lucru. Postul religios ºi cel de vindecare merg împreunã
în vechile culturi omeneºti, pentru cã medicina lor era theurgicã ºi pentru
cã regii, preoþii, iniþiaþii ºi adepþii dobândiserã de mult timp experienþã în
aceastã direcþie, anume cã posturile severe, nu numai cã vindecau trupurile
de boalã ci chiar, cu componente theurgice, cu acelaºi succes pot sã elibereze
,,interiorul omului“ de legãturi chinuitoare ºi nedorite. Aºa de mult depinde
sãnãtatea trupului de ,,sãnãtatea sufleteascã“, atât de strâns sunt legate între
ele, încât acest lucru important nu poate fi neglijat nici de naturile naive,
curate, nici de instruiþii psihoterapeuþi moderni.
Este de remarcat faptul cã ºi cei mai îndârjiþi materialiºti au trebuit
sã recunoascã faptul cã primii oameni care s-au hrãnit cu carne, n-au
avut permanent acest aliment la dispoziþie ºi au trebuit sã facã, bineînþeles
,,cure“ involuntare de post total.. (77)
Acelaºi dr.Otto Buchinger remarcã numeroºi slujitori – mai mult
sau mai puþin de seamã – ai Bisericii creºtine care þineau posturi
numeroase ºi îndelungate. Astfel, menþioneazã cã pelerinii mahomedani
când merg la Mecca, trebuie sã posteascã total trei zile înainte ºi ºapte
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zile la înapoiere.. De asemenea, în vechea Iudee existau secte de
Essenieni ºi Nazarieni, care în contrast cu poporul iubitor de carne,
trãiau vegetarian, lipsindu-se de alcool ºi obiºnuind posturi severe
de 40 de zile
zile.
Utilizarea postului total în scop curativ a continuat destul de fluctuant totuºi cu o relativã dezvoltare pânã la începutul secolului al XIX
XIX-lea, secol dominat de ºcoala patologicã a profesorului Wirchow ºi
eit, FFeur
eur
bach, Buchner
a urmaºilor sãi: Liebig, W
Weit,
eurbach,
Buchner, care au fãcut sã
amuþeascã toate vocile favorabile vindecãrii prin post total. Chiar ºi
bolnavii cu febre mari erau hrãniþi ,,bine“.
Francezul Chossat vorbea despre nonsensul postului în timpul
febrei. În ultima treime a secolului al XIX-lea, tratamentele prin post
total fuseserã complet izgonite din comoara artelor de vindecare.
Astfel au stat lucrurile cam pânã în deceniul al 8-lea al secolului al
XIX-lea. S-a întâmplat atunci ca doi medici americani sã redescopere
enner a fost într-adevãr primul
vechiul post total vindecãtor.. Dr
Dr.. T
Tenner
medic care a îndrãznit sã introducã din nou tratamentul prin
post total în terapeutica de purificare a organismului. Acest
medic s-a supus el însuºi unei ajunãri de 40 de zile , sub supravegherea
mai multor colegi specialiºti, pentru a face dovada posibilitãþii lipsei de
pericol a unui post îndelungat.
Al doilea medic american, care a deschis uºa cãtre un nou mod de
wey din Mealville,
a privi tratamentul prin post total, a fost dr
dr.. De
Dew
Pennsylv
annia, lucrând la spitalul din Chattanooga. El a lãsat o serie
ennsylvannia,
de cãrþi de nepreþuitã valoare ºi un numãr mare de adepþi. (77)
În continuare, dr. Buchinger citeazã un caz, al unei fetiþe tratatã
wey, care a produs o mare senzaþie, dar ºi
prin post total de dr
dr.. De
Dew
diferite tipuri de boli tratate prin aceastã ancestralã metodã:
Cazul a fost urmãtorul: o fetiþã care suferea de multã vreme de
dispepsie, a cãpãtat în plus ºi tifos, ca urmare vomitând orice mâncare
i se dãdea, inclusiv apã. A fost supusã unui post total de 35 de zile
zile,
dupã care pulsul ºi temperatura au revenit la normal, iar limba tot atât
de curatã ca a unui nou nãscut. Fetiþa se însãnãtoºise complet.
Dupã aceasta, dr. Dewey n-a tratat doar bolile acute, ci ºi pe cele
cronice, prin posturi de 3, 4 sau 5 sãptãmâni de post total, având un
asemenea succes, încât Societatea Medicalã ºi presa medicalã din
Statele Unite au avut o discuþie tematicã cu privire la aceastã metodã de
tratament. Cu toate acestea, medicina oficialã a timpului
respectiv a stârnit furtunã contra acestei metode, acest mod
de vindecare nefigurând în registrele ei
ei. Au urmat o serie de alþi
mari adepþi ai postului total în Rusia, Franþa, Germania etc., ca de
on Seeland, dr
dolf Me
exemplu: dr
dr.. v
von
dr.. A
Adolf
Mey
er,, dr
dr.. Sigmund Muller
Muller.
yer
Dr
Dr.. Guelpa în Franþa a înregistrat succese rãsunãtoare în tratarea
prin post total în diabet, astm, bronºitã, bolile de stomac, intestin ºi
ficat, constipaþiile cronice, feluritele erupþii ale pielii ºi chiar artrite,
glaucom, inflamaþii ale ochilor. Tot în vremea dr. Muller ºi înainte de
dr
uedlin, dr
oriului Junghor
n din
dr.. R
Ruedlin,
dr.. Jus
Justt , conducãtorul Sanat
Sanatoriului
Junghorn
Harz, a combinat tratamentul vegetarian de cruditãþi, cu postul
Harz
total, cu rezultate deosebite
deosebite. (77 )
Menþinându-se pe acelaºi registru de prezentare (ca ºi dr.
Buchinger), dr. Med. Paul Bragg îl prezintã pe un alt mare medic
preocupat de acest domeniu:
Unul din cei mai mari profesori ºi doctori în ºtiinþa purificãrii corpului
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ºi în nutriþie a fost dr. medic John Tilden din Den
Denv
er. Acest mare om
ver
de ºtiinþã rãmâne înscris în istorie ca unul din cei mai buni doctori.
Programul sãu a inclus postul ºi o abundenþã de fructe, vegetale ºi produse
animale. El a ajuns la 90 de ani ºi a fost un medic activ pânã la sfârºitul
87
vieþii. (87
87)
În sfârºit, în lunga listã a medicilor adepþi ai „postului“ total, mai
apf
er
er
on Liegesser
or
dw
all
pot fi adãugaþi: dr
dr.. R. K
Kapf
apfer
erer
er,, dr
dr.. F
Frr. v
von
Liegesser,, dr
dr.. N
Nor
ordw
dwall
etc. Mai aproape de zilele noastre, deºi consideraþi adevãraþi „clasici“
orin, Nicolae
v,
ai pauzei alimentare totale, pot fi enumeraþi ºi: Suv
Suvorin,
Nicolaev
Br
agg, Buchinger
aer
land etc.
Bragg,
Buchinger,, W
Waer
aerland
Dupã parcurgerea „introducerii“ ºi a „cuprinsului“ acestei teme,
dr
cadie P
er
cek reuºeºte o „încheiere“ sinteticã a subiectului,
dr.. Ar
Arcadie
Per
ercek
prin concentrarea ideilor de bazã, reuºind în acest fel punctarea
elementelor fundamentale ale pauzei alimentare, într-o scurtã istorie a
acesteia de o jumãtate de paginã. În articolul „Postul în optica medicinii
moderne“ din revista „Magazin“, nr. 2111, din 16 aprilie 1998, acesta
precizeazã:
Cuvântul „post“ semnificã, în sens medical, absenþa voluntarã,
parþialã sau totalã, de hranã, absenþã care se extinde pe limite foarte
variabile. Acela care posteºte în sens medical, „stã pe foamea lui, dar
îºi potoleºte totuºi setea“, dupã cum atât de plastic s-a exprimat în acest
e Schlemmer
sens nutriþionistul ºi generalistul francez dr
dr.. Andr
Andre
Schlemmer.
În optica medicalã, postul reprezintã un mijloc terapeutic pe cât de
eficace în diverse situaþii, pe atât de simplu de practicat. El pune în
repaus în special tubul digestiv, aceasta însemnând esofagul, stomacul,
duodenul, intestinul, plus organele anexe ale tubului digestiv (ficatul,
cãile biliare ºi pancreasul). În aceastã opticã, postul reduce congestia,
infiltraþia ºi inflamaþia ce afecteazã aceste organe, când sunt suprasolicitate sub raport funcþional.
Astfel, este demonstrat cã suprimarea intermitentã a micului dejun,
asigurã o dimineaþã mai activã celor congestivi în mod structural.
Suprimarea tot intermitentã a prânzului, la rândul sãu, asigurã o dupãamiazã mai eficientã dispepticilor, deci acelora cu diverse tulburãri
digestive, în vreme ce suprimarea periodicã a cinei asigurã o noapte
liniºtitã acelora suferind de hernie hiatalã.
Postul este considerat a fi lung, când depãºeºte limita a trei zile.
Primul om care ºi-a asigurat la vremea sa (secolul al XVIII-lea), o
ul Ber
nar
d
adevãratã vogã pe marginea postului lung, este pas
pasttor
orul
Bernar
nard
din Malta care periodic, þinea cure de post de 30 de zile. Cazuri de
aul
acest fel au fost studiate de cãtre omul de ºtiinþã american, dr
dr.. P
Paul
Cartt on
on, de fapt, întemeietorul fiziologiei moderne în SUA, care
Car
conchide cã, în anumite limite, acest post aduce reale servicii
sãnãtãþii
sãnãtãþii.
O altã vogã tot pe aceastã linie a creat, un secol mai târziu, medicul
wey, care preconiza posturi parþiale, de domeniul a
american E.H. De
Dew
3-5 sãptãmâni, dar repetate, constând cel mai adesea din suprimarea
micului dejun sau a cinei. Pe marginea curei sale aplicate la numeroºi
indivizi, pe care i-a urmãrit în timp, a scris cartea intitulatã „F
Foamea
care vindecã
vindecã“, devenitã best-seller la vremea sa. „Natura ºtie perfect
sã vindece o boalã, dacã nu este stânjenitã în munca sa“ – precizeazã
acesta, chiar în prefaþã, stânjenirea de care vorbeºte þinând de
suprasolicitarea tubului digestiv ºi a glandelor sale anexe.
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Un alt medic care i-a cãlcat pe urme, din acest punct de vedere,
on Segesser din Degerheim, Germania, care a devenit
este dr
dr.. FFrr. V
Von
celebru preconizând cure periodice de post total, de domeniul a 15
zile, urmate de cure tot periodice de vgetarianism ºi de miºcare, cure
cu care a pus pe picioare, ca sã spunem aºa, sute de bolnavi care i-au
urmat sfaturile ºi care sufereau de diverse boli.
e Schlemmer
Andre
Schlemmer, de care am
La rândul sãu, medicul francez Andr
mai amintit, a devenit ºi el celebru prin cure periodice de post total, de
câte o sãptãmânã, cu care trata nu numai diversele boli ale tubului digestiv,
ci ºi hipertensiunea arterialã în faza pericolelor potenþiale, apoi diverse
nefropatii, ca ºi obezitatea, cu bolile pe care aceasta le creeazã sau
întreþine.
Informaþii în sensul celor prezentate anterior sunt mult mai multe,
cu alte nume de medici dedicaþi acestei metode de terapie medicalã,
care încã declanºeazã o reacþie de reticenþã din partea medicinei alopate
a prezentului. Reacþia este logicã, bazându-se pe o anumitã acceptare a
unor informaþii aparþinând dimensiunii medicale, de tip material. Însã,
prin pãtrunderea cu curaj în dimensiunea bio-energo-informaþionalã,
prin re-cunoaºterea universului uman (Microcosmos) re-descoperit în
armonie naturalã cu Universul (Macrocosmos), aceastã metodã nu mai
apare ca fiind „neºtiinþificã“, ci doar ineditã, aflatã la graniþa cunoaºterii
actuale cu dimensiuni care, dacã nu sunt cunoscute, nu înseamnã cã
nu existã ºi nu se manifestã ca atare.
Doar rãbdarea este necesarã, pentru ca Timpul (ºi nu istoria) sã le
rezolve pe toate…

6.4 PRACTICA ªI TEORIA PAUZEI
ALIMENTARE
6.4.1 EXEMPLE ALE PRACTICII PAUZEI
ALIMENTA
RE
ALIMENTARE
Deja din subiectul anterior, al istoriei pauzei alimentare, se observã
o multitudine de exemple ale practicii acesteia, abordatã, în timpurile
trecute, mai degrabã din perspectivã misticã ºi religioasã. În schimb,
prezentul dominat de latura ºtiinþificã a vieþii, oferã tot mai multe dovezi
demonstrate ºtiinþific de eficienþã a pauzei alimentare, atât din
perspectivã terapeuticã, cât ºi preventivã, pentru situaþii obiºnuite al
vieþii de zi cu zi.
O expediþie
Astfel, într-un articol din presa centralã, intitulat „O
originalã
originalã“, Antoaneta Cristescu prezintã un prim exemplu al unui
experiment deosebit, de observare a efectelor produse de pracica pauzei
alimentare, chiar ºi în condiþii de efort:
La Moscova, un grup de persoane având vârste ºi ocupaþii diferite
a organizat o expediþie ineditã: aceea de a parcurge 500 km în 20 de
zile, dintre care, în 14 zile fãrã a consuma nici un fel de hranã. Este
adevãrat, toþi participanþii la originala expediþie se „antrenaserã“ în
prealabil abþinându-se de la a mânca între 3 ºi 26 de zile.
În primele 3–4 zile, cât a durat perioada de acomodare, în care
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organismul se obiºnuieºte sã-ºi foloseascã pentru hrãnire propriile
resurse, s-au realizat mai puþini kilometri, dar dupã o sãptãmânã, toþi
participanþii au simþit un aflux de vitalitate, o ameliorare a stãrii generale.
În acest timp, fiecare consuma cantitãþi impresionante de apã, între 1,5
ºi 4 litri pe zi. Membrii ciudatei expediþii au terminat traseul pe care ºi
l-au propus, pierzând fiecare între 10–15 kg în greutate, dar pstrându-ºi
un tonus psihic excelent.
De altfel, medicii specialiºti au demonstrat cã în timpul abstinenþei
de la hranã capacitatea de efort rãmâne intactã, mai mult de o lunã.
Scopul ºtiinþific al acestei expediþii a fost determinat de constatarea cã
în condiciile unei catastrofe, la care se adaug lipsa hranei, moartea nu
se produce din cauza foamei, cum se credea pânã acum. Datoritã
stresului înregistrat de psihicul victimelor în perioada respectivã
atmosfera de panicã provoacã tulburãri ale sistemului cardiovascular,
psihic etc. ºi determinã apariþia unor maladii, astfel încât omul devine
incapabil sã mai lupte pentru propria viaþã.
Iatã cum, prin asemenea experimente, se demonstreazã ºtiinþific
aspecte de o mare importanþã în cazuri deosebite, ale calamitãþilor sau
catastrofelor de orice fel. Înþelegerea proceselor care au loc cu adevãrat
în corpul omenesc, în timpul pauzei alimentare, permit o abordare cu
calm ºi responsabilitate a momentelor dramatice catastrofice, care
priveazã omul de accesul la hranã sau apã pe o perioadã mai
îndelungatã.
e“, asemenea
panica de a nu mai aav
vea mâncar
Eliberându-se de „panica
mâncare
panicii faþã de microbi
„panicii
microbi“, atitudinea celui implicat este cu totul alta.
Iar pentru acest lucru nu este nevoie de eforturi supraomeneºti sau tehnici
minune, ci, în primul rând, de Auto-Educaþie pentru controlul mentalului
ºi psiho-emoþionalului. ªi, dacã fondul pe care are loc acest proces este
cel al unei Alimentaþii Naturale, atunci succesul pare a fi garantat!
Abordãm în continuare aspectele care pe noi ne intereseazã cel
mai mult, cele terapeutice, prin prezentarea unui prim citat din deosebita
aul Br
agg
Pos
tul – un mir
acol
lucrare a dr
dr.. P
Paul
Bragg
agg, „P
ostul
miracol
acol“ („The miracle of
fasting. Proven throughout history for Physical, Mental and Spiritual
Rejuvenation“), în care descoperim cu surprindere, aprofundate studii
medicale pe loturi mari de pacienþi, care au în centru terapeutica prin
pauzã alimentarã:
Cele mai spectaculoase rezultate legate de înfometarea suprav de la
Nicolaev
Dr.. Iuri Nicolae
vegheatã au fost raportate în 1972 de cãtre Dr
Ins
titutul de Cer
ce
tãri Psihiatrice din Mosco
va unde aproximativ
Institutul
Cerce
cetãri
Moscov
7.000 de pacienþi prezentând boli psihice, cu forme primare ºi lente
de schizofrenie, au rãspuns favorabil la tratamentul prin post.
Subliniind faptul cã un astfel de post-tratament trebuie sã fie efectuat
amentul
Trat
numai sub strictã supraveghere, Dr. Nicolaev a spus: „T
atamentul
prin înf
ome
e of
erã într
egului sis
eier
ului o
omett ar
are
oferã
întregului
sistt em ner
nerv
creier
eierului
înfome
vos ºi cr
odihnã binefãcãtoare. Corpul este curãþit de toxine, iar
þesuturile ºi glandele sunt refãcute. Odihnind creierul oferim
o bazã pentru tratamentul bolilor neuropsihice
neuropsihice“.
Postul a fost, de asemenea, utilizat ca tratament psihiatric în SUA.
Persoane cu faze grele de schizofrenie au fost tratate într-un spital, prin
post (utilizând numai apã distilatã) timp de 16–81 zile de cãtre un
or
nia de N
or
d, conform unui raport din 1972.
psihiatru din Calif
Califor
ornia
Nor
ord
Postul a fost, de asemenea, utilizat la tratamentul diferitelor boli în
Philadelphia. Multe spitale ºi instituþii medicale
Spitalul General din Philadelphia
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de vârf urmãresc rapoartele cu rezultatele acestora.
Paul C. Bragg a supravegheat postul multor mii de persoane în
ultimii 60 ani cu rezultate desemnate adesea ca uimitoare ºi
încurajatoare. De fapt, ºtiinþa medicalã nu face altceva decât sã
redescopere tratamentul prescris de pãrintele medicinei – Hypocrate –
însãºi reþeta naturii: puterea pauzei alimentare. (87
87))
Dupã aceste prime informaþii, privitoare la experimente medicale
aul Br
agg oferã pe larg
referitoare la pauza alimentarã, lucrarea dr
dr.. P
Paul
Bragg
dovezi practice cu adevãrat deosebite, majoritatea provenite chiar din
experienþa proprie a autorului. Acesta, medic specialist în nutriþie
din SU
A , ffondat
ondat
or al „America’
vement“, a trãit 95
SUA
ondator
„America’ss Health Mo
Mov
de ani (1
88
1–1
881–1
1–19976) – ani cu adevãrat trãiþi pânã în momentul morþii
(188
într-un tragic accident (deci, nu de boalã sau bãtrâneþe). Ca o simplã
dovadã a acestei afirmaþii: la 90 de ani fãcea sur
surff ing (între douã
lungi cãlãtorii cu avionul prin întrega lume, pentru solicitante conferinþe
de promovare a pauzei alimentare)…
Acest deosebit medic specialist în nutriþie, ce a promovat întreaga viaþã
combinaþia „Alimentaþie Naturalã – Pauzã Alimentarã“
Alimentarã“, a demonstrat
la modul firesc ºi natural ce înseamnã dictonul modern „A adãuga ani
A adãuga V
iaþã anilor
vieþii“, dar, mai ales, „A
Viaþã
anilor“ (asemenea altora, precum
pr
of. dr
et, cu a sa „Die
Die
tã de rreducer
educer
e a mucusului
prof.
dr.. Ehr
Ehre
Dietã
educere
mucusului“, cu o viaþã
activã pânã la moartea tot accidentalã la 90 de ani, sau Dr
Dr.. medic John
Tilden din Denver, medic activ pânã la sfãrºitul vieþii, tot la 90 de ani etc.).
Aceste dovezi practice, „pe propriile persoane“, ale medicilor
prezentaþi, ca ºi a multor altora, demonstreazã cã adevãrata medicinã,
„Medicina pentru Viaþã“ este cea teoretizatã din perspectiva
vieþii ºi a energiei viului, dar mai ales practicatã „pe propria
piele“ – ca un eex
xem
plu cu ade
vãr
at viu, o do
v adã cã ceea ce
emplu
adevãr
vãrat
dov
se conceptualizeazã nu sunt doar efemere teorii supuse
er
oziunii tim
pului necr
uþãt
or
ealitãþi viabile ce tr
anscend
eroziunii
timpului
necruþãt
uþãtor
or,, ci rrealitãþi
transcend
s paþiul ºi tim
pul, apar
þinând ffondului
ondului esenþial de Cunoaºt
er
e
timpul,
aparþinând
Cunoaºter
ere
al OM-ului.
Dar sã dãm citire Dr. Bragg, pentru a putea atesta confirmarea su
infirmarea celor afirmate mai sus:
Îmi aduc foarte bine aminte de primul meu post de 4 zile. Era pe
vremea când mã aflam sub supravegherea faimosului dr. A. Rollieer
din Elveþia. Mã luptam cu tuberculoza pe viaþã ºi pe moarte. Fusesem
în sanatoriu de peste 1 an. Dr. Rollieer mi-a spus cã voi trece printr-o
experienþã deosebitã ºi aºa a ºi fost. Bunul meu doctor mi-a recomandat
sã-mi examinez zilnic urina. Zilnic prelevam un eºantion din urinã ºi îl
pãstram într-o sticlã. Sticluþele le-am pus pe un sertar ºi le priveam
zilnic. Pe mãsurã ce urina se rãcea ºi se aºeza, puteam observa marea
cantitate de substanþe strãine care au pãrãsit corpul meu.
Atenþie! Nici o persoanã bolnavã sã nu posteascã decât sub stricta
supraveghere a unui medic sau a unei persoane cu o bogatã experienþã
privind ºtiinþa de a posti. De îndatã ce am terminat postul, eu am fost
pus la o dietã înalt alcalinã cu o bogãþie de fructe proaspete, legume
crude ºi legume gãtite. La aproximativ 2 sãptãmâni dupã post eu am
simþit o stare de euforie ºi de bunã sãnãtate, lucru pe care nu-l mai
simþisem niciodatã înainte.
Din acel moment sãnãtatea ºi vitalitatea mea s-au dezvoltat puternic.
Postul supravegheat de dr. Rollieer nu a fost singurul meu post, ci de
atunci am început sã postesc 24 ore sãptãmânal, în urmãtoarele 9 luni
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am trecut treptat la posturi de 7 zile, 14 zile ºi 21 zile. Între posturi am
fost hrãnit cu o dietã alcalinã.
Cu o anumitã ocazie am þinut un pos
postt de 2211 zile (dr. Paul
Bragg). În a 19-a zi am avut niºte dureri puternice în vezicã ºi când am
urinat am simþit cã prin mine trece o apã roºie foarte fierbinte. Am dus
urina la laborator ºi ea conþinea DDT ºi alte pesticide.
O puternicã senzaþie de energie a umplut corpul meu dupã eliminarea
acestei otrãvi. Albul ochilor mei era clar ca zãpada proaspãtã, iar corpul
meu a devenit mai viu colorat, fiind strãbãtut de o energie deosebitã.
orit la P
asadena,
Cu ocazia unui pos
postt de 1199 zile am cãlãt
cãlãtorit
Pasadena,
California unde am urcat pe muntele Wilson (la 2000 m) fãrã nici un
efort. Aproape tot drumul l-am coborât în fugã pe lângã telescaun. Am
simþit ca ºi când o mare greutate a fost ridicatã din corpul meu. Dupã
opinia mea personalã, postul este singurul mijloc prin care organismul
este golit de otrãvurile comerciale existente în legume ºi fructe.
Când postim – încetãm sã mâncãm – întreaga forþã vitalã utilizatã
pentru a transforma alimentele în energie ºi þesut uman, este acum
utilizatã la îndepãrtarea otrãvurilor din organism.
În viaþa mea personalã de exemplu, cãlãtoresc prin Statele Unite ºi
în întreaga lume, aºa încât eu sunt aprovizionat cu fructe ºi legume
crescute natural, organic în micile lor grãdini. Adesea însã sunt nevoit
sã mãnânc pe unde apuc. ªtiu cã multe din acestea au fost tratate chimic
ºi din aceastã cauzã postesc în fiecare sãptãmânã 24-36 ore, precum ºi
de 4 ori pe an câte 10 zile.
Atunci când încep seria celor 10 zile de post, prevalez zilnic câte
un eºantion din prima urinã de dimineaþã. O pun într-o micã sticluþã ºi
o las la rece sã se aºeze. În câteva zile voi observa mici cristale care se
formeazã în urinã. Mi-am dus urina la laborator ºi au fost gãsite urme
de DDT ºi reziduuri de la alte pesticide otrãvitoare.
Luaþi o bucatã de pâine albã rafinatã. Aceastã pâine a fost tratatã, înãlbitã,
coloratã, uscatã, îmbogãþitã, purificatã, înmuiatã, conservatã, parfumatã ºi
tratatã cu o substanþã de împrospãtare – toate prin chimicale sintetice.
Este aproape imposibil sã gãseºti o bucatã de pâine integralã 100%
lipsitã de aditivi sintetici ºi alte chimicale.
Am cãlãtorit de curând cu vaporul. Pasagerii erau hrãniþi dis de
dimineaþã în saloanele lor. Apoi, dupã vreo orã urma o nouã îndopare cu
slãninã, jambon ºi ouã, cârnaþi fierþi, pâine prãjitã, gem, jeleuri, cartofi
prãjiþi ºi mulþi litri de cafea ºi apoi o gustare pe punte, la ora 11. S-a servit
apoi un prânz bogat la ora 13. Dupã amiazã ceai cu paste fãinoase la ora 16,
ºi apoi o cinã imensã la ora 19, iar la ora 23 o gustare rece destul de mare.
Mã credeþi sau nu, am înmormântat 9 persoane în mare, timp de
câteva sãptãmâni. Toþi au murit datoritã autointoxicãrii!
Atunci când mâncaþi peste mãsurã, încurajaþi fermentaþia
ef
acþia, sstricaþi
tricaþi ar
monia ºi ffa
a vorizaþi dezv
olt
ar
ea
putref
efacþia,
armonia
dezvolt
oltar
area
ºi putr
milioanelor de microbi în intestinele dvs.
voie de sar
e
Pentru a verifica pe mine însumi faptul cã nu am ne
nev
sare
pe vr
eme eextr
xtr
em de caldã, am plecat în V
þii, Calif
or
vreme
xtrem
Valea
Morþii,
Califor
or-alea Mor
nia, unul din cele mai calde locuri din lume, în lunile iulie ºi august.
nia
oºi ºi tineri, de la
La primul meu test am angajat 1100 atleþi vigur
viguroºi
u a s trãbat
alea Mor
þii
colegiu, pentr
pentru
trãbate
distt anþã de 30 mile în V
Valea
Morþii
þii.
e o dis
Le-am dat atleþilor tablete de sare ºi apã cât au dorit ºi au putut sã bea,
iar împreunã cu noi am avut un automobil încãrcat cu multe alimente
care conþineau sare, pâine, chifle, biscuiþi, brânzã, carne conservatã
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gata de mâncare, cârnaþi fierþi, permiþându-le sã mãnânce, sã bea ºi sã
ia tablete de sare cât au vrut.
Eu nu am luat deloc sare, ºi, într-o cãlãtorie de 30 mile, eu am
postit
postit.
Cãlãtoria a început la sfârºitul lui iulie, iar termometrul indica 105°F
(40,56°C). Am început cãlãtoria puþin dupã ora 8 dimineaþa. Cu cât se
ridica soarele, cu atât totul devenea mai fierbinte, pânã când
termometrul a ajuns la 130°F (54,44°C) – o cãldurã fierbinte, uscatã, de
parcã ar fi vrut sã ne topeascã.
Bãieþii tineri au luat tabletele de sare ºi au ingerat mari cantitãþi de
apã rece, iar la prânz au mâncat sandviºuri cu jambon, au bãut rãcoritoare tip Cola ºi au vrut sandviciuri cu brânzã. Ne-am odihnit ½ orã
dupã masã ºi apoi am continuat excursia noastrã dificilã prin nisipul
roºu foarte fierbinte. ªi iatã cã în curând am gãsit primele neplãceri la
tinerii noºtri. La trei dintre ei li s-a fãcut foarte rãu ºi au dat afarã tot ce
au mâncat ºi bãut cu ocazia popasului. Ei erau ameþiþi, palizi ºi nu mai
aveau nici o putere. Ei au renunþat la cãlãtorie. Au fost duºi cu maºina
înapoi la firma de unde plecasem. Totuºi, cãlãtoria a continuat cu ceilalþi
7 atleþi. În timp ce mergeam ei au bãut foarte multã apã au înghiþit multe
tablete cu sare. Dar iatã cã brusc 5 dintre ei au acuzat crampe puternice
la stomac ºi le-a fost groaznic de rãu. Au dat afarã apa ºi ceva din cele
mâncate la acel popas. ªi aceºtia 5 au trebuit duºi înapoi la locul de
plecare pentru îngrijirea medicalã.
Numai cel care nu a folosit sarea a terminat cãlãtoria!
Iatã cã strãbunicul Bragg a rãmas singur ºi eu mã simþeam viguros
ca o cãprioarã! Eu nu eram plin cu tablete de sare ºi nici cu mâncare
pentru cã eram într-un post total. Am bãut numai apa caldã de care
aveam nevoie. Tinerii bãieþi doriserã apã rece însã eu am bãut doar
apa caldã de care aveam nevoie. Eu am terminat cãlãtoria de 30 mile în
10,5 ore ºi nu am avut nici o stare de slãbiciune.
Am dormit apoi afarã noaptea ºi a doua zi m-am sculat ºi am parcurs
înapoi cele 30 mile, fãrã hranã ºi tablete de sare.
Medicii m-au examinat apoi cu atenþie ºi au constatat cã
sunt în stare perfectã.
perfectã Sunt gata ºi doresc sã repet aceastã excursie
prin Valea Morþii, California, pentru orice grup ºtiinþific care vrea sã
facã cercetãri cu privire la sare.
Corpul de armatã german, de sub conducerea lui Rommel, a trecut
de porþile Egiptului, a luptat ºi a pierdut o grea bãtãlie în faþa localitãþii El
Alamein, retrãgându-se peste 100 de mile printr-un deºert arzãtor. Totuºi,
dupã terminarea campaniei, englezii au gãsit trupele capturate într-o stare
fizicã bunã, deºi soldaþii germani nu au fost alimentaþi cu tablete de sare.
Aceastã întâmplare, ca ºi excursia mea fãcutã sub soarele arzãtor
în Valea Morþii, susþine rezultatele forþelor în care oamenii au urmat o
dietã fãrã sare în condiþiile de deºert fierbinte.
Pe baza studiilor ºtiinþifice se poate da urmãtoarea explicaþie: dupã
primele zile de aclimatizare, subiecþii au încetat sã piardã sare prin
transpiraþie. Se pare cã existã un mecanism de normalizare care conservã
sodiul în corp. Rezistenþa persoanelor care au consumat puþinã sare, în
timpul acestor condiþii climatice deosebite, aratã faptul cã aceastã cerinþã
(pentru adãugarea de sare în timpul caniculei) a fost mult exageratã.
Eu am crescut într-o zonã a statului Virginia unde apa de bãut era
apã durã
numitã „apã
durã“. Aceastã apã este saturatã cu minerale anorganice
ºi în special cu sodiu, fier ºi calciu. Am vãzut multe rude ºi prieteni
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murind de neplãceri la rinichi. Aproape toþi oamenii erau îmbãtrâniþi
prematur întrucât mineralele anorganice se acumuleazã pe pereþii
interiori ai arterelor ºi venelor, ducând la moarte datoritã rigidizãrii
arterelor. Unul din unchii mei a murit la marele spital John Hopkins
din Baltimore, statul Maryland, la vârsta de numai 48 ani.
Doctorii care au efectuat autopsia dupã moarte au spus cã arterele
sale erau aºa de dure ca ºi tuburile de clei, întrucât erau atât de mult
placate cu minerale anorganice.
Cu ani în urmã, când eram bun prieten cu bãtrânul Douglas
Fairbauks, am strãbãtut împreunã insulele din mãrile de sud timp de
câteva luni. În timpul cãlãtoriei am ajuns la o insulã locuitã de
polinezieni frumoºi ºi sãnãtoºi care nu au bãut niciodatã altceva
decât apã distilatã
distilatã, pentru cã insula era înconjuratã de Oceanul Pacific. Apa din ocean nu putea fi bãutã datoritã conþinutului ridicat de
sare. Insula lor avea o bazã de coral poroasã care nu putea reþine apa.
Astfel aceºti oameni nu aveau altã posibilitate decât de a bea apã de
ploaie sau apã proaspãtã, curatã ºi clarã din nuca verde de
cocos
cocos. Eu nu am mai vãzut exemplare mai plãcute ca femeile ºi bãrbaþii
bãºtinaºi ai acestei insule. Împreunã cu noi pe iaht se aflau ºi câþiva medici
care au examinat în detaliu pe cei mai vârstnici locuitori ai insulelor.
Unul din cardiologi a spus cã în viaþa sa nu a mai examinat oameni cu o
sãnãtate atât de bine pãstratã.
Aþi remarcat probabil cã am spus faptul cã doar persoanele mai în
veau
vârstã au fost examinate de medicii noºtri. Aceºti oameni nu aav
noþiunea de vârstã pentru cã aceasta nici nu existã în limba
lor.
lor
Ei nu serbau niciodatã ziua de naºtere
naºtere, erau „ fãrã bãtrâneþe“
nu numai în ce priveºte anii, ci ºi în ceea ce priveºte corpul
lor. Bãrbaþii mai în vârstã dansau în jocurile lor native la fel de bine ca ºi
lor
cei tineri. Aceste persoane erau exemplare deosebite de bãrbãþie,
respectiv de feminitate, ºi ei îºi trãiau întreaga lor viaþã lungã bând numai
apã distilatã.
Acum câþiva ani am fost într-o expediþie în îndepãrtatul munte
Maroc ªi aici am vãzut din nou oameni viguroºi strãbãtând
Atlas din Maroc.
deºertul, iar singura lor apã de bãut era apa de ploaie
ploaie.
Postiþi 24–36 ore sãptãmânal pentru a scãpa de cât mai multe
reziduuri comerciale.
Dacã vã hotãrâþi sã þineþi un post de 7–10 zile veþi rãmâne uimit
vãzând câtã „otravã comercialã“ a fost ascunsã în corpul dvs.
Când scriu aceastã carte („Postul – un miracol“) eu am vârsta de
85 ani ºi sunt mândru sã am cele mai mobile articulaþii, fãrã ca vârsta
sã conteze. Eu execut cu uºurinþã poziþile Yoga dificile stând în cap.
Puþini oameni pot face aceasta fãrã a þine cont de vârstã. Vedeþi, Natura
nu rigidizeazã ºi nu cimenteazã articulaþiile omului ºi ca dovadã eu pot
avea flexibilitatea unui copil de 10 ani.
Veþi vedea cã mintea dvs. devine mai agerã dupã un post, veþi vedea
ce uºor veþi reþine evenimentele. Veþi observa cum mintea dvs. reþine
87
mai uºor atunci când citiþi un material. (87
87)
Dupã toate imaginile prezentate anterior, din experienþa Dr. Paul
Bragg, doar atât mai putem adãuga: aceste experienþe par a fi „încãrcate“
cu energia vie ºi mobilizatoare a probelor ºi dovezilor cã, într-adevãr,
Se poate
„Se
poate“, cã experienþa Pauzei alimentare, pe fondul
Alimentaþiei Naturale, este perfect explicabilã ºtiinþific, dar
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mai ales perfect posibilã – dincolo de limitele autoimpuse de o
ºtiinþã încã prea puþin deschisã „Zonelor crepusculare“ ale Cunoaºterii,
adicã ale Conºtiinþei…

6.4.2 FIZIOLOG
IA PAUZEI ALIMENTARE
FIZIOLOGIA
În acest subiect vom aborda fiziologia pauzei alimentare, studiatã
ºi aprofundatã încã de la mijlocul secolului trecut (al XX-lea), prin
o
citarea sintezei realizate de cãtre un medic german, dr
dr.. Ott
Otto
Buchinger
Buchinger, un alt mare promovator al acestui subiect, din perspectivã
terapeuticã.
Înainte, însã, de a intra în detaliile acestui studiu, este interesant de
observat remarcile cu caracter general privitoare la abordarea
aul
terapeuticã a pauzei alimentare, ale aceluiaºi medic american, dr
dr.. P
Paul
Br
agg
Bragg
agg, tocmai citat în subiectul anterior, din cadrul aceleiaºi deosebite
lucrãri:
Instinctul care ne conduce la post atunci când corpul este bolnav sau
rãnit se aflã în celulele oricãrei fiinþe vii. Motivul pentru care animalele
bolnave sau rãnite refuzã sã mãnânce este instinctul de autoconservare
care anuleazã senzaþia de foame. Astfel, energia vitalã (care altfel va fi
utilizatã în digestia hranei) este concentratã la rãdãcina problemei pentru
a îndepãrta produsele reziduale, purificând astfel corpul.
Instinctul de post este atât de puternic ºi de o importanþã vitalã, încât
chiar ºi omul semicivilizat este încã influenþat de minunatele acþiuni ale
naturii. Dacã acest om ascultã de instinctul natural ºi nu mãnâncã atunci
când dispare foamea, el se va însãnãtoºi repede ºi nu se va mai îmbolnãvi
dacã mãnâncã alimente naturale ºi locuieºte într-un mediu sãnãtos.
Postul este o metodã ºtiinþificã de purificare a corpului ºi trebuie sã
fie condus ºtiinþific. Dupã opinia mea, 60–70% din populaþia numitã
„sãnãtoasã“ astãzi ºi 85–95% din oamenii grav bolnavi ar muri ca urmare
a efectelor pierderii imensei cantitãþi de otrãvuri acumulate în corpul
lor, dacã ar încerca un post mai îndelungat, sã zicem de 21–35 zile. Un
post îndelungat trebuie sã fie supravegheat de cãtre un expert întrucât
el poate sesiza imediat momentul în care trebuie întrerupt postul. Uneori
nici experþii nu pot spune cât timp trebuie sã posteascã cineva.
Vreau sã fiu clar înþeles cã eu nu recomand postul ca un tratament
al bolii. Eu nu mã ocup de tratamente. Eu nu cred în tratament pânã
când natur
a însãºi nu rrealiz
ealiz
eazã aces
at
ament
natura
ealizeazã
acestt tr
trat
atament
ament. Tot ceea ce
olt
ar
ea acelei ffor
or
þe vit
ale a
putem face este de a ffa
dezvolt
oltar
area
orþe
vitale
avoriza dezv
corpului astfel încât vindecarea sã devinã o funcþiune internã naturalã
u a dezv
olt
a tto
ot mai
a corpului însãºi. Eu vã învãþ sã postiþi pentr
pentru
dezvolt
olta
mult ffor
or
orþã
vitalã
þã vit
alã spre a învinge slãbiciunea ºi debilizarea. (887 )
Dupã aceste câteva repere generale ale dr. Bragg, prezentãm studiul
o Buchinger
de sintezã a fiziologiei pauzei alimentare a dr. Ott
Otto
Buchinger, din
lucrarea acestuia, „Das Heilfassen und seine Hilfemethoden als
Cur
a prin ajunar
e ºi me
e
Cura
ajunare
mettodele sale auxiliar
auxiliare
Biologischen Weg“ („Cur
sub formã biologicã
biologicã“). Prin sistematizarea ºi rezumarea fiziologiei
acesteia, într-o exprimare clarã ºi concisã, dr. O. Buchinger realizeazã o
abordare a subiectului cât mai facilã ºi accesibilã, bazatã pe o bogatã
experienþã practicã în domeniu (observaþii asupra a peste 3200
pacienþi
pacienþi):
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1 Generalitãþi
Generalitãþi..
Din ziua în care lipsim pe cineva de hranã (cu exepþia apei ºi a puþine
sucuri de fructe), corpul este supus unor noi legi, în care trebuie sã facã
apel la mãsuri de urgenþã ºi în aceastã privinþã el nu este lipsit de posibilitãþi.
Rezerva de glicogen a ficatului ºi alte substanþe nutritive prezente
în sânge sunt folosite ºi pot întreþine funcþiunile cam timp de trei zile.
Întregul metabolism se ajusteazã fãcând maximum de economie.
e baza
Corpul atacã acum depozitele de substanþe proteice.. P
Pe
experienþei bogate ºtim cã pentru aceasta el foloseºte þesuturile
ºi substanþele care în celule constituie un agent morbid, cum
ar fi de exemplu tumefierile patologice, depunerile de
substanþe strãine, precum ºi tot ceea ce este putred, slab ºi
îm
po
vãrãt
or or
ganismului.
împo
povãrãt
vãrãtor
organismului.
Experienþa zilnicã a medicului care conduce un post, aratã cã peste
tot apare o durere vie, unde are loc un proces, se petrece ceva ce duce
la dizolvare.
Substanþele morbide care s-au depus în þesuturi bolnave, stau captive ºi nu se pot urni, cantitatea lor creºte.
Când introducerea hranei înceteazã, substanþele depuse se dizolvã ºi
se rãspândesc în sânge ca sã fie eliminate prin ficat, rinichi ºi tubul digestiv.
Când întrerupem postul prea devreme, adicã înainte de distrugerea
acestor depozite, ºi acesta este cazul cel mai frecvent, atunci depozitele
ºi depunerile din sânge revin în vechile lor locuri de depozitare.
Primul scaun natural împinge înainte secreþiile aflate mai dinainte
în tubul digestiv.
Din experienþã ºtim cã partea morbidã dispare, iar partea sãnãtoasã
rãmâne ºi cã anumite substanþe toxice, strãine, ca: iodul, mercurul, creozotul
etc. se simt pe limbã în timpul postului, adicã postitorul scapã de ele.
„Vix medicatrix natur
ae“ (adicã ,,energia vindecãtoare a naturii“
naturae“
în concepþia lui Hipocrat) în înþelepciunea ei biologicã distruge tot ce
este dãunãtor, bolnav ºi de prisos din depozitele de grãsime, hipertrofice
ºi de pe organe interne, glande ºi chiar muºchi..
2 Sângele
Sângele..
Sângele postitorului suferã acum o îngroºare. Capacitatea de
coagulare creºte. Sângele conþine acum cu 60–100% mai multã grãsime.
Alcalinitatea scade, aciditatea creºte, iar spre sfârºitul postului – dupã 3,4
sau mai multe sãptãmâni, concentraþia de substanþe alcaline creºte din
nou..
Când sângele atinge punctul inferior de conþinut al substanþelor
alcaline, apar unele fenomene neplãcute ca ameþeala, dureri de cap,
sfârºealã, bãtãi de inimã, tendinþe de vomitare, etc.
Aceste fenomene dispar pe mãsurã creºterii de substanþe alcaline.
eºt
e numãr
ul de hematii (numãrul lor în orice caz
Totodatã cr
creºt
eºte
numãrul
ul leucocit
or
nu scade), iar numãr
numãrul
leucocitelor
simþitor
or.
elor scade simþit
Depozitele de toxine din celule se eliminã ºi se evacueazã. Celulele
devin mai mici. Temperatura corpului scade cu 0,5–1 grad C.
Metabolismul scade. Oxidãrile se reduc. La fel scade ºi eliminarea
dioxidului de carbon.
Într-un post îndelungat, valorile metabolismului rãmân constante.
Respiraþia scade întrucâtva în intensitate.
În tot cursul curei de post, echilibrul mineral al lichidelor tisulare
rãmâne aproape aproximativ constant..
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3 Urina
Urina..
Cantitatea de urinã scade. Postitorii beau foarte puþine lichide.
Urina devine puternic acidã, însã la vegetarieni e mai degrabã
alcalinã
alcalinã. Dupã 10 zile de post urina eliminatã scade la jumãtate, iar
dupã 20 de zile ajunge la un sfert. Corpul se apãrã de acidoza prea
puternicã a postului prin formarea amoniacului.
Toate porþile de evacuare ale organismului sunt folosite din plin.
Resturile rezultate din arderea grãsimilor ºi hidraþiilor de carbon ies
prin plãmâni.
Restul proteinelor se eliminã prin rinichi.
Transpiraþia evacuatã prin piele rãspândeºte un miros urât.
4 Pulsul. T
ensiunea ar
Tensiunea
artt erialã
erialã..
Uneori numãrul bãtãilor inimii scade de la 80 la 50 bãtãi pe minut.
Tocmai la inimile robuste apare uneori o bradicardie pronunþatã.
În schimb la inimile slabe numãrul bãtãilor poate creºte.
Tensiunea arterialã scade.
Caracteristic este faptul cã la hipotensivi tensiunea de obicei creºte,
ceea ce denotã cã postul are o acþiune de echilibrare.
Explicaþia constã în faptul cã pielea, muºchii ºi centrii nervoºi sunt
mai bine aprovizionaþi cu sânge ca de obicei.
În genere toatã circulaþia decurge mai uºor, ceea ce prezintã o
importanþã deosebitã pentru cei bolnavi de inimã ºi cei cu boli ale vaselor
de sânge.
E interesant faptul cã în urma acþiunii mai viguroase a nervilor ºi a
irigãrii mai bune a muºchilor, capacitatea lor de muncã creºte în cursul
postului, mai puþin în primele 14 zile (dr. Benedict).
5 Stomacul
Stomacul..
În cursul postului, stomacul secretã mai departe, dar aciditatea
generalã ºi aceea a sucului gastric scade.
6 Pancreasul
Pancreasul..
Pancreasul lucreazã mai departe, dar acest organ pierde oarecum
volum prin reducerea þesutului conjunctiv.
7 Ficatul
Ficatul..
Ficatul este punctul vamal ºi cel de schimb al întregii economii a
corpului. El are de lucru dupã epuizarea glicogenului, cu arderea grãsimilor.
Deci el þine grãsimile, necontenit scoase din depozite la dispoziþia
organismului – în cursul postului ºi în ciuda activitãþii intense – ele pot
creºte încet în volum.
Eliminarea bilei scade dupã o creºtere a ei la începutul postului.
Vezicula biliarã are însã tendinþa de a se contracta puternic ºi de a
elimina diferite substanþe, nisip ºi pietre biliare. Aceste eforturi de
purificare se observã întotdeauna la aceia care postesc total.
Materialul evacuat se poate gãsi în resturile evacuate prin tubul
digestiv. Peristaltismul tubului continuã în tot timpul postului.
Totuºi, toate secreþiile digestive, începând cu saliva ºi terminând
cu secreþiile intestinale sunt cantitativ mai reduse.
Pe baza observaþiilor de mai mulþi ani s-a constatat cã suprafaþa ºi
eia – se
funcþia de absorþie a tubului digestiv – începând din ziua a tr
treia
modificã în funcþie de secreþie, dar nu a sucurilor digestive, ci a
secreþiilor de tot felul de substanþe eliminate, reziduuri, zgurã, etc.
Aspectul acestor substanþe eliminate, mirosul lor, etc., aratã cu ce
fel de substanþe avem de-a face .
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8 Scheletul
Scheletul..
Substanþa oaselor este cruþatã în mod evident în timpul postului.
Este bãtãtoare la ochi cantitatea redusã de calciu eliminatã în post.
Vasele sanguine din interiorul oaselor se lãrgesc.
9 Secreþia hormonalã
hormonalã..
Secreþia internã, folosirea hormonilor se modificã în cursul postului.
Activitatea tiroidei scade, celulele ei devin mai mici.
Acelaºi lucru se petrece cu paratiroidele ºi cu timusul.
Glandele suprarenale îºi modificã substanþa corticalã ºi cresc în
volum. La înfometãri îndelungate la animale, activitatea glandelor se
reduce. Tiroida ºi glandelor care constituie factorii de intensificare a
metabolismului prezintã o activitate mai scãzutã.
10 Dur
at
a pos
tului sau a înf
ome
tãrii
Durat
ata
postului
înfome
ometãrii
tãrii..
Pãrerile asupra duratei postului total la om, diferã de la autor la
autor. Pãrerilor prea timorate li se aduc în contrapondere date care se
extind la 3 luni. dr
dr.. S. Muller vorbeºte despre un pacient care a postit
65 de zile ºi s-a vindecat de o boalã cronicã foarte grea.
Dr. Dewey a raportat colegului sãu, dr. Muller din Germania, trei
cazuri de posturi îndelungate din patria sa. În douã cazuri pacienþii au
postit câte 65 de zile, iar în al treilea caz, chiar 70 de zile. Toate aceste
cazuri au dus la vindecare.
Dr. Linda Hazard eleva lui Dewey descrie un caz de post de 75 de zile,
iar dr. Carrington din Anglia aduce la cunoºtinþã cã un american de 43 de
zile ajungând prin aceasta la o stare minunatã de sãnãtate.
ani a postit 79 de zile,
os
tul es
o xicar
e, de tr
ansf
or
mar
e,
Pos
ostul
estt e o curã de dezint
dezinto
xicare,
transf
ansfor
ormar
mare,
11 P
de refacere a dispoziþiei pshice, de reglare a metabolismului,
vindecarea de tensiune ºi refulãri
refulãri..
Am supr
a v egheat pes
soane în pos
o t al
supra
pestt e 3 200 de per
persoane
postt tto
al,
care au trecut prin micul spital orãºenesc, au stat de vorbã cu mine, ei
fiind obligaþi sã se prezinte în fiecare zi în faþa mea.
Observaþiile mele personale pot fi primite de toþi medicii care
trateazã prin post total, cãci ele se datoreazã practicii ºi au fost
fãcute p
e subiecþi umani
umani.
pe
Dacã unui om sãnãtos încetãm sã-i dãm de mâncare - cu aprobarea lui
abile sunt
având grijã de condiþiile de îngrijire, ener
energii
considerabile
gii consider
eliberate.
Acestea înainte se ocupau de digestie ºi de asimilaþie. Acum ele ne
stau la dispoziþie. Dezasimilaþia ºi transformarea exudatului ca material de prisos din corp, constituie o sarcinã mai uºoarã decât prelucrarea
materialului venit din afarã.
De aceea de multe ori observãm la înfometaþi o capacitate de muncã
sporitã a muºchilor ºi a sistemului nervos, care ne uluieºte de-a dreptul.
Noi explicãm aceasta prin surplusul de energii încãtuºat înainte ºi acum
eliberat, dar la un bolnav nu este la fel. La bolnav, rezervele de forþe
disponibile sunt folosite imediat pentru reparaþii, pentru distrugerea þesutului
bolnav ºi slãbit, pentru metabolism ºi evacuare, deci la o muncã în plus, pe
care nu o vedem la un organism sãnãtos. Adeseori rãmâne încã un surplus
de energie care apare într-o minunatã posibilitate de manifestare.
Cura de post total este, în esenþã o curã de dezintoxicare, de purificare
a tuturor þesuturilor corpului ºi a urmãrilor sale. Toate se purificã. Dar
cura de post total este încã ceva ºi mai mult. Aceasta se deduce din toate
manifestãrile ºi rezultatele unui post îndelungat în care toate þesuturile
a lãsat în jos se ridicã.
corpului devin mai întinse, mai tari. Tot ce er
era
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To t ce er
a lax se întinde mai bine
era
bine. Numeroase derivate ale
catabolismului polipeptidelor îºi exercitã excitaþia lor asupra sistemului
oteicã“ lucreazã
nervos vegetativ ºi asupra circulaþiei. Aceastã ,,curã pr
pro
chiar cu materialul propriu al postitorului. Aici se observã un avantaj. Ea
este un tratament biologic în sesul celui mai bun tratament autoproteic sub
controlul suveran intern.
Efectul unei injecþii de albumine ne este amintit de exantemele
care apar la postul curativ al urticariei. Eu am observat de multe ori
pustule care semãnau cu rozeole ºi care dispãreau în câteva zile .
Un alt efect al postului curativ îl constituie restabilirea
colaborãrii distruse între grupele de organe izolate, între
sistemele corpului nostru, într-un cuvânt
cuvânt, în restabilirea
armoniei în organism. (77 )
La studiul sintetic realizat de merituosul dr. Otto Buchinger nu mai
avem prea multe de adãugat, cãci nivelul de aprofundare din punct de
vedere medical este suficient de mare pentru a nu mai fi necesare ºi alte
detalii de acest tip. Oricum, aceastã ineditã abordare a „postului“ din
perspectivã medicalã, este o primã dovadã strict ºtiinþificã de demonstrare
a viabilitãþii ºi sensului terapeutic pe care îl induce pauza alimentarã.
Totuºi, acest studiu medical din secolul trecut (XX), se limiteazã la
a evidenþia mai mult efectele pauzei alimentare ºi capacitatea acesteia
de reechilibrare a parametrilor biologici ai organismului – fãrã a insista
pe explicaþiile ºtiinþifice detaliate care permit o mult mai mare susþinere
psiho-mentalã ºi emoþionalã a pauzei alimentare.
Exact acest lucru îl deschidem, prin abordarea „de graniþã“ a ºtiinþei
oficiale, din subiectul urmãtor.

6.4.3 TRANSMUTAÞIA BIOLOGICÃ
LA JOASÃ ENE
RGIE
ENERGIE
Într-un articol intitulat „Omul ºi fotosinteza“, cunoscuta dr. Oana
Cuzino aprecia, printre altele:
Hrãnit complet ºi natural, organismul viu efectueazã fãrã greº
tr
ansmut
transmut
ansmutaþia
aþia elementelor, asigurându-ºi astfel tot necesarul pe baza
acestei largi varietãþi.
Prin acest citat al dr. Oana Cuzino deschidem un subiect cel puþin
„delicat“, considerat a fi (încã) „teren minat“, cel al existenþei ºi
manifestãrii transmutaþiilor biologice la joasã energie – ca
exemplu interesant, ce pune întrebãri mari legate de percepþia actualã,
mecanicistã, a Universului biologic, cu multiplele sale dimensiuni.
Despre transmutaþia elementelor chimice ºi biochimice se ºtie cã
se poate produce în douã moduri: o transmutaþie care se produce în
naturã, fãrã intervenþia omului - transmutaþia naturalã a elementelor ºi
o transmutaþie care se produce prin intervenþia omului.
Tr ansmut
aþia natur
alã es
eluri : o
ansmutaþia
naturalã
estt e ºi ea de douã ffeluri
transmutaþie care se produce prin radioactivitate naturalã ºi o
transmutaþie care se produce în interiorul organsmelor vii prin reacii
enzimatice. Transmutaþia prin radioactivitate naturalã se produce prin
ceea ce se numeºte dezintegrare, care poate fi alfa, beta sau gamma.
ansmut
aþia biologicã la joasã ener
gie
energie
gie, C. Bird ºi P.
Legat de tr
transmut
ansmutaþia
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elor“
Tompkins, în foarte interesanta lucrare ,,V
,,Viaþa
secre
plantelor“
iaþa secr
etã a plant
eele fãcea
ne spun cã, încã de la sfârºitul veacului trecut, von Herz
Herzeele
experienþe prin udarea florilor cu apã distilatã, constatând cã, analiza
chimicã a cenuºilor acestora, nu diferea cu nimic de cea a cenuºilor
aceloraºi feluri de flori udate cu apã obiºnuitã.
of. Bar
anger
Dupã 1950, pr
prof.
Baranger
anger,, ºeful Catedrei de chimie organicã a
ªcolii Politehnice din Paris, reia acest gen de experienþe, obþinând
rezultate asemãnãtoare.
Cel care a expus coerent teoria necesarã explicãrii reacþiilor de
er
vr
an
transmutaþie este C.L. K
Ker
ervr
vran
an, biolog ºi matematician, la vremea
respectivã director de studii la Universitatea din Paris
Paris, care
trage urmãtoarea concluzie absolut surprinzãtoare ºi aparent de
neacceptat pentru omul de ºtiinþã clasic: numeroase enigme
biologice pricinuite de bilanþuri chimice paradoxale în
metabolismul plantelor ºi animalelor sunt explicate prin reacþii
nuclear
o-enzimatice, car
e pr
o v oacã tr
ecer
ea unor element
e
nuclearo-enzimatice,
care
pro
trecer
ecerea
elemente
chimice în altele, adicã sunt transmutate la un nivel energetic scãzut.
Florin Gheorghiþã rezumã foarte bine într-o lucrare a sa
Întrebãrile ºtiinþei“)
ºtiinþei cam care ar fi reacþiile în urmãtoarele douã
(„Întrebãrile
aspecte:
Pãtrunzând în intimitatea proceselor fizico-chimice care se produc
la nivelul celulelor, cercetãtorul francez (Kervran) a ajuns treptat la
constatarea cã la nivelul mitocondriilor (granule celulare ce secretã
enzime) ar avea loc transmutaþiile atomice prin care magneziul s-ar
transforma în calciu (ulterior acesta este fosforizat, pentru a nu fi
stocat sub formã de fosfat de calciu). Dar mai mult decât atât, constatând
cã atomii de calciu nu pot strãbate membrana mitocondriilor, Kervran
descoperã, din aproape în aproape – prin analize la fel de minuþioase –
ºi faptul cã, în cazul creºterii anormale a cantitãþii de calciu, natura a
gãsit aceeaºi cale simplã a transmutaþiei pentru a menþine echilibrul
omii supliment
ari de calciu v
or ffii tr
ansf
or
maþi lent
necesar: at
atomii
suplimentari
vor
transf
ansfor
ormaþi
în atomi de potasiu ºi hidrogen
hidrogen, care pot fi eliminaþi prin membrana mitocondriilor sau pot primi alte folosinþe (reducerea indicelui
pH).
Cu tot numãrul considerabil de lucrãri efectuate, problema
azotului în soluri
soluri, rãmâne încã o adevãratã enigmã: oricare ar fi
precauþiile luate, existã întotdeauna o parte importantã de neregãsit,
variind – în funcþie de condiþii – de la 15 % pânã la 30%.
or
yse indicã rezultate contrare celor de mai sus
Cerce
cetãt
tãtor
orul
Moy
Cer
ce
tãt
ul Mo
ochon
indicate de pr
prof.
Pochon
ochon. Rezultatul studiilor lui Moyse asupra uscãrii
of. P
frunzelor înr-o atmosferã controlatã, au arãtat cã s-au evidenþiat sporuri
de azot pânã la 70%, cu dispariþii subite ale unor cantitãþi de
carbon
carbon.
În urma cercetãrilor proprii, care s-au adãugat la marele numãr de
experienþe ale altor cercetãtori, Kervran a formulat o explicaþie simplã,
ineditã a acestor bilanþuri de neînþeles pânã atunci: în sol, prin acþiunea
bacteriilor specifice, azotul este transmutat în oxid de carbon ce
este transformat apoi imediat în hidraþi de carbon, care în
preluaþi
plante
f inal sunt pr
eluaþi de plant
e . La moartea materiei vii a plantelor,
invers, constatându-se acea degajare
procesul se produce în sens invers
de azot. Sub aspect strict al procesului fizic, mecanismul ar fi urmãtorul:
în me
xcit
ar
e ener
ge
ticã de un anumit
mett abolismul celular
celular,, la o eex
citar
are
energe
geticã
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nivel, s-ar produce un fenomen de rezonanþã în domeniul
frecvenþelor specifice radiaþiei infraroºii: aceasta ar face ca
dintr-o moleculã de doi atomi de azot, un atom sã piardã un
proton - care ar fi preluat de celãlalt atom
atom. Prin aceastã
transmutaþie atomicã - în care se menþine echivalenþa particulelor - apar
un atom de carbon ºi altul de oxigen; noua moleculã de carbon a
fost obþinutã în condiþiile specifice ale materiei vii, la un
niv
ge
tic de numai 11112 electr
on - v
olþi. (44 4 )
getic
electron
volþi.
nivel
energe
el ener
Ing. Radu Mânecuþã (care va fi intens citat în capitolul 10), citânduvr
an – legat de explicaþia producerii transmutaþiilor biologice
ervr
vran
l pe Ker
la joasã energie prin reacþii nuclearo-enzimatice – susþine cã medicina
allopatã continuã sã încarce organismele umane cu sãruri (în special
de calciu) prin presupusa carenþã a unuia sau a altuia din elemente, în
ciuda faptului cã acestea sunt „îmbâcsite“ cu sãruri insolubile în
e
suspensie. Cât de bine a demonstrat Kervran, cã ceea ce lipseºt
lipseºte
într-adevãr nu este elementul încriminat, ci enzima sau
enzimele, care sã producã transmutaþia respectivã. Dacã de
pildã organismul respectiv este nutrit cu o alimentaþie naturalã timp
suficient, sau dacã i se adaugã pulbere de „coada calului“, plantã care
este bogatã în siliciu, atunci prin reacþii nuclearo-enzimatice se
va produce transmutaþia elementarã de care organismul are
ne
voie la momentul rres
es
pectiv
ece ffie
ie în calciu sau
nev
espectiv
pectiv,, putând tr
trece
magneziu, sau în potasiu sau sodiu
sodiu.
Necesitatea prezenþei enzimelor implicate în respectivele reacþii
nuclearo-enzimatice, denotã strânsa relaþie existentã între Pauza
alimentarã ºi Alimentaþia Naturalã. Astfel, preparatele naturale, mai ales
cele vegetale, oferã multitudinea enzimelor prezente în aceste structuri,
alãturi de alte vitamine la fel de necesare, dar ºi bioelemente suficiente
– care nu vor mai fi distruse prin tratamentul termic specific hranei
tradiþionale. Astfel, „pregãtit“, organismul va putea face faþã cu succes
procesului lung ºi solicitant al pauzei alimentare, fiind „aprovizionat“
din plin cu toate biostrucurile enunþate anterior – care se pare cã sunt
deosebit de utile în aceste momente, din perspectiva transmutaþiei
biologice nuclearo-enzimatice la joasã energie.
ªi totuºi, studiul aprofundat al acestui proces biologic „de graniþã“
a ºtiinþei, scoate în evidenþã aspecte ºi mai interesante decât cele de
pânã acum, care par a mãri gradul de incertitudine în privinþa explicaþiei
ºtiinþifice reale a procesului.
Astfel, studiul efectuat pe seminþe încolþite a arãtat cã, de exemplu,
a treia zi de la momentul introducerii în apã, conþinuturile
principalelor elemente (K, Ca, Mg) în grâu cresc de câteva
ori
ori, a vitaminelor ºi enzimelor de sute de ori
ori:
F osf
or
Magneziu
Calciu
osfor
Grãunþe de grâu întregi
423 mg%
133mg%
45mg%
Grãunþe de grâu încolþit
1050mg%
342mg%
71mg%
În situaþia în care grâul este introdus în apã, întrebarea este de
unde vin conþinuturile suplimentare de bioelemente ? O primã posibilã
explicaþie („din apa în care se gãseºte grâul“) este îndepãrtatã prin
von Herz
eele
of.
experimentele prezentate la începutul subiectului (v
Herzeele
eele, pr
prof.
Baranger etc.), în care nu s-au decelat nici un fel de diferenþe între
cenuºile florilor udate cu apã ºi cele udate cu apã distilatã.
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ªi atunci, cum poate creºte de câteva ori cantitatea unor bioelemente, fãrã afectarea celorlalte (pe seama cãrora sunt generate primele),
prin transmutaþie nuclearo-enzimaticã ?
Poate cã rãspunsul la aceastã întrebare-cheie stã într-un proces ºi
mai profund al organismului, ce implicã dimensiunea bio-energoinformaþionalã, discret sugeratã de afirmaþia dr
dr.. Eugen Celan dintr-o
lucrare de bazã a acestuia, ,,Materia vie ºi radiaþiile“:
.A
Aºa cum au arãtat lucrãrile lui FF.A
.A.. Popp ºi W. Nagl
agl, ele (energiile
transmutaþiei biologice la frecvenþã joasã) sunt direct implicate în radiaþiile ultr
aslabe de tip biolaser,
biolaser emise de cvasitotalitatea celulelor vii.
ultraslabe
45
(45
45)
Astfel cã, prin prezenþa ºi manifestarea radiaþiilor bioenergetice
„slabe de tip biolaser“ (sau cu alte diferite denumiri sugestive), substanþele moleculare de tipul bioelementelor, vitaminelor, enzimelor etc.,
vor putea fi „generate“ ºi modulate de (încã) enigmaticul „laborator
uman“, conform necesitãþilor de moment ale acestuia.
De unde, însã, vor fi generate aceste structuri fizice moleculare?
Rãspunsul la aceastã întrebare, ce transcende chiar ºi explicaþia transmutaþiei nuclearo-enzimatice la joasã energie, va fi conturatã ºi aprofundatã, atât cât permite rigoarea ºtiinþificã, în subiectul referitor la
Inedia
ineditul fenomen numit „Inedia
Inedia“.

6.5 PAUZA ALIMENTARÃ, CA EXPERIMENT,
ªI VERIFICAREA MEDICALÃ
Pentru cã (încã) se observã o mare reþinere, chiar suspiciune, din
partea forurilor ºtiinþifice medicale din România, privitor la abordarea
pauzei alimentare ca element preventiv, dar mai ales terapeutic, ne-am
propus în continuare parcurgerea unui exemplu, atent studiat din punct
de vedere medical, care sã „vorbeascã“ prin puterea experimentului
pentru acest procedeu terapeutic (care mobilizeazã resurse nebãnuite
ale organismului fizic ºi ale fiinþei omeneºti).
ce
t. Ovidiu Har
bãdã
Pentru aceasta, vom studia experimentul cer
cerce
cet.
Harbãdã
bãdã,
aleriu P
opa
cel mai apropiat colaborator al ing. V
Valeriu
Popa
opa. Binecunoscut ºi
eficient bioterapeut cu activitate încã din perioada comunistã, metoda
preferatã a ing. Valeriu Popa era pauza alimentarã totalã cu apã distilatã
pentru câteva sãptãmâni, mergând pânã la 40 de zile (însã, uzual,
propunea 21 de zile). De altfel, extrem de bogata sa cazuisticã – mii,
chiar zeci de mii de cazuri grave ºi foarte grave, majoritatea cu succes
rezolvate – a contribuit consistent la conturarea capitolului nostru
privitor la cazurile terapeutice rezolvate (capitolul 12).
Experimentul realizat de cãtre Ovidiu Harbãdã, în colaborare cu
Institutul de Medicinã Sportivã din Bucureºti este prezentat în
Des
pr
e sãnãt
at
e ºi viaþã. De v
or
bã cu V
aleriu
lucrarea acestuia: ,,Des
Despr
pre
sãnãtat
ate
vor
orbã
Valeriu
Popa
opa“. Autorul, cercetãtor ºtiinþific în domeniul economic, îºi expune
propria sa experienþã privitoare la pauza alimentarã totalã, dupã
t“ de 40 de zile sub supr
avegher
e medicalã
realizarea unui „pos
„post“
supra
eghere
la Institutul de Medicinã Sportivã Bucureºti, reprezentat de
pr
of. dr
Drãgan În tot acest timp, Ovidiu Harbãdã a efectuat ºi
prof.
dr.. Ioan Drãgan.
o serie de analize periodice, care evidenþiazã evoluþia parametrilor sãi
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fiziologici pe tot parcursul acestei perioade.
În timpului pauzei alimentare, acesta a consumat doi litri de apã
distilatã pe zi, plus douã clisme pe zi, dimineaþa ºi seara, cu ceai de
rostopascã ºi muºeþel, iar din cea de-a 28-a zi, la cantitatea de apã distilatã
a adãugat o canã de suc de legume ºi o canã de zer de lapte crud. Pe
40 de cadre medicale din
durata experimentului, periodic, circa 30
30–40
9 cabinete de specialitãþi diferite (din cadrul Institutului mai susmenþionat), l-au supus pe subiect la analize ºi teste specifice domeniului
20–150
lor de cercetare. La fiecare termen i se fãceau în medie, între 1120
de mãsurãtori, analize ºi teste .
Fãrã alte detalii – deosebit de interesante, dar care pot fi regãsite în
cartea menþionatã, prin xerocopiile rezultatelor multiplelor investigaþii
efectuate (ºi care vor putea fi detaliate într-o eventualã viitoare lucrare
privitoare la acest subiect) – vom prezenta, în continuare, pasaje relevante
din ultima parte a contractului oficial, semnat de cãtre „coordonatorul
ose
tti
Concluzii privind
osetti
tti, ºi intitulat „Concluzii
de contract“, dr
dr.. Anca R
Rose
experimentul asupra unei cure hidrice pe timp de 40 de zile
zile“:
elor
Experimentul a avut drept scop eliminarea element
elementelor
me
mett abolice nefavorabile biologiei celulare, nivelul de toleranþã a
postului alimentar ºi influenþa acestuia asupra marilor funcþii.
Menþinerea nivelului de echilibru energetic este dependent de relaþia
consum (activitatea zilnicã) ºi aport prin intermediul alimentelor. Dacã
alimentaþia nu realizeazã aportul caloric necesar consumului energetic,
bilanþul devine negativ, fiind necesarã utilizarea substanþelor de rezervã
ºi chiar cele structurale.
Necesarul caloric minim în cazul de faþã se referã la metabolismul
energetic bazal ce constã în 1600 Kcalorii ºi cel al activitãþii curente
zilnice în valoare de +40% Kcalorii în vederea menþinerii homeostaziei
ºi a echilibrului termic.
Aportul de apã în organism influenþeazã desfãºurarea fenomenelor
fizico-chimice ºi joacã un rol esenþial în componenþa materiei vii. Apa
reprezintã mediul în care se aflã dispersate sau dizolvate toate componentele celulei. Un om adult are în componenþa sa 80–85% apã. Cu cât
o celulã este mai tânãrã, conþinutul în apã este mai bogat
(95%), faþã de cea îmbãtrânitã (60%). Prezenþa apei în organism
(95
prin calitãþile care le are (constanta dielectricã, posibilitãþi de disociere,
constanþa caloricã) influenþeazã reacþiile celulare.
996 conform protocolului au
Începând cu data de 11 ianuarie 11996
fost stabilite datele ºi conþinutul examinãrilor ce a cuprins o arie variatã
de parametri, în scopul cuprinderii unui spectru cât mai larg. Au fost
stabilite elementele ce pun în evidenþã homeostazia sanguinã, solicitarea
neuro-psihicã, modificãrile somatice ºi implicarea marilor funcþii
(cardio-vascular ºi neuro-motric).
În urma testelor efectuate conform protocolului stabilit s-au obþinut
urmãtoarele. În condiþiile bazale: stare de sãnãtate - sãnãtos clinic;
uºoarã pozitivare a lipidelor ºi colesterolului total
laborator –uºoarã
total,
5.5
4gr
.%
cu glicemie la limita inferioarã a normalului; Hb 115.5
5.54gr
4gr.%
.%; Ca ++ 44%;
normale; psihologie – rezistenþã la
neurologie – EEC în limite normale
obosealã ºi atenþia bine concentratã, nivel psihofuncþional bun; EKG
normal; funcþionare cardio-vascular – repaus ºi efort – aspect diston.
at
ea
Pe tot parcursul experimentului ºi-a menþinut activit
activitat
atea
psihicã curentã, fãrã stres psihic.
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În concluzie – deficitul ponderal cel mai evident s-a bazat pe diminuarea volumului hidric, fãrã a afecta evident constantele organismului
(aspectul homeostazic), masei active ºi þesutului adipos. Uºoare
modificãri funcþionale neuropsihice ºi cardio vasculare fãrã a afecta
osse
ti
or contr
act, dr
Coor
donat
Rosse
osseti
ti).
elementele structurale. (Coor
Coordonat
donator
contract,
dr.. Anca R
(88 )
hemoglobinei, prezentat în xerocopii în
Din graficul analizei hemoglobinei
cartea menþionatã, se observã cã, surprinzãtor, valorile acesteia, dupã
ce au scãzut foarte uºor în primele 12 zile ale postului, încep apoi sã
creascã, urmând ca în cea de-a 28-a zi ele sã ajungã la o valoare
maximã
maximã, valoare ce este chiar mai ridicatã decât cea de la
începutul experimentului
experimentului. Din cea de-a 28-a zi se constatã din nou o
uºoarã scãdere a hemoglobinei, dar nu sub limitele normale – valoare
care, dupã reluarea aportului culinar, va continua, uºor, în limitele considerate normale, sã… scadã!
Iatã cum fiziologia organismului uman este atât de plinã de surprize,
prin evoluþia uneori contradictorie a parametrilor prognozaþi în evoluþia
anumitor procese biologice, prea puþin înþelese ºi aprofundate. Oricum,
pentru situaþia graficului hemoglobinei, în nici un caz nu putem vorbi
de „anemierea“ celor care practicã pauza alimentarã totalã sau parþialã
– aºa cum de multe ori s-a afirmat, drept contra-argument principal la
aceastã metodã terapeuticã…
ªi pentru cã ºtiinþa s-a impus în lumea contemporanã datoritã
dovezilor experimentale verificate prin repetabilitate, un an mai târziu,
99
începând cu 15 ianuarie 1199
9977 , autorul a realizat o nouã pauzã
alimentarã de 40 de zile, de data aceasta înjumãtãþind apa distilatã cu
sucuri de legume. Analizele realizate la Spitalul Universitar
Bucur
eºti pe 2244 ffebr
ebr
uarie 1199
99
7, au per
mis tr
ager
ea unor
Bucureºti
ebruarie
997,
permis
trager
agerea
concluzii echivalente primului experiment!
Aceste experimente evidenþiazã, în mod clar, potenþarea
parametrilor de sãnãtate ai organismului, realizatã prin pauzã
alimentarã totalã sau cel puþin pauzã alimentarã parþialã. Însã aspectul
cel mai important se relevã în practica pauzei alimentare ca un procedeu
terapeutic, în urma cãruia mii ºi mii de persoane – suferinde de boli
grave, cãrora medicina alopatã le întinsese spatele, fiind trimise acasã
pentru a fi pregãtite pentru „ultimul drum“ – ºi-au regãsit starea de
sãnãtate, ca un veritabil „miracol“, prin punerea în practicã a acestei
metode terapeutice.
De aceea, noi considerãm cã Pauza alimentarã
alimentarã, sub orice formã
s-ar gãsi practicatã, are un efect cel puþin remarcabil, fiind metoda
rapidã ºi cea mai eficientã în a ajuta declanºare a procesului
vindecãt
or
at
e ffoar
oar
av e
vindecãtor
or,, chiar ºi în cazul bolilor consider
considerat
ate
oartt e gr
gra
sau incurabile!

362

6.6 INEDIA SAU PROCESUL INEDIT AL
PAUZEI ALIMENTARE PERMANENTE
6.6.1 DOVEZI DE CERTIFICARE
A EXISTENÞEI ACESTU
ACESTUII FENOMEN
Deschidem acum un subiect cu adevãrat „delicat“, probabil gãsit a
fi cel puþin controversat, de mulþi colegi ai domeniului medical sau, în
general, de un om de ºtiinþã „riguros“, care nu ar îndrãzni sã depãºeascã
limitele impuse de „dogma“ ºtiinþei oficiale de la un moment dat. Iar
acest „moment dat“ (încã) impune credinþa explicãrii a tot ceea ce ne
înconjoarã prin existenþa, manifestarea ºi cauzalitatea materiei, fie la
nivel de moleculã, fie la nivel cuantic ºi subcuantic.
De aceea, a aduce în discuþie existenþa unor fenomene reale –
obiectivate prin observaþii repetate ºi aprofundat studiate din punct de
vedere medical – dar care nu pot fi nicicum explicate prin rigoarea
ºtiinþei actuale, poate reprezenta, poate, un act de îndrãznealã, generator de discuþii ºi controverse. De aceea precizãm de la bun început cã
nu aceasta este dorinþa noastrã, ci aceea de a contribui la aducerea în
câmpul conºtienþei oricãrei fiinþe umane a unor informaþii care existã,
fie cã ne plac sau nu, ºi care permit o nouã abordare a orizontului
ºtiinþei medicale. În acest fel, nu doar cã se oferã o susþinere relevantã
a conceptului fundamental susþinut în lucrare („Alimentaþia Naturalã“),
dar, mai ales, se confirmã în mod strãlucit prezenþa ºi manifestarea
Micro-Cosmosului numit Om, prin multiplele sale dimensiuni cu
frecvenþã energeticã superioarã celei fizice (psiho-emoþional, mental,
conceptual, spiritual etc.). Cãci, cum altfel putem explica acest uimitor,
la prima vedere, fenomen, de neacceptat pentru un spirit cartezian ºi
tradiþionalist ?…
Înainte de a vedea mai exact ce reprezintã acest proces ºi fenomen,
sã oferim un prim exemplu de practicã a acestuia, preluat din cotidianul
„Libertatea“ din 2 iulie 2003, în care se precizeazã:
Un indian care pretinde cã a supravieþuit numai cu lichide ºi luminã
solarã timp de opt ani, a fost invitat de NASA sã demonstreze acest
Hindustan Times
lucru, informeazã publicaþia „Hindustan
Times“.
Hira Ratan Manek,
Manek în vârstã de 64 de ani, de profesie inginer
mecanic, susþine cã a început sã urascã mâncarea încã din 1992. El a
plecat în pelerinaj, în 1995, în Munþii Himalaya, iar duppã ce s-a întors a
refuzat sã mai mãnânce. Soþia lui, Vimla, a spus: „În fiecare searã se uitã
la soare timp de o orã, fãrã sã clipeascã. Ocazional bea cafea, ceai sau
alte lichide“.
În luna iunie 2003, cercetãtorii de la NASA au verificat faptul cã Manek
a petrecut 130 de zile supravieþuind doar cu apã ºi chiar au numit subzistenþa
sa bazatã pe apã ºi energie solarã dupã numele sãu: HRM. Indianul a mai
oferit dovezi despre „regimul“ lui bazat pe raze solare în 1995
995, când a
pos
tit tim
p de 22111 zile, în pr
ez
enþa unor oameni de ºtiinþã indieni
postit
timp
prez
ezenþa
indieni.
tr
a cer
ce
orilor
Manek se aflã acum în SUA pentru a demons
demonstr
tra
cerce
cetãt
tãtorilor
tãt
de la N
AS
A cum poat
e supr
avieþui fãrã mâncar
e . Dacã se va
NAS
ASA
poate
supra
mâncare
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dovedi ºtiinþific cã aceastã metodã de hrãnire poate fi practicatã ºi de
varea foametei care domneºte în
alþii, ar putea constitui ºi rezol
rezolvarea
mult
e pãr
þi ale lumii
multe
pãrþi
lumii.
Iatã o observaþie, cel puþin interesantã pentru orice medic, a
redactorului ce a prezentat uimitoarea ºtire preluatã din prestigioasa
Hindustan Times
publicaþie indianã „Hindustan
Times“: posibilitatea ca, prin acest proces,
sã se poatã rrez
ez
olv
a „f
oame
e domneºt
e în mult
e pãr
þi ale
ezolv
olva
„foame
oamettea car
care
domneºte
multe
pãrþi
lumii“
lumii“. Aceastã interesantã consecinþã a practicii acestui fenomen – care
este prefiguratã ºi iniþiatã prin practica Alimentaþiei Naturale – solicitã
mai multã atenþie ºi consideraþie în abordarea acestui fenomen, considerat
(încã) de mulþi „specialiºti“ ca ceva neserios ºi de neluat în seamã…
Familiarizarea cu acest proces o realizãm prin scurte prezentãri
din douã lucrãri ce studiazã fenomenul, „Mãrturii despre nemurire“, a
unei deosebite arhitecte ce abordeazã din perspectivã neconvenþionalã
pr
opor
þiei de aur“
aur sau „numãrul
dimensiunile umane (inclusiv cel al „pr
propor
oporþiei
de aur“), Elena Iliescu
Iliescu, ºi, respectiv, Jasmuheen
Jasmuheen, o „trãitoare în
luminã“ din Australia (o „gospodinã obiºnuitã“, cu familie, respectiv
douã fiice adolescente pe care le are în întreþinere) – persoanã care nu
v adã vie ºi pr
acticã a
mai mãnâncã de câþiva ani, ca o do
dov
practicã
echilibrului dinamic ºi armoniei mentale, sufleteºti ºi spirituale
induse de acest proces, atunci când este controlat conºtient!
Dar sã oferim cuvântul, pentru câteva scurte citate, acestor douã
adevãrate Doamne
Doamne:
S-a crezut, pânã nu demult, cã energia necesarã desfãºurãrii
proceselor vitale se obþine în totalitate prin procese biochimice care au
loc la nivel celular. O serie de evenimente ciudate care nu pot fi explicate prin teoriile admise pânã în prezent, pun în evidenþã existenþa
unui alt tip de energie, obþinutã de organism din mediu ºi care este
capabilã a se transforma în energie fizicã pentru a alimenta procesele
vitale; aceastã energie a fost numitã „transfizicã“.
ineºt
e cazurile în car
e unele
Fenomenul „Inedia“ def
defineºt
ineºte
care
persoane trãiesc, ani la rând, fãrã a mânca ºi fãrã a bea nici
mãcar apã
apã. Odatã instalat, fenomenul este ireversibil iar
încer
car
ea de a adminis
tr
a ffor
or
þat hr
anã subiecþilor car
e
încercar
carea
administr
tra
orþat
hranã
care
pr
ezintã „Inedia“, poat
e declanºa hemor
agii gr
a v e, punând
prezintã
poate
hemoragii
gra
viaþa acestora în pericol.
Cazurile cunoscute ºi confirmate oficial au fost þinute sub control
medical, care a confirmat autenticitatea fenomenului, evidenþiind totodatã
variaþia greutãþii corporale de la o zi la alta, în lipsa oricãrei ingerãri de
hranã sau lichide.
Cel mai recent caz de Inedia, al portughezei Maria Rosallina
Veir
a , a început în anul 1974, în urma unei paralizii a membrelor
eira
inferioare.
var
ez
Cazul cel mai cunoscut ºi studiat este cel al þãrãncii ba
bav
arez
eze
e
Therese Neumann care, totodatã, prezenta ºi stigmatele (semnele
88
„mistice“ ale crucificãrii lui Isus). (88
88)
Therese Neumann s-a nãscut în vinerea dinaintea Paºtelui în anul
1898, în Bavaria de Nord (Konnersreuth). La vârsta de 20 de ani, în
urma unui accident, a orbit ºi a rãmas paralizatã. În 1923 s-a vindecat
89
„miraculos“ (…). (89
89)
Aceasta, începând din anul 1922 nu a mai pus hranã solidã în gurã
pânã în anul morþii sale, 1962. Din anul 1926 nu a mai bãut nici lichide. În
tot acest timp, ea a lucrat zi de zi la câmp, dormind doar douã ore
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pe noapte
noapte.
Ea a constituit subiectul a numeroase verificãri medicale care au
confirmat de fiecare datã autenticitatea fenomenului. Un raport medical din anul 1927 aratã cã, în timpul unei supravegheri severe, care a
ea sa a variat astfel: 55 kkgg în prima zi, 5511 kkgg
eut
at
durat 15 zile, gr
greut
eutat
atea
în a patr
a, 5544 în a op
1-a zi ºi, din nou, 55 kkgg în a
patra,
optt a, 52,5 în a 111-a
88
15-a zi
88)
zi. (88
Dr
fr
ed Lechler
Dr.. Al
Alfr
fred
Lechler, în lucrarea „Das Rathsel von Konnersreuth
Enigma din
im Lichte eines neuens Falls von Stigmatisation“ („Enigma
Konnersreuth în lumina unui nou caz de stigmatizare
stigmatizare“), apãrutã
în Elberfeld, Germania, în 1933, precizeazã cã Therese Neumann s-a
abþinut de la consumarea oricãrui aliment solid începând cu Crãciunul
lui 1922, ºi, de la Crãciunul din 1926, a oricãrui lichid, în afarã de o
linguriþã de apã, pe care o lua la împãrtãºanie. Ea a încetat sã mai bea
chiar ºi aceastã linguriþã de apã, dupã data de 30 septembrie 1927.
amahansa
Povestea lui Giri Bala i-a fost i-a fost povestitã lui Par
aramahansa
Yogananda când s-au întâlnit prima datã (în 1950), atunci ea avea vârsta
de 68 de ani. La acea vreme, ea nu mâncase ºi nici nu consumase
lichide de mai bine de 56 de ani (de la vârsta de 12 ani ºi patru luni).
Giri ducea viaþa unei þãrãnci simple ºi umile ºi, când era tânãrã, pe mãsurã
ce zvonul despre ea se rãspândea, a fost dusã la palatul conducãtorului
provinciei. Acolo, a fost þinutã sub observaþie strictã ºi, în cele din urmã,
eliberatã – recunoscându-se faptul cã existenþa ei se baza doar
pe Luminã
Luminã.
Lui Yogananda i-a povestit cã, în copilãrie, avea o poftã de mâncare
teribilã, pentru care deseori a fost certatã ºi tachinatã. La vârsta de 9
ani a fost logoditã ºi dusã, foarte curând, la reºedinþa familiei soþului ei.
Într-o zi, Giri a suferit atât de mult datoritã celor spuse de soacra sa,
care o ºicana pentru lãcomia ei, încât a strigat: „O sã vã demonstrez
curând cã nu mã mai ating de hranã, cât timp trãiesc“. ªicanele ulterioare
au fãcut-o sã plece din sat.
Astfel cã, dupã o perioadã de iniþiere în arta tehnicilor specifice de
Kriya Yoga, de eliberare a corpului de necesitatea alimentaþiei fizice,
într-o zi, un Guru (profesor-maestru de Yoga) i-a spus: „De astãzi vei
tr
alã
pului tãu v
or ffii
putea trãi numai cu lumina as
astr
tralã
alã. Atomii cor
corpului
vor
reîncãrcaþi de curentul infinit
infinit“. Din acea zi, ea nu a a mai
89
nimic… (89
89)
mâncat sau bãut ºi nici nu a mai eliminat nimic
Dacã aceste prime exemple, celebre în literatura de specialitate a
fenomenului, nu sunt suficiente, sau par a fi prea incredibile, sau doar
douã-trei „ciudate“ excepþii ale unei normalitãþi clare ºi de necontestat
– atunci, poate cã, prin consistentul citat din lucrarea unui autor francez,
Aime Michel
Michel, intitulatã „Metanoia“, scepticismul va putea fi
„îmblânzit“, nu pentru a accepta neapãrat ceea ce pare imposibil ºi
incredibil, ci, pentru început, pentru a deschide porþile gândirii ºi atenþiei
cãtre dimensiuni nu imposibile, ci doar neexplorate pânã acum. Cãci,
pul pentru
reamintim iarãºi, poate cã, într-adevãr, a sosit Tim
Timpul
Deschidere
(Re)Deschidere
Deschidere, pentru Eliberare!
Eliberare!…
Deci, dincolo de orice comentarii, sã permitem eliberarea oricãror
concepþii, judecãþi de valoare sau prejudecãþi, ºi sã observãm, împreunã
cu Aime Michel, existenþa ºi manifestarea acestui proces ºi fenomen:
Dr
ed Lecht
er prezintã cazul unei tiner
triece
Dr.. Alfr
Alfred
Lechter
tinere
austriece
triece,
e þãrãnci aus
pe care el o numeºte Elizabeth
Elizabeth, care are stigmate întreþinute ºi modelate
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prin hipnozã (din 1932). Însã apar ºi alte tulburãri. Mai exact, ea nu
mai poate sã înghitã nimic.
„În cursul bolii ei – relateazã medicul – a trebuit sã o alimentez pe
cate artificialã vreme de ºase sãptãmâni în ºir, deoarece ea a refuzat
orice fel de mâncare, ºi am fost surprins sã constat cã, în tot acest
timp, nu a pierdut din greutate ci, dimpotrivã, s-a îngrãºat cu o
jumãtate de livrã.
livrã Dacã se are în vedere cantitatea foarte limitatã de
hranã care putea fi administratã pe aceastã cale, în mod sigur chiar ºi un
subiect mai viguros ar fi slãbit. Când am întrebat-o mai târziu, sub hipnozã,
care fusese cauza acestui rezultat neaºteptat, ea mi-a spus cã, în vremea
a tter
er
orizatã de ideea mor
þii
aceea, er
era
erorizatã
morþii
þii. Cum îi era fricã sã nu moarã
dacã ar fi pierdut prea mult din greutate,, îºi repeta zi ºi noapte: «Nu
trebuie sã slãbesc
slãbesc»» . “
Elisabeth, vãzându-ºi luni de zile de treburile ei, fãrã a fi hrãnitã decât cu
sonda – iatã un lucru uimitor. Dar, în plus, ºi îngrãºându-se, iatã ceva care,
negreºit, contrazice tot ce ºtim. ªi care este o sfidare la adresa
fizicii.
La prima vedere, putem, aºadar, presupune cã un metabolism de
tip special îi permite Elisabethei sã transforme ceva în propria ei carne.
Dar ce-ar putea el transforma? N-ar putea fi decât aerul pe care ea îl
respirã. A transforma oxigenul ºi azotul în carbon, în hidrogen, fosafor
ºi calciu, este posibil, desigur. Dar, din câte ºtim noi, numai la
temperaturi de mai multe milioane de grade, în inima stelelor (vezi
vr
an
metabolismul nuclearo-enzimatic al lui Ker
ervr
vran
an, prezentat de ing. Radu
Mânecuþã).
Sã examinãm ºi alte cazuri de post „miraculos“
„miraculos“, în acelaºi timp
imposibil din punct de vedere fizic ºi atestat de cãtre autoritãþile medicale
posturi considerate patologice sau non-religioase
(posturi
non-religioase).
Iatã cazul unei tinere scoþiene pe nume Janet McLeod,
McLeod caz notat
în „Rapoartele“ („Transactions“), de la „Royal Society“, care este
Academia Britanicã de ªtiinþã (“Philosophical Transactions, vol. LXVII,
pag.5).
Aceastã Janet McLeod avusese, de la vârsta de 15 ani, un fel de crize
de epilepsie, din ce în ce mai grave. La vârsta de 28 de ani, ea a devenit
complet invalidã ºi nu s-a mai putut ridica din pat. În duminica Rusaliilor
din 1769, gura i s-a înþepenit. Tatãl ei i-a deschis-o cu forþa, cu ajutorul
unui cuþit, ca sã-i dea sã mãnânce un pic de terci ºi de zer, dar totul a fost
repede dat afarã. De la acea datã, ea nu a mai ingurgitat nimic. N-a mai
avut nici un fel de excreþii. Era þintuitã la pat, cu picioarele îndoite sub ea.
Un alt caz, mai recent, a fost descoperit de Thurston în „Biblioteca
britanicã“ (vol. III, „Sciences et Arts, pag. 182). Este vorba despre o tânãrã
Durand raportul respectiv
catolicã, din Elveþia, pe nume Josephine Durand:
este întocmit de mai mulþi medici elveþieni calviniºti. În momentul în care
ei o examineazã pe tânãra fatã, ea nu mai mânca de patru ani. Nici ea nu
poate înghiþi nimic altceva decât ostia sfinþitã. ªi ea este paralizatã la pat.
Medicii care o examineazã constatã cã viscerele abdomenului ei par a se fi
resorbit sau aplatizat. Pielea de pe abdomen este lipitã de coloana vertebralã.
ur
tner
ancã din
Tot Thurston citeazã ºi cazul Mariei FFur
urtner
tner,, o þãr
þãrancã
Frasdor
f, Ba
varia superioarã
asdorf,
Bav
superioarã: „Dupã diverse maladii – scrie el –
tânãra a cãpãtat în 1835 un dezgust atât de violent faþã de toate formele de
hranã solidã încât, treptat, ea n-a mai înghiþit decât mici cantitãþi de apã
proaspãtã, luate de la un izvor de munte aflat în apropierea cãtunului ei
natal. Un medic, interesat de acest caz, îl fãcu cunoscut unor colegi ai sãi
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mai învãþaþi. Se fãcurã presiuni asupra pãrinþilor pentru a-i convinge sã o
lase sã fie dusã la München. Tânãra fu instalatã într-un spital ºi lãsatã în
grija a douã infirmiere, aflate sub prestaþie de jurãmânt, pentru a fi þinutã
sub observaþie zi ºi noapte (…). Dupã un control de 22 de zile, a
fost trimisã înapoi la pãrinþi. În timpul ºederii sale, ea nu a
consumat nici un aliment solid ºi nu a bãut decât apã (…). Marie
ºi-a pãstrat aversiunea faþã de hrana solidã pânã la câteva luni înainte de
moarte, adicã vreme de patruzeci de ani
ani. Cazul sãu a fost studiat de
dr. Karl von Schafhaukl, care l-a publicat, descriindu-l în toate detaliile
(Dr. K.E. von Schafhaukl, profesor la Universitatea din Munchen: „O
enigmã fiziologicã ºi medicalã: tânãra bãutoare de apã Marie Furtner“,
Munchen, 1885).
eier
eþiancã a cãrei
Iatã acum ºi cazul lui Apolline Schr
Schreier
eier,, o elv
elveþiancã
apa Benedict
istorie a fost una dintre acelea care l-au convins pe P
Papa
al XIV-lea cã un post natural total era ceva cu putinþã
putinþã.
Ea a fost îndelung examinatã de cãtre un doctor din Berna (“Historia
admiranda de prodigiosa Apolloniae Schreierae, virginis in agro
Bernensi inedia“, Berna, 1604). Jumãtatea inferioarã a corpului îi era
paralizatã. Puþin câte puþin, ea a încetat sã mai mãnânce. Zvonul s-a
rãspândit, iar ea a fost trimisã la Berna din ordinul magistraþilor ºi þinutã
sub observaþie timp de trei sãptãmâni, într-un spital civil. Nu a mâncat
ºi nici nu a bãut nimic. Trupul nu-i era prea slab, cu excepþia
abdomenului, „dentic cu acela al unui cadavru din care toate viscerele
fuseserã scoase“.
Un caz francez nu prea vechi este acela al Zeliei Bourriou, o
þãr
ancã din P
d, care a fost þinutã sub supraveghere medicalã
þãrancã
Perigor
erigord
erigor
125 de zile consecutiv, de pe 9 mar
tie pânã pe 1122 iulie 11896,
896, la
martie
spitalul din Bourdeilles, în Dordogne
Dordogne. În tot acest rãstimp, ea nu
a ingurgitat nimic în afarã de, uneori, un pic de pesmet muiat
afarã.
în apã, pe care stomacul ei îl dãdea imediat afarã
Prototipul, s-ar putea spune, al acestor fenomene umane este
americana Mollie FFancher
ancher, care a trãit fãrã sã mãnânce nimic
ancher
aproape întrega perioadã a ultimilor 30 de ani ai secolului al XIX-lea ºi
a fost vizitatã ºi observatã de cãtre o mulþime de oameni de
ºtiinþã
ºtiinþã.
Nãscutã în 1848 ºi pierzându-ºi de timpuriu pãrinþii, este crescutã
de o mãtuºã care locuieºte la Brooklyn. Lovitã de tuberculozã, devine
invalidã în 1866 ºi, începând din acel moment, nu se va mai da jos din
pat pânã la moarte, care survine pe la 1900. Molie era o fatã drãguþã,
veselã, în ciuda unei atroce decãderi fizice (membre inferioare rãsucite
ºi atrofiate, un braþ paralizat ºi „înþepenit“ deasupra capului, vederea
pierdutã), dar ºi foarte evlavioasã (era de religie protestantã). Postul ei
aproape total a constituit obiectul unei violente polemici în care s-au
înfruntat, pe de o parte, atestãrile medicilor care o consultau, iar pe de
alta, sarcasmele celor care denunþau „înºelãtoria“, dar fãrã sã se
deranjeze a merge la faþa locului pentru a o demasca.
Dr.. W
Wes
estt, care a încercat sã o hrãneascã cu forþa: “Apã, sucuri de
Dr
es
fructe, alte lichide i-au fost introduse în gurã, dar, practic, nimic n-a
ajuns în stomac. Acest organ a devenit atât de sensibil, încât nu mai
reþine nimic. La începutul bolii ei, acesta s-a aplatizat într-atâta, încât,
punând mâna în cavitatea respectivã, se poate simþi coloana vertebralã.“
Dr
Dr.. Speir
Speir, alt medic ce s-a ocupat de Mollie: „Pot spune cu certitudine cã ea n-a mâncat nimic. Nu cred ca vre-un aliment solid sã fi
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trecut de buzele acestei femei, de la atacul de paralizie (…). O silesc din
când în când sã ia câte o lingurã de apã sau de lapte, utilizând un instrument ca sã-i deschid gura. Dar acest lucru este foarte dureros pentru ea
(…). Mi-am luat toarte precauþiile împotriva vreunei înºelãtorii, sosind
câteodatã pe neprevãzute la bolnavã acasã, uneori pe la 11 seara, alteori
la miezul nopþii. Am gãsit-o întotdeauna culcatã în aceeaºi poziþie.
Confraþii mei de breaslã înclinau la început sã râdã de mine (…) atunci
când le vorbeam de lunga abstinenþã a acestei bolnave interesante ºi de
facultãþile ei intelectuale. Dar cei care au venit s-o vadã s-au convins
(„New-York Herald Tribune“, 29 oct. 1878, pag.12).
Doctorul Speir dã mai departe o listã a acestor medici, dintre
cei mai rrenumiþi
enumiþi din N
Yor
k , precizeazã el, care, dupã ce au
Ne
w-Y
ork
ewconsult
at-o, i-au conf
ir
mat abs
tinenþa
consultat-o,
confir
irmat
abstinenþa
tinenþa. Trebuie subliniat faptul cã
aceastã listã a fost publicatã în cel mai mare ziar (a acelui
ewYor
k : nu a eexis
xis
e.
timp) din N
Ne
w-Y
ork
xistt at nici o dezminþir
dezminþire
Sã ne oprim aici cu evocarea cazurilor non-religioase de abstinenþã
totalã, pe care le-am putea înmulþi. Am pomenit destule pentru a constata,
de fiecare datã când viaþa celui care posteºte este suficient de cunoscutã,
cã repulsia lui faþã de hranã a apãrut dupã grele încercãri morale ºi fizice,
acceptate cu curaj. Dacã ne vom aminti cã asceza misticului constã întâi
de toate în înfruntarea de bunãvoie a durerii, va trebui sã ne aºteptãm la
o mare frecvenþã a unor astfel de abstinenþe totale în vieþile sfinþilor.
Este, într-adevãr, ceea ce ºi constatãm. Sunt, în acest sens, pomeniþi:
Sfâ
a Lidwine
Sfânt
nta
Lidwine, moartã în 1433 ºi care nu s-a hrãnit cu nimic timp de
nt
aproape 28 de ani; venerabila Domenica del Paradiso
Paradiso, moartã în anul
eaf
ericitul Nicolas de Flue
1553, care aþinut post negru 20 de ani; pr
preaf
eafericitul
Flue, 19
eaf
a Elisabe
th v
on R
euthe
ani; pr
preaf
eafericit
ericita
Elisabeth
von
Reuthe
euthe, moartã în 1420, 15 ani, ºi mulþi
ericit
alþii.
În timpurile moderne, în afarã de Louise Lateau, Katherina
Emmerich, Therese Neumann ºi Marthe Robin (aceasta din urmã
oleza Domenica Lazzari a
þinând parþial un astfel de post), mai ales tir
tiroleza
constituit obiectul unor observaþii aprofundate. Dr
Dr.. Dei Cloche
Cloche, director
al spitalului din Trento, a studiat-o timp de mai mulþi ani. Din 1834 ºi pânã
la moartea ei, în 1848, el a urmãrit-o aproape fãrã întrerupere. O parte a
observaþiilor sale a fost publicatã în „Annali universali di Medicina“ (vol.
XXXIV, 1837, pag. 225). Au mai examinat-o, de asemenea, ºi oameni de
ºtiinþã germani ºi englezi (mai ales Lordul Shrewsbury
Shrewsbury: „Letters of the
Earl of Schrewsbury“, London, 1842). Cu toþii au afirmat cã au constatat cã
ea nu mânca.
Într-o zi, dr. Dei Cloche a convins-o pe Domenica sã ia o bucãþicã
de zahãr pe limbã.
limbã Timp de douãzeci de minute, ea a avut atunci o
crizã de spasme ºi de vomã atât de violentã, încât a fost cât pe ce sã se
sufoce. Numai mirosul unei bucãþi de pâine prãjitã îi producea contracþia
muºchilor feþei ºi, pentru o clipã, îºi pierdea cunoºtinþa.
Este greu de spus cã aceste spasme ºi aceste senzaþii de greaþã au un
ues de
caracter edificator. ªi totuºi, iatã ce relateazã car
cardinalul
Jacques
dinalul Jacq
Vitry în privinþa penitentei sale, preafericita Marie d’Oignies (secolul
XIII)
XIII): „n timpul bolii sale, ea nu putea sã punã absolut nimic în gurã,
nici mãcar sã suporte mirosul de pâine (…). Într-o zi am încercat
sã o facem sã ia o bucatã (de pâine) nesfinþitã, însã pe datã ea ºi-a întors
capul, având oroare de mirosul de pâine. O bucãþicã, totuºi, îi atinsese
dinþii, rãul pe care i l-a provocat a fost atât de mare, încât a început sã
þipe, sã vomite ºi sã scuipe, sã gâfâie ºi sã plângã în hohote, de parcã

368

pieptul era gata sã-i crape. A continuat astfel sã plângã în hohote o bunã
bucatã de vreme…“.
Aceeaºi aversiune se constatã ºi la marii mistici abstinenþi, dar,
dupã cât se pare, cu cât este mai mare sfinþenia, cu atâta ºi „bizareria“
prodigiilor tinde sã disparã, ca ºi cum abstinenþa, în loc de a apãrea
ca un fel de infirmitate, ar deveni o artã a stãpânirii de sine
sine.
int
ei Ecat
erina din Sienna
Vedem acest lucru, de pildã, în cazul Sf
Sfint
intei
Ecaterina
(modelul Ecaterinei de Pazzi), a cãrei viaþã este un ºir neîntrerupt de
„minuni“.
Nãscutã în 1347, intrã la mânãstire în 1363 ºi, din acel moment, îºi
impune cele mai drastice mortificãri. Ecaterina din Sienna este o
per
soanã per
atã, sãnãt
oasã, ener
gicã ºi car
e a aavut
vut
persoanã
perff ect echilibr
echilibratã,
sãnãtoasã,
energicã
care
o int
ensã activit
at
e int
electualã
intensã
activitat
ate
intelectualã
electualã. Stigmatizatã în 1375 (la 28 de ani),
e
ea nu se limiteazã a fi doar o contemplativã. În 1376, es
estte ambasadoar
ambasadoare
a Flor
enþei pe lângã P
apã
Florenþei
Papã
apã, care, în vremea aceea, îºi avea sediul la
e o int
ensã activit
at
e politicã, scrie, cãlãt
or
eºt
e,
Avignon. Ar
Are
intensã
activitat
ate
cãlãtor
oreºt
eºte,
predã. Moare la 33 de ani, lãsând în urmã o
intrã în dezbateri, predã
considerabilã operã, care a marcat în mod profund timpul ei.
Sfânta Ecaterina a încetat sã mai mãnânce la puþinã vreme dupã ce
Aceastã
a intrat la mânãstire, mulþumindu-se doar cu ostia sfinþitã. „Aceastã
«hranã cereascã» – spune unul dintre biografii ei – îi susþinea nu
numai sufletul, ci ºi trupul
trupul. Astfel, alimentele obiºnuite nu i-au
mai fost necesare, iar tentativele de a le înghiþi au fost urmate
de niºte suferinþe extraordinare
extraordinare.“
Duhovnicul ei i-a poruncit sã mãnânce, în ciuda repulsiei pe care o
simþea faþã de mâncare. Ea a încercat sã se supunã, dar sforþãrile pe
care trebuia sã le facã o aduseserã într-o asemenea stare, încât au început
sã se teamã pentru viaþa ei. Duhovnicul i-a pus întrebãri ºi atunci ea a
mãrturisit cã ostia o îndestula atât de bine, încât nu mai dorea ºi nici
nu mai putea sã înghitã vreo altã hranã
hranã.
Martorii vieþii sale (Tomasso della Fonte, Raimundo di Capua, Tomaso
Caffarini, Francesco Malevolti, cu toþii apropiaþi ai sfintei) confirmã cã
ea încerca mereu sã mãnânce, însã totul era imediat dat afarã
afarã.
În afarã de aceasta, mai ºtim dintr-o scrisoare pe care i-a trimis-o lui
Raimundo di Capua cã aceastã abstinenþã era aproape la fel de dureroasã
Trupul meu – scria ea – subzis
tã fãrã
ca ºi încercãrile ei de a mânca: „T
subzistã
nici un fel de hranã, fãrã nici mãcar o picãturã de apã
apã. Aceste
dulci suferinþe sunt foarte mari, n-am simþim ceva asemãnãtor niciodatã
90
pânã acum“. (90
90)
Iatã, în lucrarea lui Aime Michel, o abundenþã de exemple ale acestui
proces ºi fenomen ce confirmã corespondenþa între armonia
Microcosmosului numit Om ºi Macrocosmosul numit Inteligenþã
Absolutã (vezi subcapitolul 10.3.2). Rãmâne la latitudinea fiecãruia, a
for
ului sãu int
erior
interior
erior, de a considera cã toate aceste exemple sunt
orului
reale ºi suficiente, deci credibile.
Cãci, cu adevãrat, credibilitatea, deci ºi încrederea ºi
cr
edinþa, vin din int
erior
niv
er
sul ener
go-inf
or
maþional,
credinþa,
interior
erior,, din U
Univ
niver
ersul
energo-inf
go-infor
ormaþional,
pe raza Rezonanþei de cea mai înaltã expresie Divinã – adicã,
altfel spus, cauzalã („De vinã“) …
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6.6.2 SIMPTOMATOLOGIA MEDICALÃ
ASOCIATÃ FAZEI INCIPIENTE A „INEDIEI“
În acest subiect vom parcurge, împreunã cu Aime Michel, scurt ºi
sintetic, principala simptomatologie asociatã, spunem noi, „fazei
incipiente“ a acestui fenomen. Aceastã prezentare îºi regãseºte un sens
în posibilitatea de a studia fenomenele patologice ale „cazurilor“ de
pauzã alimentarã de tip religios sau non-religios, pentru a ajuta la
înþelegerea proceselor cauzale care determinã ºi, mai ales, fac posibilã
o asemenea manifestare inexplicabilã nivelului material.
Deci, sã dãm cuvântului aceleiaºi lucrãri a lui Aime Michel,
„Metanoia“:
analizã a tulburãrilor fiziologice
Un prim fapt (de „analizã
fiziologice“) este acela
cã abstinenþi nu sunt toþi sfinþi ºi cã cei mai mulþi dintre sfinþi nu sunt
abstinenþi.
Un al doilea fapt este acela cã, totuºi, în rândul sfinþilor putem întâlni
cei mai mulþi abstinenþi.
Un al treilea fapt, subliniat atât de Thurston cât ºi de Poulain, este
cã, între aceºtia, majoritatea o constituie femeile.
Referitor la straniile tulburãri suferite de Maria-Magdalena de’Pazzi
(hipertemie, sete arzãtoare corespunzând, aparent, atât unei nevoi de
apã, cât ºi dorinþei de a-ºi rãcori gâtul încins, halucinaþii, tulburãri
vasomotorii, convulsii, diverse tulburãri ce amintesc simptomele
epilepsiilor metabolice), cheia misterului, în cazul în care ea este
accesibilã spiritului uman, trebuie sã fie cãutatã într-o modificare
profundã a metabolismului.
Este imposibil de înþeles, pentru stadiul ºtiinþei actuale, cum de ar
putea numai oxigenul ºi azotul sã suplineascã celelalte constante ale
organismului, ce privesc o mulþime de alte elemente (…). Dacã ceva
pare a fi totuºi plauzibil, atunci este chiar faptul cã minunea constã
într-o modificare dramaticã a metabolismului.
Este frapantã existenþa în cadrul tulburãrilor de acest gen a
Charcot-Marie“
distrofiilor musculare ºi, în special, a „atrofiei
atrofiei lui Charcot-Marie
miopatiei distale
ºi a „miopatiei
distale“.
În miopatiile distale, muºchii membrelor inferioare se atrofiazã
încetul cu încetul, apoi picioarele se rãsucesc, iar gambele se întorc
uneori spre spate, îndoindu-se sub trup. În atrofia lui Charcot –Marie,
atrofia cuprinde mai întâi muºchii din partea inferioarã a picioarelor,
apoi se extinde mai sus. Se observã adesea o anumitã contracþie, iar
degenerarea muºchilor este un lucru obiºnuit.
În cazurile patologice descrise în neurologie, cauza acestor miopatii
este legatã de anumite leziuni ale mãduvei spinãrii. Acestea existã la
mulþi dintre ei, aceºtia cunoscând ºi acele episoade de paralizie, reamintindu-ne,
în acelaºi timp, cã tradiþia indianã situeazã în zona superioarã a mãduvei
spinãrii, sau în gât, organul care declanºeazã abstinenþa totalã.
Pe de altã parte, aceste abstinenþe totale implicã profunde modificãri
de metabolism. În acest sens, Rimbaud precizeazã: „Modificãrile metabolismului în miopatii sunt o dovadã evidentã a unei disfuncþii endocrine
crine. Într-adevãr, se observã adesea la aceºti bolnavi hipoglicemie
hipoglicemie,
hipocolesterolemie
hipocolesterolemie, hipercalcemie (…). Pages, urmeazã Rimbaud,
insistã în mod special asupra reþinerii de calciu ºi o apropie de
hiperglicemia pe care o întâlnim la epileptici, la eclamptici (tip de
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convulsie), la tetanici.
S-a observat în cazul Mariei-Magdalena de’Pazzi (dar s-ar putea
cita numeroase alte exemple) tocmai simptome care au început sã se
manifeste chiar din momentul în care ea a început sã nu se mai hrãneascã
tetanie, acesta se
decât cu pâine ºi apã (mai ales cu apã). Cât despre tetanie
regãseºte, dacã nu de regulã, cel puþin foarte frecvent, în extaze. Misticul
este atunci descris ca fiind la fel de rigid precum o bucatã de
catalepsie,
lemn. Aceastã rigiditate a mai fost interpretatã, adesea, ca o catalepsie
lemn
ºi nu trebuie sã înlãturãm nici o apropiere. De altfel, cele douã nu se
exclud.
Toate aceste apropieri sunt demne de atenþie. Ele ne indicã faptul
cã tulburãri ºi o infirmitate perfect asemãnãtoare celor pe care le
prezintã foarte frecvent misticii pot fi observate la bolnavii ce suferã de
leziuni ale mãduvei spinãrii, de dereglãri metabolice, de
disfuncþii endocrine.
endocrine Or, este sigur cã supravieþuirea în condiþiile
unei abstinenþe totale nu s-ar putea explica fãrã modificarea
metabolismului; este de asemenea sigur cã metabolismul se aflã sub
controlul glandelor ºi al sistemului nervos; cã tradiþia indianã atribuie
controlul abstinenþei totale unui „vishuddha chakra“ localizat fie în gât
(acolo unde se aflã tiroida), fie în mãduva spinãrii, la înãlþimea
vertebrelor cervicale (…).
Epifiza (care acþioneazã asupra tuturor celorlalte gland endocrine):
– prin intermediul hipofizei
hipofizei, controleazã activitatea tiroidei
(locul vishudhei chakra);
– tiroida însãºi asigurã principalul control al metabolismului
bazal
bazal.
Dacã abstinenþa totalã nu este o legendã, aceste glande trebuie în
mod obligatoriu sã joace în cadrul ei un rol de prim ordin, fiindcã
hormonul secretat de ele, aldosteronul
aldosteronul, controleazã concentraþia de
sãruri minerale (calciu, potasiu etc.) din sânge, iar la abstinenþi nici
maladia
una dintre aceste substanþe nu mai este ingeratã. Or, „maladia
bronzãrii“, a lui Addison
Addison, la care nu putem sã nu ne gândim atunci
bronzãrii
când biografii menþioneazã pielea întunecatã a atâtor mistici, traduce
funcþionarea anormalã a glandelor suprarenale
suprarenale.
Prezenþa melatoninei este în raport invers proporþional cu aceea a
serotoninei ºi cã serotonina este legatã de somn. Or, se întâmplã cã
majoritatea misticilor la care se pot observa fenomene deosebite ºi care
au pielea înnegritã, dorm puþin sau deloc.
Sfântul FFrracois Xa
vier
Xavier
vier, cãruia cei care i-au fost martorii vieþii
sle i-au atribuit nenumãrate fapte deosebite, nu dormea decât rareori ºi
edr
o din Alcant
ar
a a trãit 40 de ani fãrã sã
foarte puþin. Sfântul P
Pedr
edro
Alcantar
ara
doarmã mai mult de o orã ºi jumãtate pe noapte.
Poulain remarcã faptul cã, la modul general, extaticii nu dorm deloc
sau dorm foarte puþin: „Extazul înlocuieºte somnul fãrã ca trupul sã
resimtã prin aceasta vreun inconvenient“.
Helmut Fahsel descrie refacerea fizicã extrem de rapidã, operatã de
scurtele extaze care, la Therese Neumann
Neumann, înlocuiau complet somnul.
La fel se întâmpla ºi cu Katherina Emmerich
Emmerich. Exemplele sunt
numeroase.
Lucrul cel mai sugestiv dintr-un metabolism anormal este excesiva
creºtere a temperaturii, localizatã cel mai adesea în regiunea
inimii. De exemplu, biograful sfântului Filippo Neri
Neri,
gâtului ºi a inimii
fondator, în Italia, al Congr
Congregaþiei
Orat
atoriului
egaþiei Or
at
oriului (1515–1595): „Filippo
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resimþea o asemenea cãldurã în regiunea inimii, încât, ea îi cuprindea
câteodatã întregul trup ºi, în ciuda vârstei lui, a slãbiciunii trupului sãu
ºi a regimului alimentar extrem de frugal, în zilele cele mai reci ale
iernii, trebuia, chiar ºi în mijlocul nopþii, ca ferestrele sã fie deschise,
patul rãcorit, iar lui, când ºedea în pat, trebuia sã i se facã vânt cu ceva.
Uneori, aceasta ajungea de-a dreptul sã-i ardã gâtul ºi în toate
medicamentele i se amesteca ceva rãcoritor pentru a-l mai uºura (…).
Chiar ºi iarna avea aproape întotdeauna veºmintele desfãcute de la gât
ºi pânã la brâu (…).“
Hipertermia a fost semnalatã la numeroºi alþi mistici la fel de
familiarizaþi ºi ei cu diverse alte minuni, dupã cum ne spun biografii
v K
os
tk
a , Sfânt
a Ecat
erina din Geno
va , Sfânt
a
lor: Sfântul SStt anisla
anislav
Kos
ostk
tka
Sfânta
Ecaterina
Genov
Sfânta
Ver
onica Giuliani
eaf
ericit
a SSttef
ana Quinzani
abila
eronica
Giuliani, pr
preaf
eafericit
ericita
efana
Quinzani, v ener
enerabila
Serafina di Dio
Dio, dominicana Maria Villani care, pentru a încerca
sã se mai rãcoreascã puþin, bea în fiecare zi pânã la 45 de livre de apã
rece ca gheaþa, adicã 15 litri zilnic!
zilnic Poate cã autopsia acestei mistice,
fãcutã la nouã ore dupã moartea ei, survenitã la 26 martie 1670, sugereazã
cel mai bine acþiunea unui tip necunoscut de reacþie chimicã în
þesuturile trupului ei
ei. În momentul în care cei doi chirurgi însãrcinaþi
cu efectuarea autopsiei au ajuns la inimã, din aceasta a început sã se
ridice abur; era atât de fierbinte, încât, atingând-o, cei doi s-au fript la
mânã
mânã. Au aºteptat, în speranþa cã respectivul organ se va rãci, dar,
pânã când temperatura a scãzut îndeajuns de mult ca sã permitã ablaþia,
cei doi chirurgi se mai arserã de multe ori la mânã“.
Interpretarea pe care o dã ºtiinþa (acestui fenomen) presupune în
prealabil autenticitatea minunii. Hipertermia, localizatã în gât ºi
prezentã simultan cu o melanodermie reflexã, nu are sens
decât în ipoteza unui post compensat printr-un metabolism
„aberant“ (se poate reflecta, de asemenea, la metabolismul creatinei
ºi al glicocolului, în relaþia lor cu distrofiile musculare ºi anomaliile
mãduvei spinãrii; lucrurile, dupã cum se poate observa, sunt perfect
logice, însã doar cu condiþia sã se admitã cele ce ne sunt relatate).
Regãsim aici aceeaºi coerenþã, însã cu mult mai complexã, pe care am
remarcat-o deja când ne-am referit la straniile performanþe ale
Magdalenei de’Pazzi. Simptome având, în epoca în care au fost descrise,
toate aparenþele absurdului ºi asamblându-se secole mai târziu, la lumina ºtiinþei, precum fragmentele unui „puzzle“ riguros imprevizibil,
constituie o excelentã dovadã indirectã, poate cea mai bunã care s-ar
90
90)
putea imagina. (90
Totuºi, este foarte important de înþeles cã manifestãrile patologice,
cu care ne-am întâlnit în citatele anterioare, nu sunt deloc specifice
adevãratului fenomen de „Inedia“. Acestea sunt patologii asociate unor
disfuncþii mult mai profunde decât ceea ce se vede în trupul fizic, iar
declanºarea „programatã“ a acestora, asemenea bolilor genetice sau
autoimune, au cauzã „necunoscutã“ (deocamdatã), fiind implicatã, ca
în bolile precizate anterior, dimensiunea energo-informaþionalã a
universului uman, psihic ºi conceptual. De aceea este practic imposibil
de a înþelege cu instrumentele actuale, fizice, cauzalitatea manifestãrilor
atât de atipice, întâlnite în cazurile anterioare.
Astfel punctate aceste aspecte, sperãm cã s-a înþeles adevãrata
Pauzei alimentare totale în mod
manifestare a „Inediei“, adicã a „Pauzei
continuu pe termen nedefinit
nedefinit“: nu ca o sumã de patologii asociate
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pauzei alimentare forþate, împotriva propriei voinþe, ci o trãire
conºtientã, liberã de manifestãri extreme, patologice. Precum Sfânta
Ecaterina din Sienna (secolul al XIV-lea), prezentatã anterior –
printre altele, ambasadoare a Florenþei pe lângã Papã – un adevãrat
trãitor al „Inediei“ are o viaþã realã, activã, putem spune chiar „normalã“,
marcatã de firescul manifestãrilor, în general, deosebindu-se de ceilalþi,
eventual, prin prodigioasa ºi intensa activitate socialã, culturalã etc.,
susþinutã printr-o remarcabilã vitalitate. Ceea ce iese automat în evidenþã
este doar lipsa aportului de hranã, chiar ºi naturalã, solidã sau lichidã,
rãmânând doar „aportul“ de aer, prin respiraþie...
Dar aceste aspecte, ce pãtrund în dimensiunea cauzalitãþii
procesului, vor fi abordate în subiectul care urmeazã, ultimul în
desfãºurarea prezentãrii acestui proces.

6.6.3 IPOTEZE CE POT EXPLICA PRIN ªTIINÞÃ
MEDICALÃ UN PROCES DE (CON)ªTIINÞÃ
SPIRITUALÃ
Iatã-ne ajunºi la ultimul aspect al subiectului abordat în acest capitol, al pauzei alimentare. Pentru cã ideile rezultate din citatele expuse
mai jos pot pãrea cu adevãrat ºocante ºi de neacceptat pentru „orice
ipo
e de lucr
u“. Deocamdatã
om normal“, acestea vor avea titlu de „ipo
ipottez
eze
lucru
simple teorii speculative de „justificare“ a unor fenomene „ciudate“,
aceste ipoteze vor parcurge, precum medicamentele, aceeaºi probã
imbatabilã a Timpului – pentru infirmare sau confirmare.
Pânã la parcurgerea „probei aspre a timpului“, propunem
parcurgerea acestor texte, dar numai pentru cei „curajoºi“, adicã celor
deschiºi noilor ipoteze, teorii, concepte, dar, mai ales, deschiºi în faþa
Noului, atraºi de permanenta transformare a Vieþii ºi Universului. Acestora
le sunt dedicate rândurile urmãtoare, în timp ce scepticii ºi cei deja
„bulversaþi“ de datele de pânã acum, pot trece liniºtiþi la subcapitolul
„Concluziilor“…
Începem acest ultim subiect cu un citat scurt, dar deosebit de bogat ºi
concentrat în informaþii, provenit din minunata lucrare a la fel de minunatei
Jasmuheen, „trãitoarea întru Luminã“, care, la rândul ei, citeazã o altã
lucrare a unei personalitãþi în dimensiunea spiritualitãþii, „Maestrul Hilarion“:
Anotimpurile Spiritului
Maestrul
Citat din cart ea „Anotimpurile
Spiritului“ de „Maestrul
Hilarion
Hilarion“:
„Nu este corect sã ne imaginãm cã energia care conduce corpul
unui om provine din alimentele pe care el le mãnâncã. Aceasta este
una dintre concepþiile majore greºite din lumea de astãzi. …energia din
corpul omului trebuie sã provinã dintr-o sursã mult mai subtilã ºi rafinatã
decât moleculele de carbohidraþi (glucide), aºa cum se crede acum.
Procesul vieþii în om nu existã la nivel chimic simplu – altfel omul
nu ar ffii alt
ce
adat de labor
at
or
e
gradat
laborat
ator
or,, în car
care
altce
cev
v a decât un pahar gr
e subs
eactiv
e – ºi n-ar avea mai
eactive
amestt ecat
ecate
substt anþe chimice rreactiv
sunt ames
multã viaþã inteligentã sau spirit decât am putea gãsi într-un astfel de
pahar. Atunci când reacþia chimicã se terminã, paharul va sta nemiºcat,
fãrã viaþã, gol – ºi acelaºi lucru ar fi valabil ºi în cazul fiinþei umane.
Nu, forþa care face sã funcþioneze maºinãria umanã nu es
estt e
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chimicã, ci etericã
etericã. Eterul este substanþa care cuprinde totul, fiind
mult mai rafinatã decât cele mai subtile chimicale ale omului ºi este cu
adevãrat «materialul» din care sunt precipitate toate elementele cunoscute
de ºtiinþã – aºa cum picãturile de apã pot fi precipitate din vaporii
de apã din aer.
aer Amestecatã cu eterul care umple tot spaþiul tridimensional al omului (aflatã chiar ºi între protonii ºi electronii materiei, acolo
unde ºtiinþa considerã cã se aflã spaþiu «gol») existã o substanþã pe care
ana
ana, folosind cuvântul care în Orient desemneazã
noi o vom numi pr
prana
energia vieþii
vieþii.
Atunci când omul inspirã aer în plãmâni, prana din interiorul
omologului eteric al acestui aer este introdusã în omologul eteric al
corpului ºi este transformatã apoi în variatele forme de energie pe care
corpul le foloseºte în viaþa zilnicã – energie mentalã, energie emoþionalã ºi energie fizicã
fizicã. Oxigenul, care ajunge în sânge prin plãmâni,
are un rol în metabolism – dar acesta este minor, în comparaþie cu
89
importanþa absorbþiei de pranã.“ (89
89)
Deja datele concentrate oferite de Hilarion sunt o primã imagine a
ceea ce reprezintã înþelegerea ºtiinþificã în aceastã etapã de evoluþie a
societãþii umane, a distanþei dintre percepþia ºtiinþificã actualã ºi Realitatea Universalã, Holisticã (ca însumare, dar mai ales asumare-integrare
a multiplelor realitãþi specifice fiecãrui individ în parte). Rãmâne ca
doar „bunul-simþ“ („simþul cel bun“) sã valideze, prin intuiþie ºi acel
„freamãt“ interior, aceste date ale Vieþii manifeste…
Reperele de mai sus, „banalitãþi“ pentru cunoaºterea orientalã
strãveche, reorienteazã modul de înþelegere a dimensiunii umane ºi
cosmice. Prin existenþa ºi manifestarea „pranei“, ca substanþã ºi energie
a vieþii, deja multe, dacã nu toate „ciudãþeniile“ fiziologiei „mistice“ se
pot explica la modul ºtiinþific, logic, elegant. Iatã, ca exemplu, pentru
cazul subiectului nostru, o „mostrã“ de explicaþie coerentã, ce aduce în
centrul conceptual elementul pranic:
Prana este un element subtil, care pãtrunde în fiecare celulã a
gia cosmicã
oricãrui þesut viu. Termenul de „prana“ înseamnã atât ener
energia
a vieþii
vieþii, cât ºi conductorul ei biologic subtil în interiorul
corpului – ambele fiind inseparabile. (89
89
89)
Sã notãm cã, în asceza indianã, starea de abstinenþã este
explicatã în mod natural prin redobândirea unui anumit control
asupra celui de-al cincilea „plex“ sau “centru al fluidului subtil“,
acel „ vishudha chakra“ ce-ºi are sediul la baz
a gâtului, dupã
baza
Shivananda Sarasvati, sau în interiorul vertebrelor
oar
e, dupã Y
cor
es
punzãt
punzãtoar
oare,
Yogananda,
cores
espunzãt
ogananda, ºi unul ºi celãlalt trimiþând
la o anumitã învãþãturã a lui Patanjali ºi care dateazã, înainte
de Christos
Christos. Doctrina lui Patanjali învaþã cã „vishudha chakra“ oferã
controlul asupra „akasha“, pe care Shivananda Sarasvati îl defineºte în
Principiu al materiei subtile din care este fãcut
aceºti termeni: „Principiu
univ
er
sul, eett er
er
salã
univer
ersul,
er,, subs
substt anþã univ
univer
ersalã
salã“. Controlul asupra acestui
direct de la
„akasha“ permite, dupã Patanjali, extragerea hranei “direct
izv
or
ul de unde pur
cede ttoatã
oatã mat
izvor
orul
purcede
materia
eria“.
eria
Bhaga
v at
a Pur
ana
„Bhaga
Bhagav
ata
Purana
ana“, care este un ffel
el de enciclopedie a
cunoºtinþelor religioase ºi ºtiinþifice indiene
indiene, dã o indicaþie
preþioasã asupra raporturilor care existã între „akasha“, „vishudha
chakra“ ºi contemplaþie. „Akasha“ este, dupã cum am vãzut deja,
principiul unic al oricãrei materii, tradus uneori prin „eter“; cea care
face posibilã abstinenþa totalã este tocmai aceastã concentrare pe
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„akasha“, obþinutã prin dobândirea controlului asupra unui organ, numit
„vishudha chakra“, situat fie în gât, fie la înãlþimea gâtului, fie în
mãduv
a sspinãrii
pinãrii
mãduva
pinãrii. Yogananda, pãtruns de cultura occidentalã, se crede
se aflã în spaþiul intra-atomic al
capabil a preciza cã aceasta „se
90
celulelor
90)
celulelor“. (90
Deja explicaþiile preluate de Aime Michel în lucrarea sa – din celebra
lucrare sanscritã „Bhagavata Purana“ – sunt destul de tehnice ºi precise, permiþând deja conturarea imaginii clare a realitãþii fiziologice a
pauzei alimentare totale continue („Inedia“). Totuºi, citatele urmãtoare
anatomie ºi
oferã o precizie ºi mai mare, reprezentând o adevãratã „anatomie
fiziologie bio-energo-informaþionalã
bio-energo-informaþionalã“:
Medulla oblongat
a“ este un centru în creier, la baza craniului, ºi
„Medulla
oblongata
se spune despre el cã ar fi o chakrã (centru bio-energo-informaþional)
„minorã“, întrucât este un centru prin care se induc energiile
înalte. Atunci când þinem capul drept, în
spirituale de la corpurile înalte
timpul meditaþiei, permitem ca „medulla oblongata“ sã recepþioneze
curgerea energiei pranice, liber ºi fãrã nici o piedicã. Energiile
spirituale, sau pranice, curg prin acest centru cãtre hipotalamus
ºi, deoarece aceasta mãreºte coeficientul de luminã al fiinþei
umane, creºterea respectivã ne permite sã fim mai receptivi
din punct de vedere telepatic
telepatic.
Babaji ºi cei 1188 Siddha – tr
adiþia Kriy
a Y
oga
Citat din „Babaji
tradiþia
Kriya
Yoga
oga“:
„Secretul longevitãþii stã în tehnica de dirijare a respiraþiei cãtre centrii
ºi canalele subtile. Secreþia nectarului vine din regiunea
cerebralã, prin deschiderea din spatele uvulei („omuºorul“ din
„cerul gurii“) ºi a glandei mistice din hipotalamus (epifiza). Acest
elixir al vieþii va întãri corpul uman ºi îl va face invulnerabil
89
89)
moarte“. (89
la distrugere, degenerare, boli ºi moarte
Extragerea pranei pentru a alimenta creierul este fãcutã de un numãr
limitat de nervi, care opereazã într-o anumitã zonã a corpului. O datã
cu trezirea lui Kundalini (în tradiþia orientalã, centrul bio-energoinformaþional în care este implicatã energia sexualã),, are loc o
modificare radicalã – ºi alte grupuri de nervi, mult mai extinse, sunt
activate ºi alimenteazã creierul cu o formã mai concentratã de
onã mult mai v
as
tã a
anicã
o v enitã dintr
-o zzonã
r adiaþie pr
dintr-o
vas
astã
pranicã
anicã, pr
pro
corpului
corpului.
(…) Într-o zi, un Guru i-a spus (lui Giri Bala): „De astãzi vei putea
pului tãu v
or ffii rreîncãr
eîncãr
caþi
trãi numai cu lumina astralã. Atomii cor
corpului
vor
eîncãrcaþi
89
de curentul infinit
89)
infinit“. (89
Dacã aceste date, de pânã acum, par desprinse dintr-o povestire de
„ficþiune“, cu elemente prea puþin cunoscute chiar ºi celor preocupaþi
cât de cât de acest domeniu, atunci, cu adevãrat cã ultimul citat al acestui
subiect probabil cã nu se va mai ºti în ce categorie sã fie inclus, cãci
genul SF deja pare depãºit. Oare ?…
Iatã ce ne mai declarã, într-un „colþ de carte“, Aime Michel, autor francez
ce prezintã din perspectiva scepticului aceastã fenomenologie consideratã
de ºtiinþa oficialã ca „mistico-paranormalã“ – citat ce încheie acest subiect,
cãci nu mai necesitã, practic, nici mãcar un singur comentariu, cuvintele
fiind de prisos în acest moment de exprimare a Cuvântului
Cuvântului:
Este extrem de revelator sã confruntãm explicaþia referitoare la
postul lor, datã de Therese Neumann ºi respectiv de Giri Bala care,
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evident, nu se cunoºteau.
Ther
ese N
eumann (citat din Helmut Fahsel): „Therese vede
Therese
Neumann
fenomenul postului ei absolut în funcþie de schimbarea la faþã a lui Isus
oamea pe
pe muntele Tabor (…). Ea declarã cã a lãsat se
settea ºi ffoamea
munt
ele T
abor atunci când a aavut
vut prima viziune,
viziune la 6 august
muntele
Tabor
1926 (…). Acest lucru îl face pe confesorul Theresei sã se gândeascã la
a ».“
a-mã-v
oi v
edea Sla
cuvintele Bibliei: «Sãtur
Sãtura-mã-v
a-mã-voi
voi
vedea
Slav
Ta
Sãtur
oi când v
va T
Sã-l ascultãm acum pe Paramahansa Yogananda: „Maicã, am întrebat-o
cu blândeþe (pe Giri Bala
Bala), ce rost are sã te deosebeºti de ceilalþi în
vedi cã omul es
felul acesta, trãind fãrã a mânca?“ – „Pentru a do
dov
estte
Spirit
Spirit. Pentru a arãta cã, progresând pe calea ce duce spre starea de
by divine advancement
Divinitate („by
advancement“), omul poate învãþa sã
trãiascã hrãnindu-se cu luminã divinã ºi nu cu mâncare
mâncare.“
Iar Yogananda povesteºte cã, dupã ce ea a rostit aceste cuvinte,
chipul i-a fost „în întregime iluminat de înþelepciune“
90
înþelepciune“. (90
90)

6.7 CONCLUZII PRIVITOARE LA RELAÞIA
„ PAUZA ALIMENTARÃ – ALIMENTAÞIA
NATURALÃ
NATURALÃ““
Dupã momentul culminant al imaginii profunde oferite de explicarea
„Inediei“, ºi, implicit, a procesului pauzei alimentare temporare, sã
revenim în zonele mai telurice ale universului, adicã mai „pe Pãmânt“,
pentru a aprofunda, prin concluziile acestui capitol, detalii privitoare
la „tehnologia“ pauzei alimentare, în contextul Alimentaþiei Naturale,
mai ales din perspectivã terapeuticã, cea care intereseazã pe marea
majoritate a oamenilor.
Viabilitatea ºi posibilitatea utilizãrii acestei cãi terapeutice a fost
aleriu P
opa
demonstratã la modul strãlucit de cãtre ing. V
Valeriu
Popa
opa, prin cazurile
rezolvate, considerate fãrã nici o ºansã de vindecare de cãtre medicina
alopatã. De asemenea, ºi cei mai mari „naturiºti“ nu concep un tratament
natural complet, indiferent de calea abordatã (vegetarianism, lacto-vegetarianism, macrobioticã, ayurveda etc.), fãrã utilizarea puterii
vindecãtoare a pauzei alimentare. În Occident, la ora actualã (2003),
tot mai multe clinici, inclusiv publice, au secþii speciale pentru cazurile
oncologice grave ce folosesc tratamentul alternativ al pauzei alimentare,
recomandând sucuri crude de legume ºi fructe, infuzii de plante
medicinale sau apa distilatã, alãturi de clismele obiºnuite.
Experienþa noatrã terapeuticã a scos în evidenþã o modalitate de acþiune
care este încã rar aplicatã de majoritatea terapeuþilor: îmbinarea echilibratã
ºi armonioasã a celor douã cãi deosebit de puternice ºi eficiente:
Alimentaþia Naturalã, alternând cu perioade de Pauzã Alimentarã
totalã
totalã. Astfel, contextul în care se manifestã acþiunea pauzei alimentare
(pe fondul Alimentaþiei Naturale) pare a fi elementul fundamental ce
diferenþiazã aceastã abordare de cea clasicã, a majoritãþii „naturiºtilor“ de
orice fel.
Între diferitele „ºcoli“ de terapie prin pauzã alimentarã, existã unele
diferenþe ce þin de duratã sau de lichidele folosite (de exemplu: apã
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simplã, apã distilatã, alte lichide, sucuri de legume ºi fructe,
aplicaþii de clisme sau nu, purgative etc . ).
Punctul nostru de vedere, referitor la tipul de lichid utilizat în pauza
alimentarã, concordã cu cel al ing. Valeriu Popa, al dr. Paul Bragg ºi al
altora: apa distilatã, dar energizatã cu energia biologicã a viului. Dacã
apa platã, cea de izvor, sau chiar sucurile de legume ºi fructe, se pot
folosi, cu eficienþã deosebitã, în pauza alimentarã de „antrenament“
sau pentru dezintoxicarea lejerã, de „întreþinere“, în schimb, în cazurile
terapeutice grave (cancere în ultim stadiu, cu metastaze multiple, SIDA,
leucemii etc.), recomandarea este clarã: apa distilatã bio-energizatã
bio-energizatã.
Acest tip de apã, obþinut prin distilarea apei obiºnuite, conþine numai
molecule simple de apã (H2O), fãrã nici o altã impuritate, prin eliminarea
inclusiv a moleculelor de hidrogen „greu“ (deuteriu ºi tritiu), obþinându-se,
astfel, o „apã super-uºoarã“. Aceastã calitate („simplitate“) permite
pãtrunderea acestei ape, cu mare uºurinþã, în toate celulele din organism, dar, mai ales, devine posibilã combinarea cu mare uºurinþã a
acesteia cu moleculele toxice din organism (xenobiotice), exact cum
fibrele vegetale se combinã cu toxinele eliminate de ficat, prin bilã, în
duoden ºi intestin.
Pentru a avea loc în mod cât mai eficient, cu putere maximã, acest
proces – prezentat ºi în subcapitolul introductiv – solicitã o magnetizare
a apei distilate, pentru a se obþine o armonizare molecularã („structurarea apei“), prin ordonarea spaþialã a moleculelor de apã.
apã vie
Abia în acel moment putem vorbi de o adevãratã „apã
vie“, asemãnãtoare ca structurã apei biologice din organism, cunoscutã sub
apã structuratã
denumirea de „apã
structuratã“. Acest tip de apã distilatã, magnetizatã
corespunzãtor (prin metode fizice, dar mai ales biologice), considerãm cã
reprezintã bio-structura cu realã eficienþã în intervenþia cu putere maximã
asupra marilor dezechilibre ºi patologii din bolile grave ºi incurabile.
Altfel, apa distilatã ca atare, luatã direct din magazinele auto ºi introdusã
apã moartã
automat în organism, este o „apã
moartã“, mineralã, anorganicã…
Considerãm cã metoda cu apã distilatã magnetizatã ºi energizatã
este cea mai eficientã, aceasta corespunzând cel mai bine principiului
„simplitãþii“, îndelung promovat pe parcursul lucrãrii. Apa platã, sau
chiar cea de izvor, este „îmbogãþitã“, adicã îngreunatã deja cu elemente
minerale, care, oricât de „energizate“ ar fi, sunt totuºi alte structuri, cu
propria lor informaþie, care „încarcã“ informaþional apa (despre a cãrei
„memorie“ vom detalia în subcapitolul 10.2). Cu atât mai mult, acest
aspect este valabil în cazul sucurilor de legume ºi fructe, pline de informaþiile regnului vegetal, concret reprezentate prin fitohormonii din
alimentele vegetalelor supuse stoarcerii sau presãrii.
În privinþa produselor animale (lapte, miere etc.), picãturile de lapte
– ca o reprezentare la un alt nivel a sângelui animalului respectiv (laptele
fiind obþinut prin ultrafiltrarea sângelui în glandele mamare ale animalului)
– sunt pline de informaþiile specifice regnului animal. Hormonii acestora,
ajunºi în sângele uman, au chiar o mult mai mare influenþã asupra
organismului uman decât fitohormonii vegetali. În acest fel, „memoria
apei biologice“ din organismul afectat se încarcã cu informaþii specifice
regnului animal, îngreunând, astfel, acþiunea „Forþei vindecãtoare a Naturii“
(cu informaþii ce nu-i sunt neapãrat utile în acele momente dramatice)…
Iatã cum, încã odatã ni se reaminteºte cã organismul uman,
asemenea întregului univers uman, dincolo de complexitatea sa, adorã
ºi „tânjeºte“ dupã Simplitate!
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În privinþa clismei
clismei, lucrurile sunt ºi mai clare, ºi simple. Legat de
aceasta, Paul Bragg declara categoric: “Nu cred în necesitatea clismei
în timpul postului“,, precizând urmãtoarele aspecte referitoare la acest
aspect:
Eu am citit multe cãrþi despre post ºi majoritatea lor recomandã ca
în timpul postului sã se efectueze zilnic o clismã.
Vreau sã se înþeleagã clar cã eu personal nu cred în necesitatea clismei
în timpul postului sau altcândva decât cu excepþia cazurilor extrem
de urgente
urgente. Atunci când intestinul refuzã categoric sã evacueze sau în
perioada de boalã, clisma nu reprezintã decât un ajutor momentan, “o cârjã“.
Comparând clisma cu un laxativ puternic, putem considera clisma
ca fiind superioarã laxativului, însã are ºi dezavantajele sale.
Clisma continuatã o perioadã îndelungatã de timp va produce
iritaþie, va spãla secreþiile interne importante, membrana de
mucus, va evacua bacteriile necesare pentru o funcþionare
bunã a intestinului
intestinului.
Clisma spalã elementele bune existente sub formã de bacterii utile,
natura nedorind un vid, favorizeazã intrarea de „bacterii rele“ ºi de aici
infecþia.
În timpul postului dvs. aveþi un repaus fiziologic. Întrucât nu se mai
consumã nici un fel de alimente, miºcarea ondulatorie numitã “peristalticã“
se opreºte. În timpul postului, întregul sistem eliminativ cere un
repaus complet ºi dvs. nu trebuie sã deranjaþi aceastã odihnã
odihnã.
Corpul îºi are propriul sãu sistem sanitar ºi antiseptic în intestin ºi în multe
situaþii nu va exista nici o defecaþie în timpul postului. Nu vã îngrijoraþi în
timpul postului. Nu vã îngrijoraþi de aceasta ºi nu faceþi clismã, nici nu
laxative.
luaþi laxative
Lãsaþi intestinul sã se odihneascã, pentru aceasta þineþi de fapt postul.
Întreaga idee este de a oferi marelui sistem eliminativ un repaus
complet.
complet
Din timp în timp, în perioada postului poate sã existe evacuãri ale
intestinului. Dacã însã nu existã nu trebuie sã vã îngrijoraþi cã vã
intoxicaþi cu otrãvuri. Atunci când dupã post începeþi sã mâncaþi
alimente naturale, evacuarea intestinului va fi mai bunã ºi
87
mai regulatã
87)
regulatã. (87
Susþinem punctul de vedere al dr. Paul Bragg, referitor la eliminarea
îndelungatelor ºi obositoarelor clisme din perioada pauzei alimentare,
u cei car
e sunt pr
egãtiþi dupã
dar, subliniem, aceasta numai pentr
pentru
care
pregãtiþi
sãptãmâni ºi luni de Alimentaþie Naturalã, când naturalizarea
unei bune pãr
þi a cor
pului s-a rrealizat,
ealizat, în principal
pãrþi
corpului
principal. Altfel, pornind
o asemenea pauzã alimentarã totalã (ºi consideratã ca a fi un „post“),
direct din alimentaþia tradiþionalã, cu intestinele pline de deºeuri toxice,
se ajunge în scurt timp la o intoxicare masivã ºi rapidã a sângelui, în
lipsa clismei, cu risc real de „existus“, adicã deces (s-au raportat asemenea
cazuri)!
În schimb, prin revenirea la Alimentaþia Naturalã, cu fibre vegetale
crude, bolul intestinal va fi constituit din structuri vegetale crude, naturale, care, nu doar cã nu vor mai fi sursã de intoxicare a organismului
în caz de pauzã alimentarã, ci vor contribui la dezintoxicarea acestuia
chiar ºi în aceastã perioadã – aspect evident ºi evidenþiat la cei ce folosesc
hrana naturalã ºi susþin pauze alimentare de cel puþin 7 zile. În aceste
cazuri, clismele nu ar face decât sã bulverseze organismul – la propriu,
clisma este
prin inversarea sensului de înaintare a bolului intestinal (clisma
antigr
avit
aþionalã
antigra
vitaþionalã
aþionalã, în sensul opus tranzitului intestinal normal).
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Aceastã rãscolire a tractului intestinal, ºi mai ales a energiilor digestive implicate, îl va solicita ºi mai mult pe cel ce este supus diverselor
patologii, crescându-i inutil consumul de energie.
Din aceste considerente, conform ºi cu punctul de vedere al dr.
Bragg, considerãm cã, pe fondul experienþei nutriþiei naturale
de cel puþin câteva luni de zile (sau mãcar sãptãmâni, riguros
respectate), clismele nu mai sunt necesare în timpul pauzei
alimentare.
at
ei
În privinþa dur
durat
atei
ei, dr
dr.. Br
Bragg
agg, de exemplu, a ajuns sã considere
agg
adevãrate ,,ºcoli naþionale“ diversele variante ale duratei postului tomania de 21
tal: în Anglia se practica postul total de 30 de zile, în Ger
Germania
ele U
nit
e de 30 de zile.
de zile, în Franþa de 14 zile, iar în Stat
atele
Unit
nite
De asemenea, un rol deosebit de important revine ºi momentului
exact în care se desfãºoarã acest procedeu terapeutic, fiind implicate ºi
aspecte ale ciclurilor ºi ritmurilor biologice
biologice, aflate în corespondenþã
ºi armonie cu ciclurile cosmice (a se reaminti, în acest sens, aspectul de
ciclicitate al infecþiilor microbiene, evidenþiate în subcapitolul
corespunzãtor, 4.6.3).
Astfel, se recomandã ca pauza alimentarã sã fie acordatã cu o anumitã
fazã astronomicã – Luna în ultimele douã pãtrare (în descreºterea
din a doua jumãtate a ciclului lunar), cât mai aproape de momentul de
Lunã Nouã
Nouã. În aceastã fazã, energia electromagneticã selenarã, ce
influenþeazã fluxul-refluxul fluidelor ecosistemului terestru, acþioneazã
ºi asupra fluidelor organismelor vii de pe Terra, prin scãderea eficienþei
absorbþiei intestinale ºi a utilizãrii nutrienþilor din alimentaþie – inclusiv
cea naturalã.
Importanþa luãrii în considerare a elementului de ciclicitate (ºi
nu doar în aspectul pauzei alimentare) ne este sugerat, ca de obicei,
chiar de însuºi organismul uman, prin aspecte inedite, mai puþin studiate
ºi aprofundate de ºtiinþa modernã, legate de fiziologia acestuia.
Astfel, ciclurile astronomice (care sunt ºi astrologice) prezentate
anterior, gãsesc o strãlucitã confirmare, pentru spiritul sceptic cartezian,
prin reacþiile oscilante – descoperirea faptului cã reacþiile din organis
m se petrec neuniform, în mod oscilant
ganism
oscilant.
vski
Dupã cum a explicat regretatul academician Eugen Maco
Macov
ki,
ay cu o
imaginea „clasicã“ de reacþii oscilante a fost datã de William Br
Bra
experienþã într-un laborator de chimie din Berkeley în anul 1921.
Fenomenul descoperit de Bray se referã la faptul cã în unele condiþii, în
prezenþa iodaþilor, apa oxigenatã se descompune eliminând oxigenul,
dar nu uniform, cum ar fi de aºteptat, ci cu puseuri. Oxigenul se degajã
când mai repede, când mai încet; sunt deci pulsaþii de o anumitã
peridiocitate.
v descoperã un caz asemãnãtor, de data
În 1955, în Rusia, G. Belouso
Belousov
aceasta pulsând printr-o culoare a unei soluþii de apã, acid succinic, bromat
tins
ki
de potasiu ºi o sare de ceriu de la galben la incolor. A. Zhabo
Zhabotins
tinski
înlocuieºte ceriul cu fier ºi culoarea pulseazã între roºu ºi albastru. Cercetãrile
acestor reacþii oscilante iau un mare avânt, mai întâi la ruºi ºi apoi în întreaga
lume. Se creeazã o întreagã nouã chimie: chimia reacþiilor BZ
BZ.
Într-un articol postum din revista „ªtiinþã ºi tehnicã“, acad. E.
Maco
vski aratã apropierea pe care a fãcut-o între reacþiile oscilant
e
Macov
oscilante
ºi biostructurã
biostructurã, arãtând cã aceasta este într-un fel întreþinutã prin reacþii
chimice oscilante, de cãtre materia molecularã coexistentã. Ing. R.
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Mânecuþã
vogir - de
ogir afirmã cã
Mânecuþã, autorul sistematizãrii teoriei le
lev
dextr
xtrogir
xtr
nu este exclus ca jocul echilibrului dintre energiile levogire ºi cele
dextrogire sã fie implicat ºi în aceste reacþii oscilante, care pot fi trãdate
în situaþii ca cele menþionate.
Iatã cum reacþiile oscilante – atât de importante în întreþinerea biostructurii
intime a materiei vii, ºi în care par a fi implicate energiile levogire ºi dextrogire
(a se vedea subcapitolul corespunzãtor, 10.1) – confirmã importanþa luãrii în
bioritmul
considerare a ritmurilor biologice ale organismului uman, adicã „bioritmul
bioritmul“,
care este tot mai des amintit în ultimii ani.
Exact acest „bioritm“ al pauzei alimentare, sincronizat cu
ritmul cosmic selenar,
selenar se pare cã permite realizarea cu maximã
eficienþã a acesteia, cu beneficiile corespunzãtoare – eliberatoare ale
energiilor sãnãtãþii ºi Vieþii. Practica noastrã a dovedit-o cu prisosinþã!…
Cãtre finalul concluziilor, putem sintetiza abordarea noastrã din
perspectivã terapeuticã a pauzei alimentare, în modul urmãtor:
– prima atitudine terapeuticã realã constã în schimbarea
ges
tului aliment
ar
v er
sar
ea ,,polaritãþii“ (de la
gestului
alimentar
ar,, prin in
inv
ersar
sarea
aportul alimentelor practic total denaturate se trece în
cel mai scur t tim
p – funcþie de gr
a vit
at
ea bolii – la
timp
gra
vitat
atea
Alimentaþia Naturalã, cu particularitãþile de rigoare, date
de boalã ºi de bolna
v);
bolnav);
– practica Alimentaþiei Naturale, cât mai mult mixatã, se
recomandã pe durata a cel puþin câteva sãptãmâni (de
preferat cel puþin 30–45 de zile);
– în funcþie de starea pacientului, urmeazã etapa de accelerare
a acþiunii tter
er
apeutice prin rregãsir
egãsir
ea ffor
or
þelor int
erioar
e, lãsând
erapeutice
egãsirea
orþelor
interioar
erioare,
or
ganismului „liniºt
ea“ necesarã rregãsirii
egãsirii aces
or
þe –
organismului
„liniºtea“
acesttor ffor
orþe
prin pauza alimentarã controlatã strict medical, cu foarte
mare atenþie;
– aceastã pauzã este, pentru început (ca „antrenament“), o
–3 sau 55–– 7 zile),
succesiune de minipauze alimentare (de 11–3
funcþie de starea organismului, de greutatea (încãrcarea)
acestuia, de capacitatea de rezistenþã a sa, cu o atentã
alegere a duratei acestora ºi a intervalelor dintre ele (o
creºtere succesivã);
– în privinþa atitudinii din pauza alimentarã, aceasta este
iarãºi nuanþatã, dar cu câteva repere clare: se utilizeazã
sucurile crude ºi proaspete de legume ºi fructe sau, mai
bine, ceaiurile de plante medicinale (nu infuzii sau
decocturi), iar în cazurile cele mai grele, apa distilatã
de tip special (bio-energizatã, pentru a deveni „apã vie“);
– clismele nu mai sunt necesare în aceastã situaþie, putând
fi, eventual, realizate doar în primele zile de pauzã
alimentarã.
Din toate aceste abordãri referitoare la subiectul acestui capitol,
un lucru este cert: în contextul Alimentaþiei Naturale, Pauza
Alimentarã ocupã un loc distinct, bine precizat, cu un rol
încã gr
eu de per
ceput în cadr
ul dezv
oltãrii sstãrii
tãrii de sãnãt
at
e.
greu
perceput
cadrul
dezvoltãrii
sãnãtat
ate.
agg a lansat o afirmaþie ce poate suna a
Poate cã, de aceea, dr. Br
Bragg
metaforã literarã – dar care se bazeazã pe zeci de ani de experienþã
„profesionalã“, pentru Viaþã, dar mai ales se bazeazã pe mii ºi mii de cazuri
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terapeutice rezolvate (asemenea ing. Valeriu Popa): „Când þineþi un pos
postt
pauzã alimentarã
(pauzã
alimentarã) , atunci sunteþi pe masa de operaþie a
Naturii “!…
…
Însã, dincolo de orice alte explicaþii fiziologice, mecanice, referitoare
turi ºi atitudini
la pauza alimentarã, este vorba de semnificaþia unor ges
gesturi
atitudini.
De aceea, în timpul pauzei alimentare, actele exterioare de tipul
ingurgitãrii de alimente naturale (dar solide) sau a efectuãrii
clismei sunt înlocuite cu gestul de interiorizare pentru regãsirea a
ceea ce suntem fiecare
fiecare, dar care este menþinut în stare de potenþialitate
prin gesturile obiºnuinþei din fiecare zi (corp fizic agresat de alimentaþia
tradiþionalã, psihic haotic, mentalitate ignorantã etc.)…
Pauza Aliment
arã
De aceea promovãm insistent conceptul de „P
Alimentarã
arã“
(la fel ca ºi cel de „Alimentaþia Naturalã“), pentru a-l putea depãºi pe
cel de „post“. Cãci, dincolo de aspectele religioase ºi mistice induse de
conceptul de „post“ (a se vedea, astfel, subcapitolul cu „Inedia“),
semnificaþia însãºi a cuvântului este relevantã: „a fi în post“, omonim
cu „a sta în post“ (ca loc de supraveghere în Armatã, dar ºi ca loc de
muncã, ca angajat, salariat, subordonat). De aceea, sugestiile de element static ºi de subordonare specifice „postului“, este util sã fie depãºite,
prin promovarea unei imagini la fel de naturalã ca ºi Alimentaþia
Naturalã“: „Pauza Alimentarã“.
Când OM-ul este în „Pauza Alimentarã“, parþialã sau continuã („Inedia“),
el nu se mai complace în starea de a „sta“ în ceva, ci trãieºte procesul viu
ºi dinamic de Recreaþie („pauza“ de la ºcoalã, de exemplu), adicã de RECREAÞIE, de regãsire a dimensiunii Creaþiei continue, pentru re-identificarea
cu universul sãu primordial de CREATOR al celor vãzute ºi nevãzute.
Într-un asemenea tip de proces, pauza alimentarã nu mai este
deloc o P
AUZÃ, ci o continuã CREA
ÞIE…
PA
CREAÞIE…
Iatã, la final, fãrã nici un alt comentariu, sintetizarea esenþei acestui
proces ºi fenomen – de potenþare a Sãnãtãþii ºi Vieþii – sub forma unei
PARAB
OLE
„P
ARABOLE
OLE“, provenite din aceeaºi minunatã înþelepciune popularã
or
mula AS“
ºi dãruitã nouã prin revista „F
„For
ormula
AS“, din noiembrie 2002
2002, în
articolul „Ritmurile naturii ºi alimentaþia tradiþionalã“
tradiþionalã“:
Se zice cã într-un sat era o secetã cumplitã, care dura de luni de zile.
Pãmântul era uscat ºi crãpat, iarba se uscase ºi mureau animalele de
foame. Dupã animale, ar fi urmat oamenii. Locuitorii nu mai ºtiau ce sã
facã. Orice fãceau, ploaia nu se îndura de ei. Într-o zi, le vine ideea sã-l
caute pe Solomonar
Solomonar, omul care aduce ploaia. Pleacã un grup ºi dupã o
vreme reuºesc sã-l gãseascã ºi sã-l aducã. Apoi îl înteabã ce sã facã pentru
Sã nu-mi daþi nimic. Sã-mi faceþi o colibã la
el, ce sã-i dea. „Sã
opie
mar
ginea satului ºi tr
ei zile sã mã lãsaþi singur
marginea
trei
singur,, sã nu se apr
apropie
nimeni de colibã, nici cu apã, nici cu mâncare.
mâncare.“ Aºa au fãcut. A
patra zi a început o ploaie torenþialã, cum nu mai vãzuserã. Toþi locuitorii
satului au ieºit din case, au început sã þipe ºi sã danseze de bucurie, în
ploaie. Într-un târziu, ºi-au adus aminte de solomonar ºi s-au dus la el cu
daruri bogate. Nu le-a primit. Oamenii au rãmas uimiþi. „Bine, bine, dar
spune-ne mãcar cum ai fãcut, cã noi, oricât ne-am rugat, ploaia nu
s-a îndurat sã se arate
Am pus rânduialã în mine
arate.“ „Am
mine“, le-a rãspuns
ªi când am fost curat la trup ºi la suflet, pãmântul ºi
omul. „ªi
cerul s-au rânduit ºi ele.
ele.“
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Capitolul 7
DE LA TERAPIE CÃTRE PREVENÞIE
SAU DE LA „REGIMUL NATURIST“
CÃTRE UN FIRESC ªI NATURAL
„STIL DE VIAÞÃ“
7.1 CONSECINÞE ALE VECHIULUI
„MOD DE NUTRIÞIE ªI DE VIAÞÃ“
Acest titlu, ce poate pãrea surprinzãtor la prima vedere, se referã
la calitatea Alimentaþiei Naturale de a acþiona atât la nivel preventiv,
dar ºi terapeutic în caz de boalã, prin preparatele naturale gustoase,
atractive, iar în acelaºi timp ºi accesibile. Prin punerea în practicã a
acestui stil alimentar, la modul natural ºi firesc, fãrã forþãri ºi impuneri
din exterior, prin realizarea unor combinaþii alimentare deosebit de
plãcute la gust, aspect, culoare, miros etc. – atunci putem spune cã
regim naturist
Alimentaþia Naturalã nu mai este un „regim
naturist“, ci devine ceea
stil de viaþã
ce este în realitate, adicã un adevãrat „stil
viaþã“.
De fapt, acest aspect este esenþial: înþelegerea faptului cã acest mod
de alimentaþie oferã deschiderea unei perspective nebãnuite în viaþa de
zi cu zi, prin transformãri impresionante la o multitudine de niveluri:
sãnãtatea
sãnãtatea, dar ºi aspectul financiar (este mai ieftinã în actualul context financiar, cu condiþia de a aprofunda procesul, cu rezultate concrete în scãderea considerabilã a cantitãþii de vegetale ingurgitate: creºte
calitatea / scade cantitatea), reglarea elementului temporal (se
doarme mai puþin, creºte energia generalã, deci timpul disponibil este
determinat prin alþi parametri), precum ºi aspectele ce þin de psihic ºi
dimensiunea mentalã – cu prefigurarea unei vieþi reale, cu adevãrat
nouã.
În acest context, deja nu mai putem vorbi de un simplu regim
alimentar ce înlesneºte îndepãrtarea vreunui simptom neplãcut, ci de o
veritabilã ºi profundã transformare, prin reorientarea cãtre dimensiunea
or
mar
ea la niv
el de ment
ade evoluþie umanã, cea spiritualã. Transf
ansfor
ormar
marea
nivel
mentalitate ºi regãsirea unui nou mod de viaþã, cel firesc, al
comunicãrii ºi colaborãrii fiinþei umane cu Natura din care
face parte integrantã – descrie cel mai fidel adevãratele rosturi ºi
beneficii ale acestui mod de alimentaþie.
Acest tip de alimentaþie constituie primul pas pe calea expusã mai sus,
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care trebuie continuat cu alte trepte, dar care este cu adevãrat necesar
pentru coordonatele regãsirii spirituale a fiinþei umane. Cãci ce fel de
integrare cu Natura ºi naturalul putem realiza, ce regãsire a
dimensiunii spirituale a fiecãruia dintre noi putem înfãptui cu
adevãrat, în condiþiile acceptãrii continuei crime-genocid
realizatã la nivelul regnului animal ºi vegetal, prin acceptarea
mai mult sau mai puþin conºtientã a cada
vr
ului (frip
tur
a) din
cadavr
vrului
(friptur
tura)
farfurie ºi a crematoriului din pâine?…
Ca medici formaþi în structura clasicã, aceste aspecte ar trebui cel
puþin sã punã pe gânduri, cãci fiecare depune un Jurãmânt (al lui
Hipocrate) de slujire a Vieþii, care ar trebui respectat cu mare
responsabilitate. Altfel, consecinþele se vor vedea, din ce în ce mai repede
ºi mai dramatic: deºi se pregãteºte în facultate pentru slujirea vieþii, totuºi,
prin promovarea ideilor ºi tehnicilor medicale care de multe ori numai
cu viaþa nu au de-a face, medicul ajunge curând sã culeagã ceea ce a
semãnat – un nivel de îmbolnãvire a populaþiei departe de standardele ºi
obiectivele nobile ºi frumoase, iniþial propuse. Idealurile ºi dorinþele
medicului sunt, dincolo de orice bãnuialã, nobile; doar instrumentele
mai trebuiesc perfecþionate puþin. ªi poate cã a sosit timpul!
Pentru ca toate aceste aspecte sã nu aparã doar ca banale imagini
teoretice, în continuare sã dãm cuvântul câtorva lucrãri medicale, deja
citate pe parcursul desfãºurãrii acestei lucrãri, ce încearcã sã prezinte cât
mai fidel situaþia actualã din punct de vedere medical. În lucrãri ca
„Alimentele – puterea vindecãrii“ (55), „Cartea completã de medicinã
32
tradiþionalã chinezã“ (110) sau ,,Revoluþia în terapia bolilor de inimã“ (32
32)
se încearcã o scurtã radiografie cât mai precisã ºi mai riguroasã a
momentului, cu trimiteri directe la situaþia concretã a Occidentului – mediul
în care activeazã autorii citaþi mai jos, dar ºi locul de unde provin
majoritatea teoriilor ºi curentelor medicale, inclusiv alimentare (de „stil
de viaþã“, în ultimã instanþã):
amentul Clasic de Medicinã
Un pasaj frecvent citat în T
Trr at
atamentul
Internã al medicilor chinezi susþine:
,,Medicii înþelepþi nu aºteaptã ca boala sã se manifeste
pentru a o trata, ci fac acest lucru mai înainte; ei nu aºteaptã
ca situaþia sã scape de sub control, ci iau mãsuri pentru a
preveni o asemenea posibilitate. A administra medicamente
când boala s-a instalat în organism ºi a trata simptomele ce se
manifestã deja este totuna cu a începe sã sapi un puþ când
eºti pe jumãtate mort de sete, ori a încerca sã ridici o armatã
dupã ce inamicul te-a invadat deja. Nu vi se pare cã astfel de
mãsuri sunt tardive?“
98
Într-un editorial apãrut în aprilie 1198
9877 în revista New England
Journal of Medicine, dorinþa concretã pentru ,,convenþii mai realiste“
în medicina modernã era exprimatã astfel:
,,ªtiinþa este adesea un adevãrat tiran ºi de aceea, în lumina evidenþei absolute conform cãreia supoziþiile de toxicitate
sunt în cea mai parte confirmate de investigaþii ºtiinþifice
minuþioase, poate a venit vremea sã vedem dacã nu cumva
standardele ºtiinþifice de cauzalitate ar trebui sã permitã
afirmarea unei politici de prevenire a îmbolnãvirilor ºi de
menþinere a sãnãtãþii, politicã bazatã pe concepþii mai realiste
apid aplicabile în pr
practicã.“
ºi mai rrapid
acticã.“ (110 )
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Car
act
eris
ticile pentr
aþie tipic din SU
Caract
acteris
eristicile
pentru
alimentaþie
SUA
u modul de aliment
A
sunt:
– 40-45% grãsimi în alimentaþie ( preponderent sub forma grãsimilor
saturate);
– 25-35% hidraþi de carbon;
– 25% proteine;
– 400–500 mg de colesterol/zi.
Dieta noastrã prin contrast (de vindecare ºi de prevenþie),
cuprinde:
– 10 procente de grãsimi (preponderent mono sau polisaturate);
– 70–75 procente hidraþi de carbon;
32
32)
– 15–25 procente proteine. (32
Dieta americanã standard (SAD) sfideazã premiza veche conform cãreia ,,alimentul este totodatã ºi medicament“
medicament“, ºi respinge
ideea conform cãreia ceea ce se mãnâncã are efect asupra sãnãtãþii ºi
vitalitãþii fizice cât ºi mentale.
SAD constã în primul rând din carne, lapte de vacã pasteurizat
ºi derivate lactate, zahãr ºi amidon rafinat, produse conservate
chimic, congelate, uscate, sterilizate, dar atent împachetate
împachetate.
În concordanþã cu un raport recent oferit de Comitetul
Senatului al S.U
.A
u N
utriþie ºi N
evoi U
mane
S.U.A
.A.. pentr
pentru
Nutriþie
Ne
Umane
mane, majoritatea
americanilor obþine necesarul caloric în proporþie de 42% din grãsimi
(animale sau varietãþi cancerigene de uleiuri hidrogenate), 12% din
proteine (carne ºi lapte) ºi 46% din hidraþi de carbon (din care mai mult
de jumãtate, sau 24% din total, provin din zahãr). Cu alte cuvinte, 66%
din caloriile conþinute de SAD provin din grãsimi ºi zahãr. Doctorul Cass
Igr
am susþine cã în rândul celor care respectã SAD, un procent de 100%
Igram
înregistreazã deficit de crom, mangan ºi acizi graºi esenþiali, 79% – deficit
de acid folic, 76% – deficit de magneziu, 75% – deficit de seleniu, 65% –
deficit de calciu. În ciuda abundenþei de calorii în SAD, poporul
american este considerat ca fiind cel mai prost hrãnit în ziua
de azi.
Alãturi de evidentele boli degenerative pe care le poate produce o
asemenea dietã deficitarã ºi dezechilibratã, SAD se aflã în strânsã
relaþie cu comportamentul violent, tulburãrile de învãþare,
agresiunea ºi alienarea constatate în special la copiii hrãniþi
de mici cu un as
tf
el de rregim
egim aliment
ar
astf
tfel
alimentar
ar..
Americanii care se întreabã de ce în þara lor se înregistreazã o
incidenþã atât de mare, în continuã creºtere, a bolilor de inimã, a
obezitãþii, a cancerului ºi SIDA, plus una dintre cele mai înalte rate ale
criminalitãþii din lume, nu trebuie sã priveascã mai departe de
as
t-f
ood ºi pr
ogr
amele
afturile
supermagazinelor
magazinelor,, localurilor ffas
ast-f
t-food
progr
ogramele
r af
turile super
magazinelor
de alimentaþie din ºcoli, pentru a gãsi motivele de bazã.
Abordarea alopaticã în tratarea afecþiunilor este cel puþin parþial
responsabilã pentru starea deplorabilã a nivelului de sãnãtate a
populaþiei, deoarece multe dintre medicamentele prescrise în mod
obiºnuit au efecte adverse care se cumuleazã în timp ºi afecteazã
imunitatea. Faptul cã medicii recomandã medicamente antagonice la
cel mai mic semn de boalã sau de disconfort indicã o pierdere a
credinþei în puterea înãscutã a corpului uman de a se vindeca
singur
singur. Aceastã putere este sinonimã cu imunitatea.
Meniurile servite de obicei în spital includ spaghete ºi
periºoare, fripturã de porc, pui fript, ouã-jumãri, vegetale conservate
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sau congelate, pâine albã, lapte de vacã pasteurizat, budinci, prãjituri,
plãcintã ºi îngheþatã. Oricine este îndeajuns de bolnav pentru a fi
spitalizat face o greºealã mâncând aceste alimente nerecomandabile
nici chiar oamenilor sãnãtoºi. În primul rând, pacienþii din spital pur ºi
simplu nu au nevoie de toate aceste calorii. În al doilea rând, digestia
acestor mese greoaie necesitã un consum enorm de energie, în special
energie enzimaticã, ºi de diverse esenþe vitale – resurse energetice pe
care pacientul ar trebui sã le foloseascã în scopul vindecãrii. În al treilea
rând, un astfel de meniu nu furnizeazã substanþele nutritive de care are
nevoie pacientul pentru refacere integralã ºi reconstrucþie tisularã.
Pânã în anul 1960, principalul factor de mortalitate în rândul copiilor
sub 15 ani din America era producerea accidentelor, dar în prezent, este
cancerul. Multe cazuri de deficienþã imunitarã îºi au originea în
copilãrie, cu primul pahar de lapte de vacã pasteurizat ºi prima
farfurie de produse cerealiere amestecate cu zahãr alb rafinat
rafinat.
Gradul de sãnãtate fizicã ºi mentalã a copiilor a scãzut cu o vitezã
iind rregimul
egimul aliment
ar
alarmantã, mo
motivul
alimentar
ar.. La adulþi,
tivul principal ffiind
efectele debilitante sunt cauzate de alcool, de medicamente,
de carne contaminatã, de grãsimi artificiale etc.
Ca elemente imunosupresoare principale avem zahãrul, uleiurile
vegetale hidrogenate, carnea ºi laptele de vacã, antibioticele.
Aceste substanþe utilizate pe scarã largã sunt imunosupresoare
puternice ºi distrug totodatã lactobacteriile ,,prietenoase“ din
traiectul intestinal, permiþând astfel candidei ºi altor ciuperci
patogene sã prolifereze în organism, inhibând în continuare
funcþiile imunitare
imunitare.
Sistemul imunitar uman recunoaºte uºor aditivii chimici alimentari
ca fiind agenþi strãini toxici, ºi luptã puternic pentru a-i înlãtura din
organism, producând reacþii biochimice severe ºi supunându-se unui
stres continuu. Dupã ani de expunere zilnicã la asemenea
chimicale agresive, sistemul imunitar clacheazã, lãsând
or
ganismul pr
adã at
acului micr
o xinelor ºi celulelor
organismul
pradã
atacului
microbilor
obilor,, tto
obilor
canceroase
canceroase.
Este bine sã se evite prãjirea pe cãrbuni sau afumarea
alimentelor deoarece aceste metode de preparare elibereazã
hidrocarburi aromatice policiclice, acestea fiind carcinogene atât de
puternice încât se folosesc pentru a induce expermental tumori
canceroase la animalele de laborator. Oamenii de ºtiinþã apreciazã cã
00 de hambur
geri prãjiþi pe cãr
buni
hidrocarburile prezente în 50-1
50-100
hamburgeri
cãrbuni
sunt suficiente pentru a cauza cancerul. (110)
ber
Se pare cã dr
dr.. Her
Herber
bertt Ratner nu exagereazã deloc atunci când spune:
„Omul modern a devenit un animal îndopat cu vitamine, plin ochi
cu antiacizi, calmat cu barbiturice, alinat cu aspirinã, stimulat cu
benzedrine, afectat de boli psihosomatice ºi hãrþuit de chirurgie.
Produsul pe care Natura l-a plasat pe treapta de evoluþie cea mai înaltã,
a devenit o creaturã obositã, ulceroasã, hiperîncordatã, migrenoasã,
super-stimulatã ºi nevrozatã…“
Sir William Osler a fãcut aceastã remarcã pertinentã ºi nu lipsitã
de umor:
„Cea mai mare parte din ceea ce mâncãm este superfluu. Am putea
trãi cu un sfert din ceea ce înghiþim. Celelalte trei sferturi servesc la a-i
face sã trãiascã pe medici. Pare foarte modern, nu-i aºa? Ei bine, butada
figura pe un vechi papirus egiptean. Din cele mai vechi timpuri, omul a
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cãutat întotdeauna cu înfrigurare «regimul
bun»…“
regimul cel bun»
Louis Her
ber
Mediul nos
tr
u sint
etic
Herber
ber, în cartea „Mediul
nostr
tru
sinte
tic“, trage acest
semnal de alarmã:
„Nu cãutãm sãnãtatea, ci posibilitatea de a supravieþui. Ne-am
obiºnuit nu sã ducem o viaþã sãnãtoasã ºi viguroasã, ci sã ne protejãm
existenþa într-un mediu înconjurãtor din ce în ce mai puþin favorabil.
Acceptãm faptul cã un individ relativ tânãr suferã frecvent de migrene
ºi de tulburãri digestive, de tensiuni nervoase ºi de insomnii, de o tuse
continuã datoratã abuzului de tutun, de carii dentare ºi de dificultãþi
respiratorii. Gãsim normal ca silueta lui sã se rotunjeascã când a ajuns
la o vârstã medie, sã fie incapabil sã alerge câþiva metri fãrã sã gâfâie
sau sã meargã câþiva kilometri fãrã sã fie epuizat.“
În zilele noastre, încetul cu încetul, ne întoarcem la cuvintele
înþelepte ale poetului englez Milton
Milton: „Nu
Nu învinui Natura, ea ºi-a
fãcut datoria; este rândul tãu ca, acum, sã þi-o îndeplineºti pe
a ta
ta“… (55 )

7.2 DIAGNOSTICUL / TRATAMENTUL
ªI NOUA RELAÞIE CU
„ MEDICINA PENTRU VIAÞÃ
VIAÞÃ““
Diagnosticul ºi tratamentul, în noua relaþie cu „Medicina
pentru Viaþã“, se bazeazã pe simplitate, blândeþe, dar mai
ales comunicare, colaborare, deci armonie între medic ºi
pacient. Iatã o singurã ºi simplã frazã, dar care exprimã în câteva
Medicinã pentru Viaþã
cuvinte esenþa practicii în noua „Medicinã
Viaþã“.
Pentru acest lucru, este necesar sã se iasã din vechea mentalitate,
încã cea actualã, în care „dogmele“ ºtiinþifice (ipoteze, metode de diagnostic manuale ºi terapii brutale) pot fi depãºite cu curaj ºi încredere,
pentru a fi reþinute ºi utilizate doar cele cu adevãrat naturale, care
acþioneazã în spiritul medicinei vieþii.
Acest lucru nu îl solicitãm doar noi. Astfel, în ultimul timp au apãrut
tot mai multe observaþii, din interiorul sistemului medical, care
contureazã tot mai clar ideea necesitãþii unui nou tip de abordare a
medicinei: fie cã-i spunem „pentru Viaþã“ sau în alt mod, aceasta are
datoria de a respecta în primul rând viaþa ºi pacientul, ºi
abia apoi interesele medicului ºi ale sistemului medical
oficial…
Din multitudinea exemplelor, am ales douã imagini interesante.
Astfel, prima se referã la modul de abordare a febrei în vechea
mentalitate a medicinei alopate, dar ºi o utilizare ineditã a acestui proces,
devenit instrument de luptã cu alte boli! În felul acesta, ni se oferã o
confirmare interesantã cã „totul este relativ“, iar „binele“ ºi „rãul“ apar
în funcþie de modul în care folosim instrumentele existente în lume,
din orice domeniu, inclusiv medical.
Centrul Medical John Hopki
ns
Astfel, medicii de la „Centrul
Hopkins
ns“ din Baltimor
e, avertizeazã cã febr
a este un mijloc prin care organismul lupãt
timore
ebra
împotriva unei infecþii ºi, prin urmare, n-ar trebui combãtutã atât de
violent. Pãrinþii se alerteazã prea mult atunci când copilul face febrã.
În aceste condiþii, aceºtia au deseori tendinþa de a le administra copiilor
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cât mai multe medicamente, le fac multe bãi reci tocmai când nu trebuie
ºi le iau temperatura prea des.
„Febra este un lucru bun. Virusurile ºi bacteriile se dezvoltã cel
mai bine la temperaturi scãzute, astfel cã, prin creºterea nivelului
temperaturii corpului uman cu câteva grade din cauza febrei, sistemul
imunitar face ca organismul sã nu mai fie o gazdã aºa de primitoare
oce
tti
ect
or
ul Secþiei
pentru infecþii“, a declarat dr
dr.. Michael Cr
Croce
ocetti
tti, dir
direct
ector
orul
de P
ediatrie din cadrul centrului menþionat.
Pediatrie
„Pãrinþii nu vãd întotdeauna beneficiile febrei. Ei se îngrijoreazã
fãrã vre-un motiv bine întemeiat, crezând cã febra din copilãrie poate
provoca mai târziu leziuni ale creierului ºi chiar moartea. Febra este
doar un simptom. Nu o trataþi de parcã ar fi o boalã mortalã.“
Legat tot de problematica febrei, este de remarcat uriaºa controversã
declanºatã în cadrul comunitãþii medicale internaþionale ºi mai ales din
SUA (în martie 2003) privind posibila tratare a SIDA prin infectare cu
malarie, în speranþa cã puseurile de febrã foarte mare vor distruge virusul
HIV, conform principiului „cui pe cui se scoate“. Experimente de acest
gen au loc, de mai mulþi ani, în China, iar medicii de acolo susþin cã
rezultatele sunt mai mult decât încurajatoare.
Heimlich reputat chirurg de 83 de
În SUA, doctorul Heinrich Heimlich,
ani, susþine cã malaria (paludismul) poate fi folositã pentru a vindeca
SIDA, cancerul ºi maladia Lyme. Teoria sa se bazeazã pe experimentele
efectuate în 1918 de cãtre Julius Wagner-Jauregg, laureat al Premiului
Nobel pentru medicinã. Wagner-Jauregg a descoperit atunci cã
„malarioterapia“ vindecã sifilisul neural – acelaºi procedeu dând
rezultate ºi în cazul SIDA, dupã dr. Heimlich. Bolnavii infectaþi cu
hematozoarul palustru, care paraziteazã globulele roºii, vor manifesta
febrã foarte mare ºi frisoane, care se repetã la intervale regulate. Dupã
circa 3 sãptãmâni ºi aproximativ 10-12 atacuri de febrã, medicii intervin
ºi malaria este vindecatã corespunzãtor medicaþiei stabilite. Se considerã
cã temperaturile foarte ridicate declanºeazã o reacþie a sistemului
imunitar capabilã sã distrugã virusul HIV.
Prin aceastã informaþie nu dorim sã se creadã cã promovãm aceastã
terapie. ªi asta nu pentru cã este controversatã (însãºi ideea Alimentaþiei
Naturale ºi a Medicinei Naturale este „controversatã“, adicã are
opozanþi), ci pentru cã are o dozã de brutalitate a manifestãrilor
simptomelor, dar mai ales pentru cã merge tot pe principiul alopat, în
acest caz chiar la propriu, cel al „altei boli“. Noi considerãm cã nu
„neutralizarea cuiului cu un alt cui“ este necesarã pacientului, ci
rezolvarea cauzalã a problemei, de la rãdãcina acesteia!
Însã este de reþinut utilizarea febrei ca mijloc tot mai eficient de
tratament a simptomelor. Deci, în concluzie: febra nu trebuie anihilatã
prin antipiretice cu antibiotice (în caz motivat sau nu de infecþie), ci
utilizatã ca instrument ajutãtor, nicidecum ostil, în lupta cu „boala“,
adicã cu problema interioarã a fiinþei umane numitã „pacient“…
Al doilea exemplu este oferit de câteva citate din lucrarea dr
dr..
Ar
cadie P
er
cek
Arcadie
Per
ercek
cek, „Lumea medicamentelor“, în care sunt surprinse
frãmântãrile actuale (deja tot mai frecvente ºi mai puternice) ale unui
sistem medical care nu mai face faþã noului val al schimbãrii
transformatoare, concretizate prin solicitãrile a tot mai mulþi oameni
(„pacienþii“) de a aborda actul terapeutic dintr-o perspetivã cât
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mai holisticã
holisticã, ºi nu doar alopatã. Astfel, în aceastã lucrare se remarcã:
Medicii tributari unei formaþii predominant tehnice, ca de exemplu
radiologii, sunt automat tentaþi sã se ocupe mai mult de organul afectat,
respectiv de mecanismul dereglat de economia organismului, decât de
individ în sine ºi, în special, de subiectivitatea sa. Aceºti medici, aºadar
aceºti specialiºti, se intereseazã mai mult de boalã decât de purtãtorul
ei, neglijând faptul cã nu se aseamãnã om cu om, dupã cum nu se
aseamãnã boalã cu boalã. Egocentrismul funciar ºi, din anumite puncte
de vedere logic al bolnavului, metamorfozeazã boala, în manierã cu
totul excepþionalã uneori. Boala, deºi poate fi generalizatã, dupã
cum ne demonstreazã tratatele, ºi supusã unei reguli normative, sfârºeºte totuºi înt
întotdeauna
otdeauna prin a fi boala cuiva ºi apare
într-un moment determinant al vieþii sale
sale.
Multiplii sunt factorii care au contribuit la fenomenul birocratizãrii
exerciþiului medical, la aceastã autenticã crizã a medicinei moderne,
birocratizare ºi crizã care constã, printre altele, ºi din punerea
accentului pe analiz
v.
analize,
medic-bolnav
e, în dauna dialogului clinic medic-bolna
Ea mai þine însã de mulþi alþi factori, între care ºi unul de naturã
psihologicã, þinând de aºa-numitã dublã finalitate a reþetelor ºi a
analizelor. Iatã despre ce este vorba: medicii, au dupã cum se ºtie,
obiceiul de a introduce un obiect – mai bine zis un element intermediar
între ei ºi bolnavii pe care îi consultã, ºi mai ales atunci când dialogul
estte
clinic este precar, deficitar. Acest obiect, acest element intermediar es
reprezentat cel mai adesea de reþetã, aºadar de prescrierea
unui medicament sau de bateria de analize.
În urmã cu aproape 2.400 de ani, Hipocrate, punând în circulaþie
noþiunea de ,,Vix Naturae Medicatrix“, a precizat cum nu se poate mai
bine rolul organismului în ceea ce priveºte procesul de vindecare.
P entr
u Hipocr
at
e tter
er
apeutica tr
ebuia înaint
e de orice sã
entru
Hipocrat
ate
erapeutica
trebuia
înainte
susþinã, sã ajute corpul omenesc, în lupta sa împotriva bolii.
Atitudinea bolnavilor faþã de medicamente este de douã feluri, ºi þine
de faptul cã în timp ce unii se aratã pur ºi simplu fascinaþi de
medicamente, acordând medicinei ºi medicilor în general o
încredere nemãrginitã, alþii, dimpotrivã, afiºeazã un scepticism cu totul incorigibil faþã de medicamente ºi de lumea
medicalã în general
general. Cei din prima categorie, sau cel puþin unii dintre
ei, pur ºi simplu îl devoreazã pe medicul lor curant, în timp ce cei din a
doua categorie îI ignorã.
Noua orientare profilacticã a medicinei a scos ºi mai mult în evidenþã
aceastã sciziune. Întrucât în concepþia profilacticã se susþine punctul de
vedere cã bolile sunt precedate de perioade mai mult sau mai puþin
îndelungate, când ele evolueazã în mod silenþios sau abia perceptibil ºi
întrucât practica a demonstrat nu numai acest lucru, ci ºi faptul cã majoritatea
oamenilor prezintã la controalele periodice de sãnãtate diverse modificãri
de tot felul, s-a ajuns la convingerea cã numãrul indivizilor perfect sãnãtoºi
este foarte mic. Într-un asemenea context, noþiunea de sãnãtate purã apare
ca fiind de domeniul excepþiei. De aceea este foarte probabil cã cei care
susþin cã fiecare individ este un bolnav care se ignorã nu exagereazã prea
mult. Dacã aºa stau lucrurile într-adevãr, este mult mai logic de a nu ne
considera sãnãtoºi, chiar atunci când nimic nu ne supãrã, ci doar niºte
bolnavi nedepistaþi încã. (99)
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Aceastã profundã „radiografie“ a mijloacelor de diagnostic ºi
tratament ale medicinei alopate – în sens extrem de abrutizant pentru
sensibilitatea profundã a corpului uman – orienteazã obligatoriu observatorul atent cãtre nevoia descoperirii ºi regãsirii acelor metode ce nu
au de-a face cu agresiunea fizicã la propriu, ci cu posibilitatea unei
interacþiuni cât mai ,,subtilã“, nedizlocatoare de þesuturi ºi structuri
organice. În acest fel s-ar realiza o veritabilã colaborare între organism
ºi medicul venit sã ajute la refacerea integritãþii organismului
organismului,
nicidecum la intervenþia directã ºi brutalã asupra acestuia. Or, despre
ce refacere a integritãþii poate fi vorba când, dimpotrivã, prin metode
de diagnostic ºi tratament, mai ales chirurgical, se realizeazã veritabile
,,dezintegrãri“ tisulare ce dezechilibreazã structura organicã respectivã,
pânã la întregul organism?!…
Astfel cã, diversele structuri organice, integrate într–un întreg
funcþional universal ºi confundate cu noþiunea de ,,bolnav“, ajung într-o
veritabilã competiþie, prin devitalizare generalizatã fiecare structurã
(sistem, organ) cãutând sã supravieþuiascã, conform programului/
instinctului indus genetic.
Acelaºi lucru se petrece ºi cu „celulele“ sociale (indivizii umani)
ale „organismului“ planetar (societatea umanã) care, pe zi ce trece poate
fi definit cel mai bine printr-un singur cuvânt: alienare
alienare, adicã înstrãinare,
îndepãrtare de tot mai multe valori real-umane, de mijloacele normale
de comunicare ºi colaborare. De aceea, îndrãznim sã sugerãm cã unul
dintre primordialele roluri ale acestui minunat instrument numit
Alimentaþia Naturalã este de a ajuta la regãsirea acestor repere ºi
participarea la resocializarea fiinþei
valori uman-spirituale (participarea
umane
umane)…
O abordare a mijloacelor de diagnostic ale unei boli trebuie
realizatã prin modalitãþi mult mai simple ºi, de ce nu, mai precise. Ca
oameni de ºtiinþã deschiºi ºi sinceri în cãutarea celor mai simple,
eficiente ºi naturale terapii, uitând de orgolii, invidii ºi alte „pietroaie“
profesionale, putem porni de la rezultatele medicinei „populare
tradiþionale”. Aceste rezultate sunt clare ºi confirmate de proba timpului,
obþinute prin sute ºi mii de ani de observaþie din toate zonele planetei –
ce prevaleazã decisiv celor doar câþiva zeci de ani de studiu ºi aplicare
a mijloacelor alopate (considerate moderne) de diagnostic ºi tratament.
Din aceastã perspectivã, înþelegerea esenþei a ceea ce reprezintã
diagnosticul
„diagnosticul
diagnosticul“ poate fi concentratã într-o scurtã metaforã: vindecarea
bolii se ve realiza numai când Copilul va lãsa orgoliul ºi infatuarea ºi
va pãºi smerit ºi sincer la picioarele Tatãlui, depozitar al atâtor comori
de care „cel mic“ este însetat!
Corespunzãtor dimensiunii metaforice, în planul concret al universului
medical actual, aceasta înseamnã cã boala – vãzutã (inclusiv) ca ruptura
dintre medicina modernã, alopatã (Copilul) ºi cea tradiþionalã, ancestralã
(Tatãl) – se poate vindeca, dar numai atunci când orgoliul de monopol al
medicinei „mondene“ (în realitate, un Copil de doar 100-200 de ani), va
fi lãsat deoparte, pentru a redescoperi, smeritã ºi sincerã, comorile de
tr
alei medicini tr
adiþionale (milenarul Tatã).
sãnãtate ºi viaþã ale ances
ancestr
tralei
tradiþionale
La rândul sãu, bãtrânul Tatã trebuie sã înþeleagã cã, prin energia dinamicã,
chiar debordantã a Copilului, se pot construi lucruri noi ºi moderne, în ton
cu tehnica vremii, ca ºi minunate confirmãri ale vastei experienþe paterne
(cercetãri moderne de laborator, aparate noi neinvazive etc). Poate cã

389

vindecare
aceastã „vindecare
vindecare“ prin armonizarea celor douã universuri de cunoaºtere
(vechi ºi nou) se realizeazã cel mai bine prin Alimentaþia Naturalã,
în dimensiunea cu adevãrat universalã a MEDICINEI pentru
VIA
ÞÃ!
VIAÞ
Astfel, în privinþa simptomelor clinice ale unei boli, de mare ajutor
sunt elementele decelate în ultimii zeci de ani ºi foarte bine clasificate ºi
sistematizate în groase tratate de medicinã. Dar decisiv, în acest sens, rãmâne
experienþa medicilor antichitãþii, fie greci, fie orientali etc. ce au permis
realizarea unui uimitor ºi remarcabil nivel de diagnosticare prin metode
total neglijate astãzi: proiecþia dermalã a tuturor organelor interne de la
nivelul feþei, a mucoaselor, dar ºi al altor zone, precum iridologia, auriculoterapia etc. ºi a multor altor posibilitãþi ce încã sunt catalogate azi ca
,,bãbeºti“, asemenea plantelor medicinale – deºi tot mai multe
labo
ratoare ultramoderne le studiazã ºi sintetizeazã principiile
laboratoare
active
active.
Ca metodologie de examinare paraclinicã
paraclinicã, este de remarcat
aceeaºi modalitate abrutizantã de a pune diagnosticul, folosind
instrumente catalogate de un om normal drept ,,primitive“, extrem de
dureroase. Aceste aparate folosesc cãile naturale ale organismului, dar
cu mare uºurinþã ,,reuºesc“ formarea unor noi „cãi“ sângerânde, ce
ulterior pot aduce pacientul în stare de ºoc. Substanþele cu care lucreazã
asemenea aparate sunt, la rândul lor toxice: substanþe de contrast pentru
sistemul sanguin, digestiv, urinar etc., ce permit o relativã vizualizare
a zonei, dar cu generarea unor toxine extrem de nocive pacientului.
Un singur exemplu este relevant, sperãm, oferit de dr. med. Ioan
Ladea
Holocaus
tul pr
ovocat de medicina allopatã
Ladea, în lucrarea „Holocaus
Holocaustul
pro
allopatã: În
revista „Farmacovigilenþa“, care prezintã lucrãrile celei de-a VI-a sesiuni
ºtiinþifice anuale a Academiei de ªtiinþe Medicale din 1975, este mediatizatã
lucrarea prezentatã la sesiunea de comunicãri, cu titlul „Reflexii pe marginea
a patru cazuri mortale dupã examene cu substanþe de contrast iodate“,
autori dr. A. Percek, dr. A. Niculescu ºi dr. I. Popa. Dupã ce se semnaleazã
astfel de accidente, substanþele iodate sunt cele care ocupã cu prioritate
spaþiul substanþelor de contrast în cadrul investigaþiilor radiologice!… (774)
Toate acestea sunt aplicate bolnavului devitalizat fizic ºi psihic,
tocmai când nevoia sa – de liniºte, armonie ºi armonizare cu el însuºi ºi
cu ceea ce-l înconjurã – este mai mare decât oricând!…
Pentru cã, totuºi, diagnosticul relativ de orientare al bolii este necesar
sã fie realizat, putem descoperi mijloace alternative de diagnosticare,
blânde ºi precoce. Asemenea mijloace pot fi modernele metode de
studiu al corpului energetic uman care, pe lângã evidenþierea precisã
a organului ºi tipului de agresiune realizat, permit o diagnozã precoce
temporal, uneori chiar înaintea manifestãrii macroscopice a
afecþiunii
afecþiunii. Astfel, calitãþi precum precizia ºi precocitatea
precocitatea, dar mai
ales blândeþea ºi neagresarea, deja fac parte din caracteristicile unor
instrumente ultramoderne, relativ recent realizate în Occident, iar recent chiar ºi la noi în þarã: identificarea parametrilor câmpului bioener
go-inf
or
maþio
nal uman
energo-inf
go-infor
ormaþio
maþional
uman, prin variate metode ºi inovaþii
tehnologice.
Una dintre acestea foloseºte o mãnuºã ultrasensibilã specialã de preluare
ºi prelucrare a biostructurii energo-informaþionale (evidenþiatã de vechii
chinezi) din zona palmarã ºi transmiterea datelor unui calculator performant
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ce le prelucreazã printr-un program special conceput în acest sens. O altã
metodã foloseºte tehnica deja ,,clasicã“, a ,,fotografiei Kirlian“ (patentatã
dupã ideea unui cercetãtor român, se spune), sau a altor variante derivate
din aceasta, dar având la bazã acelaºi principiu, cel de „fotografiere“ a
interacþiunii dintre câmpul bio-energetic al structurii vii ºi câmpul electromagnetic emis de aparat (cu valori foarte mari ale tensiunii curentului
electric), cu evidenþierea unor descãrcãri specifice de tip „corona“.
O metodã româneascã, deja patentatã ºi utilizatã – la „Institutul Român
de Antropologie“, la „Centrul de Homeopatie ºi Acupuncturã“ Bucureºti
din cadrul Academiei Române, la „Spitalul Universitar Bucureºti“ ºi în
alte clinici (informaþii valabile pentrul anul 1999) – are la bazã acelaºi
principiu a „fotografiei Kirlian“. Aceasta a fost pusã la punct de cãtre
medicul român Florin Dumitrescu
Dumitrescu, pentru acelaºi efect de
„radiografiere” a efectelor generate de punerea în câmp electric a
palmelor ºi tãlpilor individului studiat, cu ajutorul aparatului numit
electronograf
electronograf.
Acestea sunt doar câteva posibilitãþi, alãturi de cele clasice gen
Echografie, Rezonanþã Magneticã Nuclearã etc. ce pot orienta precis
precis,
precoce ºi blând diagnosticul, prin metode elegante, cu adevãrat
omul în halat alb
demne de ,,omul
alb“.
Dacã intervenþia pentru diagnostic poate fi „îmblânzitã“ prin metode
mult mai elegante ºi neinvazive ca cele „moderne“ alopate, tratamentul
poate fi, de asemenea, transformat spectaculos. Cãci, în noua abordare
nutriþionalã, dimensiunea terapeuticã se deosebeºtre fundamental de
abordarea terapeuticã alopatã, prin respectul faþã de principiul hipocratic:
Primum non nocere
„Primum
nocere“!
S-a insistat, pe tot parcursul lucrãrii, cã, prin declanºarea ºi
accentuarea procesului de dezintoxicare se ajunge pe un cu totul alt nivel
at
e cel puþin
de sãnãtate ºi de dezvoltare a acesteia, printr-o imunit
imunitat
ate
surprinzãtoare. De aceea aspectul preventiv este elementul fundamental care este firesc realizat prin Alimentaþia Naturalã
Naturalã. În
acest caz, aspectul terapeutic se adreseazã doar celor ce au dezechilibrat
organismul, peste limita de toleranþã faþã de toxine sau multiple alte
agresiuni.
un nou sstil
til de viaþã
De aceea vorbim în aceastã situaþie de ,,un
viaþã“, o
realã posibilitate de a trãi normal, firesc, omeneºte, care poate schimba
fundamental întrega societate actualã. Prin felul de a fi ºi mai ales de a
deveni al fiecãruia dintre noi, prin modul de abordare a oricãrei relaþii,
în mod armonios, noi dezvoltãm posibilitatea de a regãsi una din cele
eat
or
mai profunde calitãþi umane – aceea de Cr
Creat
eator
or, ºi nu producãtor!
Dacã aceste aspecte sunt mai puþin percepute direct ºi la obiect de
cãtre omul relativ sãnãtos, cu organismul încã în putere de a neutraliza
toxinele perturbatoare, nu acelaºi lucru se poate spune ºi despre cele
vii
trei categorii cele mai afectate: bolna
bolnavii
vii, copiii ºi bãtrânii
bãtrânii.
vilor
În privinþa bolna
bolnavilor
vilor, lucrurile sunt clare: dezechilibrele evidente
ºi cu risc de autodistrugere totalã impun cãutarea unor soluþii imediate
de remediere, aspecte evidenþiate pe tot parcursul lucrãrii ºi precizate
în Partea Experimentalã, prin cazuri concrete rezolvate natural prin
Alimentaþia Naturalã. În privinþa copiilor, dar mai ales a bãtrânilor,
lucrurile sunt lãsate sã meargã într-o ,,normalitate nefireascã“, în sensul
cã manifestãrile anormale legate de diverse patologii ajung sã fie considerate ,,fiziologice“, adicã normale pentru cele douã vârste – o
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normalitate („normã“, „majoritate“) care nu are nimic de-a face cu
„firescul“ ºi esenþa lucrurilor, a Naturii reale a OM-ului!
Astfel, nou-nãscuþii sunt acele structuri sãnãtoase, aproape pure
(sã nu uitãm cã aceastã concepere ºi dezvoltare a organismului fãtului
are loc într-un organism feminin agresat ºi el de multiple toxine), care
vin în dureros contact cu toxinele laptelui praf (poate chiar „fãcut praf“!).
Consecinþele se vãd ºi se aud imediat: copilul ajunge de multe ori la
dimensiuni dizarmonioase, devenind „durduliu“ (nu doar plinuþ). Mama
ºi medicul pediatru spun cã acesta ,,creºte ºi se dezvoltã în normele de
greutate acceptate“, deºi aceastã greutate uneori îl incomodeazã vizibil.
Pe de altã parte, ca un alt efect, copilul hrãnit cu lapte praf ºi alte
preparate – tratate termic intens ºi chiar carne pasatã – plânge mult mai
des, obosindu-se ºi obosind ºi pe cei din jur. Colicile ºi alte „mici“ probleme
digestive sau respiratorii sunt simptome evidente a neconcordanþei între
„combustibilul“ necesar ºi cel administrat organismului plãpând, în formare… În timp ce mama dã vina pe foame, copilul creºte cumva, dar
odatã cu el ºi „bolile copilãriei“, efecte ale alimentaþiei tradiþionale,
necunoscute la copiii hrãniþi natural! Anemia este un alt efect al alimentaþiei
de tip tradiþional. O.M.S. aprecia deja, într-un studiu din anul 199
9977 cã cel
puþin jumãtate din copii de sub cinci ani din România sunt anemici
cronici!
Când statisticile oficiale trag severe semnale de alarmã, medicina
alopatã persevereazã în metodele medicamentoase toxice ºi dietetice
tradiþionale, chiar ºi în privinþa nou-nãscuþilor. Aceasta, în condiþiile în
care este binecunoscutã recomandarea recunoscutã tot mai mult ca
valabilã: copilul mic trebuie hrãnit natural! Însã, prin ceea ce se
introduce în alimentaþia sugarului ºi copilului mic, ºi aceastã recomandare pare învechitã…
În condiþiile în care bãtrânii sunt comparaþi cu copiii (ca perioadã
a vieþii, ca stil ºi manifestare, ca probleme de sãnãtate – însã pãstrând
proporþia), atunci firesc este sã se recomande ºi acestora hranã naturalã.
Aºa cum sugari primesc lapte de mamã, la fel ºi bãtrânii devitalizaþi pot
ud ºi nepas
primi lapte de vacã, caprã sau alt mamifer, dar lap
laptte cr
crud
nepastteurizat
rizat, ce poate readuce sãnãtatea ºi vitalitatea acestora la niveluri mai
bune decât cele de la 40 de ani! Cãci hrana naturalã naturalizeazã, reface,
reconstruieºte, regenereazã structurile degenerate de alimentaþia ºi viaþa
saturatã cu toxine fizice, psihice ºi mentale (a se vedea exemplele
agg
minunate, evidenþiate în Capitolul 6, ale unor medici ca Dr
Dr.. Br
Bragg
agg,
care fãcea surfing la 90 de ani, dar care practica ºi un stil de viaþã bazat
pe hranã naturalã, alternând cu pauze alimenare totale).
Regãsirea unei ,,a doua tinereþi“ nu înseamnã neapãrat cheltuieli
ensii“ ºi la îngreunarea „Buge
tului
suplimentare la „Casele de P
Pensii“
„Bugetului
Naþional de Asigurãri Sociale“ (aºa cum uneori, cinic, gândesc unii),
prin subvenþii diverse etc., ci, în primul rând, degrevarea „Bugetului
de Asigurãri Sociale de Sãnãtate“ de uriaºele cheltuieli cu
medicamentele, tratamentele, spitalizarea, instituþionalizarea
bãtrânilor eettc. Astfel, se poate eliber
a o enor
mã ffor
or
þã cr
eat
oar
e
elibera
enormã
orþã
creat
eatoar
oare
ºi plinã de înþelepciune
înþelepciune, ce vegeteazã pe paturile spitalelor ºi
ale mor
þii.
morþii.
cine nu are bãtrâni, sã ºi-i cumpere
Un vechi dicton spune cã „cine
cumpere“.
Cum societatea noastrã este foarte bine reprezentatã de aceastã categorie
socialã, nemaifiind nevoiþi sã-i „cumpãrãm“, este suficient sã-i ajutãm sã
redevinã sãnãtoºi ºi viguroºi, cu mintea limpede ºi sufletul
luminos.
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Atunci când copii, bãtrânii ºi bolnavii vor fi trataþi la propriu – ca
fiinþe reale, cu atenþie, compasiune ºi responsabilitate – poate cã aceastã
societate îºi va putea primi numele meritat de adevãratã civilizaþie
civilizaþie…

7.3 ALIMENTAÞIA NATURALÃ,
CA „STIL DE NUTRIÞIE ªI DE VIAÞÃ“
FIRESC ªI ARMONIOS
Toate deficienþele – „radiografiate“ în pasajele anterioare, mai mult
sau mai puþin rezultate ale unei mentalitãþi care încet-încet a îndepãrtat
omul de adevãrata sa origine – pot fi remediate ºi îndepãrtate prin
minimul început al aplicãrii acestor principii de revenire la hrana vie:
Alimentaþia Naturalã. Dacã aceastã trecere este perceputã ca o necesitate
stringentã sau o constrângere pentru bolnavul aflat în situaþie dramaticã
sau chiar în pragul deznodãmântului final, pentru omul aparent sãnãtos,
fãrã dezechilibre majore de boalã, trecerea la acest mod alimentar
devine un lucru nu doar lipsit de constrângeri neplãcute, ci chiar o
stil de nutriþie ºi de viaþã
bucurie: un „stil
viaþã“ firesc ºi armonios, adicã
Natural.
Astfel, adoptarea modului de nutriþie naturalã împinge percepþia
gustativã ºi olfactivã pe un alt nivel, în care cele patru gusturi fundamentale
acer
ea mucoaselor
capãtã o percepþie mult mai finã – prin ref
efacer
acerea
mucoaselor, mai ales
a mucoasei bucale ºi a papilelor gustative. În acest fel, dispare nevoia
senzaþiei de excitaþie intensã, creatã de alimentele preparate termic intens,
fierbinþi (care ele însele constituie o puternicã agresiune), foarte sãrate,
supercondimentate etc. Aceasta, pentru cã sãrurile organice din vegetale,
sarea naturalã nerafinatã, precum ºi condimentele naturale, cele blânde,
generos utilizate în hrana naturalã – oferã o satisfacþie gustativã ce nu poate
fi nici mãcar bãnuitã de papila agresatã de hrana denaturatã fizic ºi chimic.
Astfel, preparatele cunoscute de orice gospodinã pot fi regãsite ºi
pe masa noului practicant în hrana naturalã: ciorbe, fripturi, mâncãruri,
pâine, sosuri, dulciuri, bãuturi etc. Marea majoritate a acestora pot fi
regãsite în meniul oricãrui restaurant select, pizzerii, cofetãrii, patiserii
etc. Evident, este vorba de imaginea ºi gustul aproximativ, cãci nu poate
fi vorba de gustul fidel al hranei denaturate, ci de unul superior
calit
ativ
calitativ
ativ, modul de preparare respectând fundamental principiul
nefolosirii tratamentelor termice ºi chimice, fãrã substanþe chimice
sintetice.
În acest fel ciorba combinã calitatea de dizolvant a lichidului organic (borº, zer, apã de legume etc.) sau a laptelui, cu aromele
vegetalelor crude ºi a condimentelor ce fac parte dintr-o ciorbã
obiºnuitã, toate acestea fiind lãsate sã se ,,omogenizeze“ (macerare) la
rece, preþ de câteva ore. Pâinea naturalã foloseºte capacitatea Soarelui
de a ,,coace“ natural ºi firesc orice este viu, aluatul obþinut din fãina
integralã fiind întins în strat subþire la Soare tot pentru câteva ore. Ceaiul
respectã acelaºi principiu de preparare ca la ciorbe. Pizza, torturile,
prãjiturile au la baza concepþiei blaturilor aceeaºi calitate aglutinantã
a aluatului din fãinã integralã, la care se adaugã brânzã ºi alte lactate
Friptura
etc. ,,Friptura
Friptura“ are aspect practic identic cu bucata de carne de porc
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prãjitã sau copanul de pui, ºi cu un gust surprinzãtor de apropiat de cel
aþiei natual cãrnii, datorat jocului condimentelor, „tt aina aliment
alimentaþiei
rale
rale“, alãturi de brânzã, soia, nuci, ciuperci etc. (la fel în privinþa
sar
malelor
sarmalelor
malelor, micilor
micilor, chif
chifttelelor
elelor, ºniþelelor etc.) Acestea asigurã o
apropiere uimitoare de mult cãutatul gust al cãrnii ºi, în plus, un aport
proteic demn de invidiat, prin cele mai mari ºi complete surse de
proteine animale ºi vegetale.
Aceste realizãri sunt concretizãri ale unor experienþe reale (nu discuþii
teoretice sau ipoteze seducãtoare), începute, continuate ºi tot mai mult
perfecþionate prin diverse structuri organizatorice în care lucrul în echipã
sã fie cât mai bine valorificat. Astfel, diverse Asociaþii ºi Fundaþii contribuie
la ducerea mai departe a acestei experienþe, ineditã ºi originalã: „Asociaþia
Asociaþia CESAN“
Elta-Universitate“ cu laboratorul la Comãneºti, „Asociaþia
(„Centrul de Educaþie pentru Sãnãtate“)
Sãnãtate“), cu sediul în Bucureºti,
„Asociaþia Cristal-Life România“, activând în Arad etc. (în ordine
cronologicã).
Preparatele naturale create în aceste incipiente laboratoare
ale „Noii alimentaþii“, sunt, în realitate, experienþe vii,
perfecþionate pe parcursul a mai mult de un deceniu de acþiune
ºi colaborare între oameni mai mult sau mai puþin tineri, de
vârste diferite, cu funcþii ºi preocupãri sociale extrem de
variate.
Toate acestea, însã, au un element comun, unitar, generator de
comunitate ºi construcþie
construcþie: prietenia
prietenia, colaborarea, organizarea
cât mai liberã, neîngrãditã de reguli administrative
nefuncþionale – dar care respectã legile sociale ºi, primordial, Legile
Universale
Universale: o libertate a comunicãrii expresiei spirituale în forma cea
mai înaltã a prieteniei
prieteniei, din prietenie
prietenie, pentru Prietenie ºi Armonie
Universalã!
ceastã
demonstr
treazã
POA
Aceas
tã eexperienþã
xperienþã demons
tr
eazã pe viu cã SE PO
ATE!
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B. PARTEA TEORETICÃ
Principalele argumente
ºtiinþifice teoretice
pentru susþinerea practicii
„Alimentaþiei Naturale“
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Capitolul 8
PRINCIPALELE ARGUMENTE
ªTIINÞIFICE MEDICALE
CE CONTESTÃ
ALIMENTAÞIA TRADIÞIONALÃ
ªI ATESTÃ VALOAREA PRACTICII
ALIMENTAÞIEI NATURALE
Înainte de a intra în dinamica acestui Capitol, dorim sã precizãm,
referitor la structura acestei Pãrþi Teoretice a prezentului Tratat, cã aceasta
se bazeazã, în cea mai mare parte, pe „scheletul“ Lucrãrii de Diplomã,
alcãtuitã încã din primãvara-vara lui 1997. Cu excepþia unor retuºuri de
rigoare, dar mai ales a unor inedite subcapitole (legate de dimensiunea
transpersonalã ºi Noua Culturã a eticii sociale ºi medicale, memoria apei
etc.), alte intervenþii fundamentale nu au fost operate în structura acestei
Pãrþi.
Considerãm cã informaþiile deja prezentate în acea perioadã au
fost suficient de consistente ºi clare, pentru a mai încãrca structura ºi
aºa tot mai stufoasã a lucrãrii…

8.1 ALIMENTAÞIA NATURALÃ ªI CARNEA
Legat de carne sau „principala sursã de proteine animale“, dupã
expresia preferatã a multora, s-ar putea discuta enorm. ªi, poate cã, nu
întâmplãtor, cãci aici este esenþialul punct de pornire al periplului nostru
prin ,,universul Alimentaþiei Naturale“ – în fapt, punctul nodal în jurul
cãruia graviteazã orice discuþie legatã de hrana naturalã.
Primul pas în redescoperirea acestui mod natural de
nutriþie tocmai acest aspect primordial îl implicã: renunþarea
la car
ne
carne
ne, adicã evitarea „sacrificãrii“ animalelor, deci, mai simplu ºi
limpede spus – oprirea uciderii unor fiinþe vii, aflate, asemenea
organismului uman, pe propriul lor drum de experienþã ºi Viaþã, cu
senzaþii ºi trãiri reale. Pentru marea majoritate a oamenilor, revenirea
la o hranã naturalã, sãnãtoasã, implicã reamintirea sensului acestui
simplu gest alimentar: acela de a introduce reflex „concentratul de
proteine“, adicã bucata de carne. Privind flãmânzi friptura, deseori se
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uitã viaþa ce a animat cu foarte puþin timp în urmã ºi acea bucatã
,,gustoasã“ ºi „nutritivã“.
Se uitã cã, indiferent de circumstanþe (exceptând, evident, situaþiile
extreme, de „legitimã apãrare“), luarea vieþii unei fiinþe, chiar inferioare
iciu (adicã „of
of
iciu
pe scara evolutivã, se cheamã tot crimã
crimã, ºi NU sacrif
sacrificiu
oficiu
sacr
u“ sau „sacrã
sacrã ffacer
acer
e”, dat de nevoia absolutã la subzistenþã, aºa
sacru
acere
cum se întâmpla odatã – ceea ce, în prezent, omului modern, înconjurat
de o multitudine de facilitãþi de vieþuire, ºi, în curs de spiritualizare,
acest sacrificiu al regnului animal i-a devenit absolut inutil ºi
gratuit
gratuit).
Acest lucru se observã foarte uºor prin acceptarea unor ramuri
„sportive“, ca pescuitul ºi vânatul. De la nevoie la plãcere a fost un drum
lung, care sugereazã cã, prin oferirea unui confort tehnologic ºi suficient
aport nutriþional, printr-o multitudine de alte surse ºi resurse, naturale,
sacrificiul s-a încheiat – a venit vremea unei veritabile regãsiri a speciei
umane prin Redescoperirea adevãratului OM, aflat în armonie cu întreaga
Naturã. Cãci, în ultimã instanþã, omul nu poate stãpâni Natura –
subordonare ce creeazã automat deficite ºi dezechilibre, deja clar
perceptibile astãzi, acesta fiind „obligat“ sã colaboreze cu ea, printr-o
realã armonizare, în vederea realizãrii dezvoltãrii sale, atât la nivel de
specie, cât ºi individual.
Aceastã abordare, mai degrabã filozoficã, legatã de consumul de
carne, are rostul sãu în economia lucrãrii, cãci nu putem vorbi de
dezvoltarea ºtiinþei, a evoluþiei materiale ºi spirituale umane, fãrã o
Nouã Atitudine faþã de tot ceea ce ne înconjoarã – un nou mod de a
Privi L
ucr
urile
Lucr
ucrurile
urile. Atâta timp cât vom continua sã cãutãm sã subjugãm
ºi sã dominãm natura, sã profitãm continuu de pe urma ei, sã folosim
minunatele ºi utilele descoperiri tehnologice în scopuri ce promoveazã
plãcerea în dauna sãnãtãþii, sã vedem în regnul animal doar „surse de
proteine de calitate superioarã“ ºi materie primã pentru sucurile digestive
eal nu se v
a put
ea eexprima
xprima cu ade
vãr
at, în A
de
vãr
– OM-ul rreal
va
putea
adevãr
vãrat,
Ade
devãr
vãr.
Acesta nu-ºi va putea dezvolta la modul real, calitãþile umane, promovate
prin integritate ºi responsabilitate individualã (vezi subcapitolul 10.3).
Poate cã, nu întâmplãtor, s-a remarcat foarte clar, cum popoarele
„mari mâncãtoare de carne“, ale Occidentului, în general, au un grad
crescut de agresivitate, de agitaþie, neliniºte ºi stress, faþã de orientalul
mult mai calm, stãpân pe gândurile ºi reflexele sale (evident, nu se
generalizeazã, fiind vorba de o dominantã relativã). Poate, de aceea,
poporul trãitor pe aceste meleaguri (fie geto-daci, fie valahi, ardeleni,
moldoveni sau, simplu, români), cunoscut de istorici ca „mâncãtor de
lapte“, este cunoscut de aceiaºi istorici ca unul din cele mai puþine agresive
popoare, rãbdãtor ºi îndurãtor cu demnitate a multor ,,furtuni“ în istorie.
Car
act
er
ul ar
hicunoscut, de paºnic ºi os
pit
alier
omânului,
Caract
acter
erul
arhicunoscut,
ospit
pitalier
alier,, al rromânului,
poat
e aav
vea o rrelaþie
elaþie mult mai sstrânsã
trânsã ºi pr
ofundã, decât la prima
poate
profundã,
vedere, cu apelativul de ,,mâncãtor de lapte“ ºi ,,mãmãligar“,
cunoscut în istorie
istorie. Actualmente, ultimul termen este perceput ca
peiorativ, dar mãmãliga, la origine semnifica altceva decât „fiertura moale
de mãlai de porumb“ - anume coleaºele, galetele, adicã pâinea primitivã,
care la origine era, în fapt, azima
azima.
Claudian în „Istoria
Astfel cã relaþia nu pare chiar aºa hazardatã (Claudian
alimentaþiei“ a explicat clar aceasta), de la azima ºi mãmãliga poporului
paºnic ºi ,,mâncãtor de lapte“, la occidentalul cuceritor ºi ,,mâncãtor
de carne“. Aceastã relaþie exprimã clar ºi mai mult decât evident, o
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realitate mai puþin evidentã, la prima vedere: dezv
dezvolt
oltar
area
olt
ar
ea laturii
profund umane, integre ºi spirituale, din fiinþa umanã, implicã
renunþarea la sacrificiul devenit gratuit (deci, crimã) al
regnului animal .
Acest lucru nu se poate realiza dintr-o datã, ci necesitã mult timp ºi
multã rãbdare, cãci nu este vorba aici de a renunþa la moleculele proteice
animale de tip carnat, ci de a înþelege cã OM-ul, ca fiinþã – a cãrui
principalã ºi realã calitate este Viaþa – trebuie sã respecte
Viaþa
Viaþa, indiferent de forma în care se gãseºte aceasta!
Aceastã solicitare, a Universului ºi a Vieþii, nu-i deloc absurdã sau
frustrantã, ci dimpotrivã, fireascã ºi naturalã. Cine ºi-a propus sã meargã
mai departe pe „lungul drum spre sine însuºi“, adicã pe „Calea ReCunoaºterii de Sine“, va înþelege ºi va trãi în interiorul sãu aceastã realitate,
dincolo de informaþiile strict medicale sau de altã naturã materialã.
Astfel, acesta va transcende reacþia instinctualã iniþialã, urmând
Impulsul interior a Vocii tãcute…
De aceea, Noua Energie a Noii Lumi în care tocmai intrãm Acum,
ea la ipocrizie
solicitã din plin, renunþar
enunþarea
ipocrizie: sã se vorbeascã de spiritualitate,
de „Medicina Vieþii“, sã se promoveze diferite terapii naturale, care au ca
sens sprijinul vieþii (umane) – dar, în acelaºi timp, sã se urmeze acelaºi
instinct gustativ ce are ca finalitate uciderea animalului, deci a unei forme
de Viaþã!…
Revenind la aspecte mai „tehnice“, înainte de a intra în detalii, poate
cel mai important lucru de amintit se referã la aprofundarea structurii
anatomice ºi fiziologice a corpului omenesc. Astfel, vom avea surpriza
sã constatãm cum acesta nu numai cã se apropie, dar, în multe privinþe,
se identif
icã cu cat
egoria ier
biv
or
elor
identificã
categoria
ierbiv
bivor
orelor
elor, nicidecum a carnivorelor
sau a omnivorelor (cele cu alimentaþie mixtã).
În felul acesta realizãm trecerea cãtre partea concretã a argumentaþiei subcapitolului nostru, structuratã pe trei niveluri: din punct de
vedere istoric, biostatistic ºi mai ales biologic
biologic.
Astfel, începem cu primul dintre acestea: argumentele istorice, care
pledeazã pentru o nutriþie fãrã carne, prin eliminarea din hrana OMului a unui aliment, dar mai ales proces
proces, care se identificã cu, ºi implicã,
moartea, dezagregarea, entropia…

8.1.1 SCURT ISTORIC AL ALIMENTAÞIEI
FÃRÃ CARNE
Alimentaþia fãrã carne este principalul subcapitol al acestui capitol,
care ne intereseazã în mod deosebit, astfel cã asupra acestuia concentrãm
întreaga noastrã atenþie pentru a lãmuri, prin studii ºtiinþifice argumentate
ºi filtrate prin acelaºi bun simþ al fiecãruia, cum este mai indicat, nu numai
etic, omeneºte, dar ºi ºtiinþific, medical. De aceea, vom cãuta date care sã
confirme sau sã infirme „realitatea“ alimentarã prezentatã aici.
Numeroase izvoare istorice care trateazã subiectul alimentar vor
sugera, cel puþin abordãri inedite, din acest punct de vedere. Cãci, mare
parte din personalitãþile istorice ce au avut un cuvânt de spus în lume, au
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fost ajutate în acest demers, printre altele, tocmai prin practica acestui stil
de nutriþie.
Poate fi surprinzãtoare aparenta reluare a subiectului, tratat destul
de larg în Capitolul 2. Într-adevãr, istoria Alimentaþiei Naturale se
confundã, în general, cu istoria vegetarismului (consumul fãrã carne).
Dar acesta are momente precise de manifestare ºi afirmare, astfel cã
punctarea acestor momente ne orienteazã în demersul nostru, pentru a
înþelege dacã avem de-a face cu o expresie culinarã „sectarã“, antiumanã
prin consecinþele medicale (cum încã mai considerã, încã, unele
persoane), sau un curent de opinie ºi de atitudine mult mai puternic
decât bãnuiam sau ce am fost învãþaþi sã credem pânã acum.
De aceea este necesarã integrarea Capitolului 2, ca element important în cadrul demersului nostru. Acolo erau prezentaþi, printre altele,
diverse personalitãþi istorice din diverse categorii intelectuale ale
antichitãþii (Hesiod, Empedocle, Socrate, Platon, Diogene, Plutarh, Seneca etc.) care promovau, practic, Alimentaþia Naturalã, având numitorul
comun legat de neutilizarea cãrnii. Se pare cã lista este mult extinsã
atunci când este vorba strict de carne, moment în care tot mai multe
personaje importante în istorie ºi-au expus punctul de vedere.
Astfel, sã încercãm o trecere în revistã a unora dintre aceºtia, fãrã
pretenþia exhaustivitãþii, din cadrul unor lucrãri pertinente, realizate
de persoane aparþinând domeniului medical, deci cu susþinere
documentarã solidã, mai ales din sursele din Occident, dar nu numai.
În acest fel, cãutãm o limpezire a modului în care este perceput acest
curent al alimentaþiei fãrã carne (sau vegetarianã) ce câºtigã tot mai
mulþi adepþi în Occident la ora actualã – ca un prim pas deosebit de
important în regãsirea sãnãtãþii prin alimentaþia normalã, cea naturalã.
O terapie de bazã folositã
Astfel, în interesanta lucrare „O
împotriva bolilor civilizaþiei, a cancerului ºi a bolilor degenerative
erative“, autoarea, dipl. microbiolog Mariana Ghezzo
Ghezzo, medic cu
înclinaþie spre terapia naturalã, realizeazã un parcurs concis, dar
remarcabil, printre cunoscute personalitãþi ale istoriei, din multiple
domenii ale vieþii, care au pus în practicã, mai devreme sau mai târziu,
exact principiul promovat de noi, în prezent, în mod ºtiinþific:
„Conform statutului Uniunii Internaþionale a Vegetarienilor, se poate
declara orice vegetarian oricine renunþã la consumul alimentelor ce
provin de la animalele ucise. Un vegetarian nu va consuma carnea
mamiferelor, pãsãrilor, peºtilor, crustaceelor, moluºtelor ºi nici grãsimi
animale, cum ar fi slãnina sau untura de vitã sau de porc.
Mai este necesarã o precizare. Alãturi de vegetarieni existã ºi adepþi
ai «veganismului», veganii
veganii. Aceºtia sunt vegetarienii care au exclus
62
62)
din alimentaþia lor chiar ºi produsele lactate ºi ouãle.“ (62
Pitagora era considerat fondatorul miºcãrii vegetariene. El spunea:
nea, v
or aav
vea cu
Aceia car
„A
care
carnea,
vor
e ucid animalele ºi le mãnâncã car
atât mai mult tendinþa sã-ºi masacreze semenii
semenii“.
Egip
Egipttenii
enii, porecliþi „mâncãtorii de pâine“ aveau o dietã compusã
în cea mai mare parte din vegetale, aºa cum aratã conþinutul intestinal
al mumiilor.
Veda
eda, cartea sfântã a indienilor, conþine elogii pentru un regim fãrã
carne. În India secolului II î.Ch. vacile de lapte beneficiau de îngrijiri
speciale. tãierea unei vaci era consideratã o crimã gravã, egalã cu uciderea
unui om de castã superioarã ºi pedepsitã aspru: „Nici un drept natural nu
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autorizeazã omul sã condamne la moarte un animal ºi mai ales vaca care
58
hrãneºte cu laptele sãu viþelul ºi chiar pe stãpânul ei, omul.“ (58
58)
Pliniu
Pliniu, renumitul naturalist roman, ucis odatã cu distrugerea
Pompeiului (anul 79), consuma cu deosebitã plãcere vegetalele, pe care
le amintea în toate scrisorile sale. Dacã cineva ar fi fost invitat la masa
sa, ar fi fost servit numai cu vegetale. (331)
Dacã îi lãsãm la o parte pe marii înþelepþi ai Orientului, ca Zarathus
thustr
tra,
tr
a, Buddha, Confucius care au susþinut vegetarismul ºi ne vom
limita la cultura apuseanã îl vom întâlni pe Homer ca fiind vegetarian
convins. În „Odiseea“ el descrie o grupã de oameni, care sacrifica
animalele fãrã nici un fel de prejudecãþi ºi pentru aceastã faptã. lor li se
promitea o amarnicã pedeapsã din partea zeilor.
Pitagora
Pitagora, care a trãit foarte mult pentru epoca sa – 76 de ani – se
hrãnea numai cu pâine, miere, fructe ºi legume, refuzând sã jertfeascã
orice fel de sânge zeilor. Acest filozof, cãruia nu îi datorãm numai multe
axiome matematice, ci ºi teoria mulþimilor, avea o repulsie atât de mare
faþã de uciderea animalelor, încât nu putea nici sã priveascã pe vânãtori
sau pe mãcelari.
Nu trebuie sã ne uimeascã faptul cã Socrate
Socrate, ucenicul lui Pitagora,
era un consumator convins de fructe ºi cereale.
Care medic se mai gândeºte astãzi cã Hypocrate, pãrintele
medicinei, al cãrui jurãmânt este depus de fiecare medic, se
opunea consumului de carne ?
Platon
Platon, elevul lui Socrate, este cel care susþine cã orice consum
de carne te face persoanã asprã, în timp ce consumul de plante ºi fructe
þine Viu spiritul oamenilor.
Francisc de Assissi
Assissi, întemeietorul ordinului franciscanilor, a
pledat întrega sa viaþã pentru o atitudine de iubire faþã de animale ºi el
însuºi se hrãnea doar cu produse vegetale.
Volt
air
e, cu spiritul sãu critic, care nu cruþa pe nimeni în scrierile
oltair
aire
sale, a devenit la maturitate vegetarian, pentru cã a descoperit prin
studiile sale cã cei mai nobili bãrbaþi din istoria spiritualitãþii respingeau
sacrificarea animalelor. Ca ºi Pitagora, el a fãcut o legãturã directã între
consumul masiv de carne, sacrificarea animalelor ºi numãrul tot mai
crescut al ororilor de rãzboi.
Jean Jacques Rousseau se apropie de aceeaºi concepþie, dupã care
consumatorii de carne sunt mai duri decât consumatorii de produse vegetale
ºi în cunoscutul sãu roman „Emile“ afirmã cã la copii se observã o respingere
instinctivã a consumului de carne, ei preferând sã mãnânce fructe.
Le
v T
ols
Lev
Tols
olsttoi a devenit la maturitate vegetarian. În tinereþea sa
obiºnuia sã participe la vânãtori, dar avea repulsie faþã de ele. El nu
vedea nici o diferenþã între suferinþa unui om ºi suferinþa unui animal.
Pentru adepþii convinºi ai tehnicii, poate nu este rãu sã amintim cã
datorãm invenþia becului spiritului limpede ºi viu al vegetarianului Thomas Alva Edison.
Edison El nu a fost numai un vegetarian convins, ci ºi un
oponent hotãrât al vânãtorii. Poate datoritã stilului sãu de viaþã vegetarian a putut atinge vârsta de 84 de ani.
Acest record a fost întrecut de scriitorul englez, George Bernard
Sha
Shaw
w, laureat al premiului Nobel pentru literaturã, care a trãit 94 de
ani. Shaw a crezut în dreptul fiecãrei creaturi la viaþã ºi afirmã cã este
de neacceptat ideea ca oamenii civilizaþi sã se hrãneascã cu animalele.
eitz
er
Mai recent, sunt de remarcat f ilosoful Alber
Albertt Schw
Schweitz
eitzer
er, care
considera vegetarismul un lucru de la sine înþeles ºi , de asemenea,
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Albert Einstein, marele savant, cãruia îi datorãm teoria relativitãþii. El
considera vegetarismul o necesitate, pentru cã un astfel de mod de
viaþã ar putea sã aibã consecinþe mult mai mari pentru omenire.
xandria (1
50–
Dintre Pãrinþii Bisericii Creºtine, Clement din Ale
Alex
(150–
220) considerat fondatorul ºcolii teologice din Alexandria, scria: „Unii
oameni trãiesc ca sã mãnânce la fel ca animalele lipsite de înþelepciune,
a cãror viaþã este stomacul ºi nimic altceva.“
Vasile cel Mar
e, episcop al Cesar
eei
Mare,
Cesareei
eei, considerat un alt Pãrinte al
Bisericii Creºtine, ne spune printre altele: „Corpul care este hrãnit cu carne
va deveni greoi ºi va fi copleºit de boalã. Sufletul se va sufoca sub plãcerea
mâncãrii, va pierde controlul asupra trupului ºi capacitatea de gândire“.
Ioan Gurã de Aur (din Antiohia)
Antiohia), mare învãþat teolog, numit
ºi „Augustin al grecilor“, a lãsat un numãr impresionant de scrieri. Astfel
descrie el felul de viaþã al cãlugãrilor în mijlocul cãrora trãia: „Aici nu
curge nici un fir de sânge, de la animale, nici o bucatã de carne nu este
pe masã. Mâncãrurile delicate ºi corpul greoi sunt necunoscute acestor
cãlugãri. În bucãtãria lor nu se simte mirosul greu al preparatelor din
carne. Voi însã urmaþi calea lupilor ºi obiceiul tigrilor. Dar pe aceºtia
astfel i-a fãcut natura, mâncãtori de carne, în timp ce pe noi, Natura
ne-a înzestrat cu înþelepciunea cuvântului ºi simþul dreptãþii. ªi totuºi,
noi am devenit mai rãi ca animalele.“
Izvoarele vechi ale cãrþilor religioase vorbesc despre Apostoli ºi
primii creºtini care nu omorau animale, nu mâncau carne ºi se abþineau
62
62)
de la orice bãuturã tare. (62
În continuare, dipl. microbiolog Mariana Ghezzo oferã alte date,
mai apropiate epocii noastre istorice:
Primul care ºi-a exprimat efectiv protestul faþã de consumul exagerat
Gleizes, care a publicat
de carne (în epoca modernã) a fost francezul Gleizes
sie
în 1840 lucrarea „La Thaly
Thalysie
sie“ (thalysianism = vegetarism; Thalysia =
sãrbãtoare a recoltei în onoarea zeiþei Demeter, zeiþa cerealelor). Aceastã
carte a devenit imediat cunoscutã în întrega lume. Ea poate fi numitã
biblia vegetarismului. Vegetarismul era un cuvânt necunoscut în 1840. El
a fost creat în 1847 în Ramsgate, Anglia, când s-a înfiinþat „English Vegetarian Society“ cu scopul precis de a propaga alimentaþia vegetarianã.
Cuvântul vegetarism este derivat din cuvântul latin
„v
ege
tus“, car
e înseamnã „activ
or de viaþã“.
„vege
egetus“,
care
„activ,, iubit
iubitor
Asociaþii de vegetarieni au crescut ca din pãmânt roditor în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea, mai întâi în þãrile anglo-saxone de unde
s-au rãspândit în întreaga lume apuseanã.
O importantã personalitate a acestor primi ani a fost Eustace Miles
Miles,
întemeietorul a ceea ce numim noi astãzi alimentaþia de regim (sau
alimentaþia reformistã – Reformkost – aceasta în Germania ºi Occident, în general). O altã personalitate marcantã a fost ºi medicul american
Sylvester Graham, care a conceput pâinea graham.
În Olanda vegetarismul a cunoscut o mare rãspândire de-abia în al
doilea deceniu al secolului nostru, mai ales prin activitatea lui Martin
Witt
op K
oning
ul
ittop
Koning
oning, care a scris multe cãrþi pe aceastã temã. Inginer
Inginerul
Felix Or
Ortt
tt a contribuit, de asemenea, la rãspândirea vegetarismului.
La 23 de ani a devenit vegetarian, cu aceastã alimentaþie reuºind sã
uºureze ºi suferinþa reumaticã a pãrinþilor sãi. Asociaþia olandezã a
vegetarienilor – „Vegetariersbond“ – îi datoreazã foarte multe lui Felix
Ortt, care a devenit ºi primul redactor al revistei „Curierul
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62
vegetarienilor“. (62
62)
În þara noastrã, cel care promoveazã pentru prima oarã dietetica
asici U
806 – 1188
88
1)
naturistã este Pavel V
Vasici
Ungur
ngureanu
(1806
881)
1). El întemeiazã
ngur
eanu (1
ºi conduce prima revistã româneascã cu conþinut medical din
Transilvania de dinaintea Unirii.
„Higiena ºi ºcoala“ se vor a fi o concepþie progresistã asupra
medicinii preventive. „A sosit timpul ca Junimea sã nu mai creadã cã
alþii – oameni învãþaþi – trebuie sã îngrijeaascã de corpul lor, ci ei înºiºi;
de voi atârnã a rãmâne sãnãtoºi. Lumea aceastã este o vale a plângerii
ºi tânguirii, dar ea poate sã fie pentru cei ce cunosc nestrãmutatele legi
ale naturii, paradisul cel mai desfãtãtor“.
Cunoscut igienist – epidemiolog ºi popularizator al cunoºtinþelor
medicale din vremea sa, traduce din limba germanã cartea lui Cristoph
Wilhelm Rugeland „Macrobiotica sau mãiestria de a prelungi viaþa“.
Ajunge astfel, cu încetul, adept al vegetarismului, admiþând derivatele
animale: lapte, ouã ºi derivate din lapte.
A redactat în aceastã concepþie cea mai documentatã ºi mai originalã
Vege
lucrare medicalã a sa: „V
egett arismul sau nutriþia din punct de
veder
e is
ar
edere
istt oric, ant
antomo-f
omo-fiziologic,
diett e tic, sanit
sanitar
ar,, economic,
omo-f
iziologic, die
moral, estetic ºi social
social“. Acesta a fost ºi subiectul discursului sãu la
Academie. Dr
Dr.. FFelix
elix, ascultând aceastã prezentare ºi-a exprimat
elix
speranþa cã activitatea acestuia va tempera abuzul nostru de carne ºi
58
58)
va aduce o îmbunãtãþire a terapeuticii curente. (58
În prezent, informaþiile despre hranã par a fi dominate de credinþa
puternic implementatã, a nevoii de proteine animale carnate în
alimentaþia umanã, fãrã de care orice proces uman mai important nu
s-ar putea desfãºura.
Însã nici în aceastã privinþã surprizele (aparente) nu lipsesc:
„Respingem cu desãvârºire propaganda cu privire la regimul vegetarian, deoarece el nu asigurã totdeauna necesitãþile calorice ale
953, M.I. P
evzner
vant emerit din
organismului…“ afirma în 11953,
Pe
vzner,, sa
sav
U.R.S.S. Nenumãrate manuale, tratate ºi autoritãþi medicale din þara
noastrã au susþinut iar unele încã mai susþin cã alimentaþia vegetarianã
I. Mincu, E. P
Popa,
este indicatã doar pentru scurte perioade de timp.I.
opa,
Rodica Segal ºi B. Segal adoptã încã din 1989 o poziþie mai avansatã
atunci când recunosc urmãtoarele: „regimul vegetarian nu ridicã
obiecþii din par
iind chiar rrecomandat
ecomandat
partt ea nutriþioniºtilor
nutriþioniºtilor,, ffiind
persoanelor peste 40 de ani ºi celor cu diferite dismetabolii
dismetabolii…“
.
Dr
Dr.. W
W.. Cas
Casttelli, directorul celui mai faimos studiu asupra bolilor
cardiovasculare, Framingham Heart Study, cu o anumitã ocazie, s-a
exprimat astfel: „Suntem tentaþi sã râdem de vegetarieni, dar adevãrul
este cã ei o duc mult mai bine decât noi“ (altfel spus – cine râde la urmã
râde mai bine…).
Asociaþia Dieteticã Americanã
,,Asociaþia
Americanã“ precizeazã: „O dietã total
vegetarianã poate fi planificatã în aºa fel încât sã fie adecvatã din punct
Scharffenberg, profesor de
de vedere nutritiv“. Iatã ºi poziþia lui J. Scharffenberg
nutriþie aplicatã, Universitatea Loma Linda, California: „De fapt, o dietã
vegetarianã este mai uºor de aplicat, mult mai uºor de aplicat, decât
65))
una cu carne.“ (65
Dacã acest „produs“, numit carne, a fost încã din cele mai vechi
timpuri desconsiderat sau considerat nociv de cãtre oamenii lucizi, cu
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un înalt standard intelectual ºi spiritual, dacã marile religii recomandã
cel puþin limitarea consumului dacã nu-l interzic cu totul – atunci de
unde aceastã exacerbare a consumului de carne din ultmul timp, mai
bine zis din ultimele secole ?
Dincolo de atotputernicul gust (excitant, plin de „senzaþii tari“),
probabil cã ºi sociologic pot fi oferite câteva pertinente explicaþii…
Astfel cã tot dipl. microb. Mariana Ghezzo încearcã sã contureze o
ipotezã în acest sens:
Obiºnuinþa de consum a cãrnii îºi are originea în secolul trecut, când
bunãstarea s-a rãspândit încet ºi constant printre grupe din ce în ce mai
mari ale populaþiei. Pentru cã alimentaþia cu carne era odinioarã
privilegiul celor bogaþi ºi al aristocraþiei, carnea a devenit un fel de simbol
al statutului social pentru multe straturi ale populaþiei, ca ºi pâinea albã ºi
zahãrul. Aceste motive ce existã în subconºtientul oamenilor sunt scoase
în evidenþã prin statisticile sociale care dovedesc cã astãzi în familiile de
muncitori se consumã mai multã carne, mai multã pâine albã ºi zahãr în
comparaþie cu familiile ce au aparþinut odinioarã „înaltei societãþi“, sau
în familii de înalþi funcþionari ºi în cele ale clerului.
Consumul de carne se va diminua în þãrile apusene, numai atunci
când carnea în alimentaþie îºi va pierde statutul sãu de simbol social ºi
când se va depãºi concepþia greºitã conform cãreia numai carnea te
poate face puternic ºi capabil de un efort de duratã. (62)
Prin aceste interesante explicaþii, putem înþelege mai uºor tendinþa
omului modern de a se aproviziona cu acest produs ce-i oferã satisfacþii
nu numai fizice, dar ºi de altã naturã.
Însã, orice fel de explicaþii s-ar oferi, toate acestea rãmân, în prezent,
la nivelul de simple justificãri – acum, când întreaga societate umanã
se îndreaptã cãtre o nouã treaptã de spiritualizare. Ceea ce rãmâne
sunt faptele
faptele. Iar acestea, prin consecinþele tot mai dramatice, cer la
unison reconsiderarea poziþiei omului faþã de gestul culinar de fiecare
zi…
La finalul unui subiect legat de istorie, poate cã cel mai indicat este
sã permitem unui mare poet antic, care a cãlcat ºi prin þinuturile noastre
poetul Ovidiu
dobrogene (poetul
Ovidiu), sã-ºi exprime punctul de vedere legat
chiar de un asemenea subiect, ca cel abordat de noi aici.
Iatã, încã o demonstraþie strãlucitã, a modului în care ªtiinþa
precisã (modernã, reflectatã în lucrarea noastrã) se poate îmbina
armonios cu Arta intuitivã (poeticã, dar ºi picturalã, sculpturalã,
muzicalã etc.), pentru ca, în acest fel, Conºtiinþa glasului din fiecare
sã fie lãsat sã se exprime liber:
Feriþi-vã, muritori,
Sã vã întinaþi trupul cu mâncãruri respinse de zei!
Existã cereale, existã fructe
Sub greutatea cãrora se îndoaie crengile,
Ciorchini plini de suc în vii.
Existã plante delicioase care,
Puse pe flacãrã, devin mai dulci, mai fragede.
Natura vã oferã laptele ºi mierea
Parfumatã de floarea cimbriºorului.
Pãmântul generos vã pune la-ndemânã
Comorile-i de alimente savuroase;
Vã dãruieºte mesele
Fãrã a mai fi nevoie sã ucideþi ºi sã vãrsaþi sângele!

404

Animalele sãlbatice îºi potolesc foamea cu carne
ªi nici ele nu fac cu toatele acest lucru!
Calul, oaia, boul trãiesc din iarbã.
În schimb, cele care prin firea lor sunt crude, feroce,
Se bucurã de hrana stropitã cu sânge.
tur
a vie
Vai, cât e de criminalã fãp
fãptur
tura
Care-ºi întreþine viaþa prin moartea altei fãpturi!
În faþa atâtor bogãþii
Pe care le produce pãmântul
Sã nu-þi placã nimic mai mult decât
Sã zdrobeºti cu dinþi cruzi
60
Membre rupte ºi smulse ? (60
60)

8.1.2 ARGUMENTE BIOSTATISTICE
ALE ACESTUI MOD DE NUTRIÞIE
Acest subiect se adreseazã, în principal, celor ce obiºnuiesc sã creadã,
cu convingere, în „evidenþa“ superioritãþii alimentaþiei carnate, faþã de
cea vegetarianã. Fãrã a face din acest lucru un nou „sport“ (strigând
fiecare propriul adevãr, cât mai tare, precum galeriile a douã echipe de
fotbal ce se înfruntã cu mare patimã), considerãm cã este util sã studiem
informaþii preþioase oferite de imparþiala biostatisticã (statistica aplicatã
pe oameni). Aceasta ne poate oferi date concludente la nivel „macro“, ce
nu pot fi clar decelate în viaþa de zi cu zi, sau sunt pur ºi simplu ignorate...
În acest sens, am adunat o mulþime de informaþii, care nu oferã
iniþial o imagine sinteticã, dar care, unificate ºi sintetizate, spun clar:
este mult mai eficient ºi sãnãtos sã utilizezi hranã naturalã –
atât pentru o realã armonizare cu ceilalþi (psiho-mentalã etc.), dar mai
ales pentru propria creºtere ºi dezvoltare (ca un fel de „egoism pozitiv“).
Pentru aceasta, am folosit cele mai diverse surse de informare,
respectând riguros un singur criteriu: cel ºtiinþific, al autoritãþii celui sau
celor ce-au întocmit studiul respectiv, sau informaþiile oferite, indiferent
din zona geograficã, socialã sau religioasã din care fãceau parte.
De aceea, o precizare se impune foarte clar: aici nu se
pr
omo
v eazã nici cur
ent
e die
apeutice (v
ege
epromo
omov
curent
ente
diett o t er
erapeutice
(vege
egett arism, v
veganism, macr
obio
ticã, aayur
yur
veda, die
apie „naturis
tã“ eett c.;
macrobio
obioticã,
yurv
diett o t er
erapie
„naturistã“
de altfel, Capitolul 1 este clar în aceastã privinþã), nici sisteme
sau secte religioase, de genul neoprotestanþilor americani.
Dacã unele studii insistã în aceste domenii, selectarea lor pentru
prezentare a urmãrit doar criteriul competenþei, prin supervizarea lor
de cãtre factorii responsabili din domeniul medical, ce atestã
veridicitatea informaþiilor.
eligioasã sau
Toate aceste surse susþin, indiferent de doctrina rreligioasã
culinarã
culinarã, o imagine bazatã, în ultimã instanþã, pe intuiþia bunului-simþ:
carnea are efecte de creºtere a ratei îmbolnãvirilor (morbiditatea) în
populaþie, în timp ce Alimentaþia Naturalã
Naturalã, departe de a fi dezechiezintã numer
oase aav
vant
aje, contrilibrantã (aºa cum se susþine), pr
prezintã
numeroase
antaje,
buind la menþinerea unei bune stãri de sãnãtate .
Aceste aspecte, deosebit de importante pentru nutriþia modernã ºi
pentru realizarea stãrii de sãnãtate realã a populaþiei, sunt confirmate
printr-o multitudine de studii sintetice, efectuate pe mari eºantioane
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populaþionale, din cele mai diverse zone geografice:
acsis K
urier
Dupã cum informeazã Pr
Pracsis
Kurier
urier, alimentaþia vegetarianã (din
care s-a eliminat carnea)) a dat bune rezultate nu numai preventive ci ºi în tratamentul diferitelor afecþiuni
afecþiuni. Rezultate semnificative
s-au înregistrat la emigranþi. În Japonia, în primi ani duã rãzboi, populaþia
consuma produse predominant vegetale ºi ca urmare litiaza biliarã era
mult mai puþin frecventã decât în S.U.A. Emigranþii japonezi, în
S.U.A., prin adoptarea regimului alimentar specific þãrii gazdã,
au ajuns rapid la acelaºi nivel de îmbolnãviri ca ºi populaþia
americanã. Un fenomen asemãnãtor s-a înregistrat ºi la emigranþi italieni
ºi greci în Australia, la care, într-un timp scurt, frecvenþa litiazei biliare a
crescut de 4 ori.
Guvernul S.U.A. a cheltuit peste 6 milioane de dolari pentru a descoperi
care este secretul procentului scãzut de boli canceroase, cardiace
la grupul populaþional neoprotestant, cu nutriþie dominant vegetarianã.
Aproximativ jumãtate din populaþia neoprotestantã, cuprinsã în
studii statistice pe o duratã de nmai bine de 35 de ani sunt vegetarieni.
În anul 1984, în S.U.A. s-au publicat studii fãcute pe o perioadã de 21 de
ani pe 27.300 de persoane din California privind aceastã interacþiune dietãboalã. A fost urmãritã influenþa a 28 de alimente curente asupra mortalitãþii
generale. S-a stabilit o coreleþie inversã între mortalitate ºi
consumul de verdeþuri ºi o dependenþã directã cu consumul de
carne.
Studiile de longevitate fãcute pe neoprotestanþii din California arãta
cã media de viaþã este cu 8,9 ani mai mare la bãrbaþi ºi cu 7,5 ani
mai mare la femei,
femei comparativ cu populaþia generalã.
Rata mortalitãþii prin boli coronariene este cu 65% mai micã în
grupul vegetarian. Studiile comparate au arãtat cã bãrbaþii care au
mâncat car
ne de 6 sau mai mult
e ori pe sãp
tãmânã au aavut
vut de
carne
multe
sãptãmânã
patru ori mai multe infarcte miocardice faþã de cei lactovege
egettarieni
arieni. De asemenea, acest grup lacto-vegetarian au avut o ratã a
mortalitãþii prin cancer de prostatã cu 27% mai micã, rata mortalitãþii
prin cancer de sân cu 28% mai micã, rata mortalitãþii prn cancer gastric
cu 37% mai micã, rata mortalitãþii prin cancer de pancreas cu 47% mai
micã, de ovar cu 51% mai micã. (115, 16, 17, 18 )
În acelaºi stil informaþional se încadreazã ºi urmtoarele pertinente
date, oferite de cãtre doi medici americani de certã valoare profesionalã
– dr
dr.. med. Hans Diehl (doctor în ºtiinþe medicale, director al
programului de cercetare ºi de educaþie sanitarã din cadrul Centrului
de longevitate Pritikin – sponsorizat de Institutele Naþionale de Sãnãtate
din S.U.A., cu master în sãnãtate publicã–nutriþie la Universitatea Loma
udingt
on
Linda) ºi dr
dr.. Aileen L
Ludingt
udington
on, în una din lucrãrile acestora, „Tablete
de stil de viaþã“, deja citatã pe parcursul Tratatului:
În anii imediat urmãtori celui de-al doilea rãzboi mondial, consumul
de carne se cifra la cca 20 kg/persoanã/an. Astãzi, dacã ne referim numai
la carnea de vitã, cifra s-a dublat. În ceea ce priveºte consumul de carne de
pui, de porc ºi de peºte, consumul a crescut vertiginos. ªi aceasta în
condiþiile în care se ºtie de ani de zile cã excesul proteic este toxic pentru
rinichi.
În S.U.A., 80–90% din producþia de grâu este folositã ca hranã pentru
animale. Dacã americanii ºi-ar reduce consumul de carne cu 50%, terenul,
apa, cerealele ºi fasolea-soia, devenite astfel disponibile, ar fi suficiente
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pentru ca toþi locuitorii lumii a treia sã aibã ce mânca.
Vegetarienii „rãsar“ ºi se înmulþesc din ce în ce mai mult – numai în
S.U.A. existã peste 14 milioane. Consideraþi pânã nu demult ca fanatici
sau hippy întârziaþi, vegetarienii sunt astãzi priviþi cu tot mai mult respect.
ªapte din zece americani mor înainte de vreme din cauza uneia din
urmãtoarele trei boli ucigaºe: boli cardiace, cancerul ºi accidentul vascular cerebral. În cuprinzãtorul sãu raport cãtre naþiunea americanã,
intitulat „Nutriþie ºi sãnãtate“, Dr. Everett Koop afirmã în mod categoric
faptul cã alimentaþia de tip occidental este cauza principalã a acestor
boli.
Riscul mediu de a dezvolta o boalã cardiacã pentru un bãrbat care
consumã carne, ouã ºi produse lactate (toate acestea preparate termic)
este de 50%. Dacã acest bãrbat renunþã la la carne, riscul scade la 15%.
Pentru cel care nu consumã carne, ouã ºi lactate (neprelucrate termic)
riscul de îmbolnvire coronarianã scade la 4%. Comentând aceste
avantaje, un editorial al „Jurnalului Asociaþiei Medicale Americane“
afirmã cã o alimentaþie vegetarianã poate preveni pânã la 90% din
accidentele vasculare cerebrale ºi pânã la 97% din infarctele de miocard.
Americanii consumã cca 100 milioane de kg de carne de vitã
provenitã din America Centralã, în fiecare an. Puternicii proprietari de
terenuri au distrus aproape jumãtate din pãdurile tropicale ale regiunii,
transformându-le în pãºuni pentru vitele necesare satisfacerii cererii
mereu crescânde ale pieþei de mezeluri. Pentru obþinerea unui singur
cârnãcior de 100g sunt necesare 8,5 m2 de teren-pãºune.
Aceeaºi suprafaþã de teren care este necesarã pentru hrãnirea unui
consumator de carne ar putea hrãni 20 de vegetarieni. Pentru a produce
un kg de carne comestibilã, un jucan are nevoie de 10kg de grâu ºi soia.
Avem de-a face cu un sistem de conversie deficitar, care funcþioneazã cu
o eficienþã de numai 10%.
Rezultatele studiilor fãcute asupra populaþiilor (colectivitãþilor)
vegetariene – cum ar fi, de pildã, membrii triburilor Hunza, care sunt
sãnãtoºi ºi activi ºi dupã 100 de ani – contrasteazã puternic cu situaþia
populaþiilor mari consumatoare de carne – cum sunt, de exemplu,
eschimoºii din Alaska, a cãror alimentaþie se bazeazã aproape exclusiv
pe ceea ce pescuiesc ºi au o speranþã de viaþã foarte scãzutã (27,5 ani)
ºi o ratã a îmbolnãvirilor foarte ridicatã.
Problema este cã, deºi organismul uman este capabil sã se hrãneascã
cu alimente de origine animalã, acestuia îi lipseºte totuºi sistemul
special de protecþie faþã de cantitãþile mari de grãsimi ºi
ol, sis
e or
ganismul animalelor car
niv
or
e es
coles
care
organismul
carniv
nivor
ore
estte
colestter
erol,
sisttem cu car
dotat
dotat. La om, excesul de grãsime ºi colesterol ,,se îngrãmãdeºte“ în sânge
ºi apoi începe sã se ataºeze de înveliºul intern al vaselor de sânge. Astfel,
cu timpul, arterele se îngroaºã ºi se îngusteazã din ce în ce mai mult,
formându-se plãcile ateromatoase.
În privinþa afectãrii mediului înconjurãtor, se poate spune cã pentru a
obþine un kg de grâu sunt necesari 250 l de apã, în timp ce pentru
obþinerea unui kg de carne de vitã sunt necesari 25000 l de apã.
30
(30
30)
În acelaºi stil, o lucrare foarte interesantã a dr. V. Florescu, „Cum
sã trãieºti sãnãtos ºi ieftin“, continuã prezentarea unor studii ºtiinþifice,
care atestã, în mod tranºant, necesitatea de a îndepãrta carnea din
alimentaþia umanã:
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Cuvier
Cuvier,, creatorul anatomiei comparate, spune:,,Hrana naturalã a
omului, judecînd dupã structura sa, pare cã trebuie sã se fi compus din
fructe, rãdãcini ºi legume.“
Dr
Dr.. P
P.. Car
Cartton aratã de asemenea cã nicidecum nu putem socoti
carnea un aliment potrivit al omului. Astfel el spune: ,,Alimentaþia
e es
arã ffirii
cu cada
vr
cadavr
vre
estt e contr
contrarã
irii omeneºti, adicã instinctului sãu,
structurii anatomice ºi fiziologice a omului. Instinctul se aratã în mod
netãgãduit. Copiii furã fructe din grãdinã, dar niciodatã nu le
vine în mint
e sã ia o bucatã de car
ne de la un mãcelar
minte
carne
mãcelar.“
00 kkgg de por
umb care se dã unui
S-a socotit cã pentru fiecare 1100
porumb
carne ºi cã dacã acest porumb ar fi folosit
bou, se recolteazã 3 kg de carne,
sub diferite forme în alimentaþia omului, s-ar obþine de 5 sau 6 ori
mai multã hranã decât din 3 kg carne de bou
bou. Iar vaca, datoritã
laptelui pe care îl dã, este de 6 ori mai folositoare decât un bou.
În rãzboiul mondial trecut, profesorul Hindhelde a scãpat pe danezi
de foame îndemnându-i sã-ºi taie porcii. În acest fel a rãmas populaþiei
cerealele pe care le foloseau porcii. Tot acest profesor a dovedit cã
vieþii ºi sãnãtãþii nu-i este necesarã carnea.
eo urmãrind viaþa a 45 de centenari, a putut sã
Pr
of
esor
ul B. Y
Yeo
Prof
ofesor
esorul
observe cã cei mai mulþi dintre ei nu mâncaserã deloc carne, toatã
viaþa, doar câþiva folosirã puþinã carne ºi numai unul cava mei mult.
Mâncãtorii de carne sunt mai puþini rezistenþi decât vegetarienii.
Pr
of
esor
ul I. Fischer de la Univ
er
sit
at
ea Y
ale a fãcut o experienþã
Prof
ofesor
esorul
niver
ersit
sitat
atea
Yale
doveditoare în acest sens. El s-a folosit de douã grupe de atleþi, obiºnuiþi
cu sporturile, prima alcãtuitã din tinerii de la Universitate ºi care
foloseau carne, iar a doua, alcãtuitã de la Sanatoriul Battle Creeke, care erau vegetarieni.
S-au fãcut douã probe: Întâi, sã þinã braþele în poziþie orizontalã cât
puteau de mult ºi al doilea, sã se lase pe vine ºi sã se ridice în picioare
atât cât îi ajutau puterile. Rezultatele au fost surprinzãtoare: T
Toþi
oþi
vegetarienii au putut sã þinã braþele întinse mai mult de o orã.
minute adicã trei ore ºi
Unul dintre ei a putut sã le þinã timp de 200 de minute,
20 de minute. Dar nici unul dintre atleþii mâncãtori de carne n-au
putut sã le þinã mai mult de 20 de minute.
minute Cea mai mare parte
e . La
dintre ei au lãsat braþele în jos dupã mai puþin de 1155 minut
minute
exerciþiul de lãsare în jos ºi redresare, vegetarieni au fãcut acest exerciþiu
de 1800
800--2000 de ori fãrã sã se opreascã (unul dintre ei a fãcur exerciþiul
de 5000 de ori
ori); nicidecum mâncãtorii de carne n-au putut sã facã
exerciþiul acesta mai mult de 400 de ori ºi cea mai mare parte dintre
ei n-au trecut nici de 300 de ori
ori. (331)
În continuare, în lucrarea „Reþete culinare vegetariene“, dr. Valentin Nãdãºan expune rezultatul cercetãrilor biostatistice din ample studii
medicale, prezentate în multe alte tratate occidentale din domeniul
medical (studiul cãrþii este relevant în acest sens):
În anii 1950 a început primul mare studiu, cuprinzând un numãr de
25.000 de neoprotestanþi din California, cunoscut în cercurile ºtiinþifice
sub numele de „Studiul Mortalitãþii Neoprotestante“. Acest studiu realizat
în strânsã colaborare cu „Societatea Oncologicã Americanã“ („American Cancer Society“) a comparat rata mortalitãþii prin diferite boli la
neoprotestanþi, cu rata mortalitãþii prin aceleaºi boli la restul populaþiei
de aceeaºi vârstã ºi sex din California. Rezultatele au întrecut orice
aºteptãri. Rata mortalitãþii prin totalitatea cauzelor de deces a fost de
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numai 59% faþã de populaþia generalã.
Ratele mortalitãþii prin boalã coronarianã, atac vascular cerebral,
boli canceroase ºi diabet zaharat erau ºi ele mult reduse, mai exact de
numai 45–55% faþã de populaþia generalã din California.
La neoprotestanþii din Norvegia, Olanda ºi Japonia, rata mortalitãþii
prin boalã coronarianã s-a dovedit a fi de asemenea mai scãzutã, de numai
4–60% din rata constatatã la populaþia generalã iar rata mortalitãþii prin
cancer a fost de numai 20–70% din rata restului populaþiei din þãrile respectiv.
În anii 1970, studiul pe populaþia neoprotestantã a intrat într-o nouã
etapã, cuprinzând 34.000 de bãrbaþi ºi femei. Obiectivul acestui studiu
era identificarea legãturilor dintre modul de alimentaþie al omului ºi
incidenþa bolilor canceroase ºi cardiovasculare, prin compararea
diferitelor categorii de neoprotestanþi între ei, de exemplu: compararea
stãrii de sãnãtate a celor ce consumã carne cu cei care nu consumã carne.
Acest nou studiu de proporþii uriaºe, finanþat de guvernul S.U.A., este
cunoscut sub numele de „Studiul Sãnãtãþii Neoprotestanþilor din California“
Constatarea sinteticã a acestui studiu ne spune cã „mortalitatea
datoratã tuturor cauzelor a fost asociatã cu un consum redus de salate
verzi ºi un consum mare de ouã ºi carne“ .
Din nefericire, suprafeþe imense de teren agricol sunt destinate creºterii
intensive a animalelor. Pentru a se obþine 1 kg de carne de vitã se utilizeazã
16Kg proteine din plante. Prin ciclul alimentar se face o risipã de proteine
ºi de glucide de 90%. Pentru asigurarea unui regim adecvat din punct de
vedere nutritiv, este nevoie de 7 ori mai mult teren dacã regimul include
carne faþã de terenul necesar pentru a asigura un regim vegetarian.
Între anii 1990–1991, numãrul vegetarienilor din Marea Britanie a
crescut de la 3,7% la 7%. Aproape 20% din populaþia britanicã nu consumã
carne de vitã. Confruntaþi cu o asemenea ameninþare (pericolul Encefalitei
Spongiforme Bovine – E.S.B.), statisticile indicau în 1992 cã în fiecare
sãptãmânã, 28.000 de adulþi din þãrile Regatului Unit devin vegetarieni.
Societatea vegetarianã din marea britanie estimeazã cã în anul 2000, 20%
65
65))
din populaþia þãrii vor fi vegetarieni. ((65
Pe linia susþinerii alimentaþiei cât mai naturale (din care se eliminã
carnea, ca sursã a atâtor otrãvuri), o ºi mai mare credibilitate prezintã
nish („Revoluþie în terapia bolilor de inimã“),
cartea dr
dr.. med. Dean Or
Ornish
care oferã studii clinice documentate, efectuate în colaborare cu un
mare grup de medici specialiºti, din diverse institute de
ale din S.U
.A
., pe o dur
atã de 14 ani
cer
ce
e, clinici ºi sspit
pit
ani,
are,
pitale
S.U.A
.A.,
duratã
cerce
cett ar
ticipat mii de bolna
vi car
diaci (a se vedea revista
la care au par
participat
bolnavi
cardiaci
The Lance
990
internaþionalã ,,The
Lancett “, vol. 336 din 21 iulie 11990
990).
Deschiderea inimii
Programul sãu, denumit ,,Deschiderea
inimii“ a produs la început o
adevãratã explozie în lumea ºtiinþificã medicalã. Dupã severe verificãri
tehnico-medicale, acest program este astãzi recunoscut în întreaga
lume medicalã (inclusiv de dr
ant
dr.. Claude Lenf
Lenfant
ant, director al National
Ins
titut
e of Health, S.U
.A
onio M. Go
tt
o Jr
Institut
titute
S.U.A
.A.., ºi dr
dr.. Ant
Antonio
Gott
tto
Jr.., preºedinte al
American Heart Association
Association), prezentat la congresele de cardiologie ºi
introdus ca terapie de bazã în clinicile de specialitate din S.U.A. ºi Occident.
Astfel, în aceastã deosebit de importantã lucrare, se susþine inclusiv
urmãtoarele:
Societatea americanã a asistentelor dieteticiene (American
American
Association) a emis o declaraþie de principii, în care se spune:
Dietetic Association
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,,O cantitate considerabilã a studiilor ºtiinþifice dovedeºte relaþia pozitivã
dintre modul vegetarian de viaþã ºi scãderea riscului pentru o serie întreagã
de boli cronice, degenerative, cum ar fi obezitatea, bolile de inimã
coronariene, hipertensiunea, cancerul intestinului gros ºi altele. În afarã
de aceasta la vegetarieni apar mai rar osteoporoza, cancerul pulmonar,
cancerul de sân, calculii renali, calculii biliari ºi diverticulozele (boli ale
intestinului). Deºi dieta vegetarianã asigurã foarte bine necesarul de
proteine al organismului sau chiar îl depãºeºte, conþine de obicei mai puþine
proteine decât alimentaþia nevegetarianã. Acest consum redus de proteine
poate sã fie excelent pentru sãnãtate; dupã toate probabilitãþile este ºi
explicaþia numãrului redus de cazuri de osteoporozã la vegetarieni ºi a
ameliorãrii funcþiilor renale la oamenii cu rinichii deja bolnavi. În afarã de
aceasta, consumul redus de proteine înseamnã în general, ºi un conþinut
mai redus de grãsimi din alimentaþie, cu toate avantajele legate de acesta,
cãci alimentele care sunt bogate în proteine conþin adesea ºi foarte multe
grãsimi. Societatea dieteticienelor americane este de pãrere cã
vegetarianismul creazã toate condiþiile pentru pãstrarea sãnãtaþii,
în ceea ce priveºte valoarea nutritivã, reprezintã o hranã vitalã,
completã, atunci când este alcãtuitã cu grijã. Dieta de vindecare
vegetarianã.“
este vegetarianã.
Oamenii a cãror alimentaþie este sãracã în grãsimi ºi colesterol ºi
este vegetarianã au în copilãrie valori normale de tensiune arterialã ºi
de colesterol; aceste valori nu cresc când înainteazã în vârstã, iar bolile
de inimã coronarine sunt foarte rare la aceste grupuri de oameni.
Oamenii care se hrãnesc într-un mod tipic pentru S.U.A. ºi þãrile
occidentale industrializate au în copilãrie valori normale de tensiune arterialã
ºi de colesterol; însã de regulã, aceste valori cresc odatã cu înaintarea în
vârstã, iar bolile coronariene de inimã sunt foarte frecvante la aceºti oameni.
Majoritatea oamenilor din þãrile mai puþin industrializate se hrãnesc
în acest mod vegetarian ºi boala coronarianã de inimã este atât de rarã
în aceste þãri, ca malaria aici.
Cercetãtorii au pornit, chiar la început de la supoziþia cã oamenii
nu sunt dispuºi sã-ºi schimbe modul de viaþã ºi sã treacã la un regim
foarte sãrac în grãsimi, preponderent vegetarian, deºi douã treimi
din populaþia lumii s-a hrãnit aºa timp de secole
secole.
Mulþi antropologi sunt de pãrere cã strãmoºii noºtri din
istoria veche ºi mai nouã au fost preponderent vegetarieni,
în ciuda imaginii ar
e a omului din peºt
erã-vânãt
or
arhicunoscut
hicunoscute
peºterã-vânãt
erã-vânãtor
or.
hicunoscut
În jurul anului 1900, substanþele vegetale asigurau douã treimi din
proteinele alimentaþiei tipice americane, în timp ce astãzi, douã treimi
din proteinele pe care le ingerãm sunt de origine animalã.
În afarã de efectul pozitiv asupra inimii, o alimentaþie care conþine
foarte puþine produse animale reduce riscul multor feluri de maladii
canceroase. Dr
Dr.. T
T.. Collin Cam
Campbell
pbell de la Universitatea Cornell ºi
dr
dP
eto de la Universitatea Oxford au efectuat studii medicale
dr.. Richar
Richard
Pe
în China, timp de mai mulþi ani.
Noi, oamenii, sunt
em de ffap
ap
pecie
Dr
pbell a spus: ,,N
suntem
aptt o sspecie
Dr.. Cam
Campbell
vegetarianã
vegetarianã; ar trebui sã consumãm alimente vegetale, într-o mare
varietate ºi sã limitãm la minimum alimentele de naturã animalã. Cu
cât este mai mare partea de produse animale din alimentaþie, cu atât
mai mare este riscul îmbolnãvirii de cancer. Majoritatea oamenilor care
se îmbolnãvesc de cancer pulmonar sunt fumãtori, dar nu toþi fumãtorii
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se îmbolnãvesc de cancer pulmonar. La fumãt
fumãtori
ori, se pare cã o
ori
alimentaþie cu produse animale mãreºte riscul mbolnãvirii
de cancer
p ce o aliment
aþie cu pr
e din fr
uct
e ºi
cancer,, în tim
timp
alimentaþie
precãder
ecãdere
fruct
ucte
ecãder
legume reduce acest risc
risc“. În China, se pare cã situaþia este aceeaºi
la cancerul de ficat.
Sportivii au constatat cã-ºi pot mãri performanþele dacã respectã o
dietã bogatã în hidraþi de carbon de formã complexã (fibre vegetale) ºi
sãracã în grãsimi saturate. Echipe cunoscute de fotbal (american),
ew Y
or
k Y
începând de la ,,N
,,Ne
Yor
ork
Ye
ets“ pânã la ,,Cei 49 din San FFrrancisco
cisco“, renunþã câteodatã la friptura tradiþionalã înaintea unui meci în
favoarea unor mâncãruri care sunt bogate înproduse cu fibre vegetale. În
,,N
ew Y
or
k Times“ se putea citi: ,,Jane
Jane
owitz
,,Ne
Yor
ork
Janett Hor
Horo
witz, consilierã în
probleme de diabet a celor de la ,,Jets
,,Jets“, a declarat cã grãsimea este
out
in
,,out
out“ (exclusã), în timp de alimentaþia vitalã completã – ,,in
in“ (cea aleasã
, singura recomandatã)“.
tina N
avr
atilo
va îºi datoreazã succesele
Starul de tenis Mar
Martina
Na
vratilo
atilov
fenomenale pe terenul de tenis (anii ‘80), în cea mai mare parte dietei
alimentare, care este foarte sãracã în grãsimi ºi foarte bogatã
în hidraþi de carbon de formã complexã (fibre vegetale).
ªi alþi sportivi au descoperit avantajele unui mod de alimentaþie
vegetarian. Campioni pe care l-am meniþionat deja, Edwin Moses
Moses, a
32
32)
fost neînvins în cursa cu obstacole timp de 8 ani
ani. (32
Legat de ultimul aspect expus în deosebita lucrare anterioarã, se ºtie
cã dublul campion olimpic la înot pe distanþe lungi, Roos din
S.U.A., celebru la începutul secolului, a publicat o carte, în care aratã cã
mesele sale erau alcãtuite 90% din cruditãþi ºi cã nu mânca
deloc carne
carne!
Mai departe, vom desfãºura prezentarea noastrã, cu alte informaþii
de acelaºi tip, provenite din mai multe surse cât se poate de „autorizate“
dr
son etc.), cu acelaºi
(dr
dr.. Mincu
Mincu, bioch. Segal
Segal, dr
dr.. Bieler
Bieler, dr
dr.. Ger
Gerson
stil de promovare a ideilor din capitolul nostru (chiar dacã nu aceasta
a fost în intenþia iniþialã a unora dintre aceºtia):
Gruparea mormonilor din Utah, S.U.A., are o incidenþã mai redusã
a cancerului colonului ºi stomacului, iar la femei se înregistreazã o
frecvenþã mai micã a cancerului uterului decât la restul populaþiei. În
general, grupãrile etnice care au introdus restricþii de carne, peºte,
bãuturi alcoolice ºi bãuturi stimulante au un procent mai redus al
incidenþei cancerului. În schimb, creºterea consumului de carne ºi de
grãsimi favorizeazã apariþia cancerului colonului. În þãrile subdezvoltate,
unde majoritatea populaþiei se hrãneºte cu alimente pe bazã de legume
ºi cereale, cu foarte puþinã carne ºi grãsimi, incidenþa carcinoamelor
este de 10 ori mai micã decât în S.U.A. Un studiu fãcut în Hong Kong,
pe douã grupe socio-economice distincte, a demonstrat cã mortalitatea
provocatã de cancerul colonului este de douã ori mai ridicatã la grupa
care consumã 3.900 Kcal/zi faþã de cea care se rezumã la 2.900Kcal/zi.
Prelungirea duratei vieþii prin limitarea alimentaþiei este asociatã
frecvent cu frânarea proceselor de îmbãtrânire la diferite niveluri
biologice. Animalele supuse unui regim energetic restrictiv îºi micºoreazã
masa corporalã, iar temperatura este cu 1,2–1,50C mai redusã decât la
animalele de control. Totodatã se mãreºte necesarul de oxigen, se frâneazã
transformãrile determinate de vârstã ale ARN-ului din þesuturi, se opreºte

411

îmbãtrânirea colagenului, se inhibã sinteza proteicã, iar echilibrul acidobazic este deplasat spre domeniul alcalin
alcalin. Prin micºorarea valorii
calorice a raþiei la 50% faþã de recomandãrile standard, se produce o
scãdere a conþinutului de proteine în mitocondriile hepatocitului ºi ale
rinichiului ca urmare a modificãrii metabolismului proteinelor ºi ale ARNului ºi AND-ului, are loc o reducere importantã a activitãþii
citocromoxidazelor ºi o creºtere a gradului de fosforilare ºi oxidare în
mitocondrii, în timp ce majoritatea sistemelor enzimatice îºi pãstreazã
aceeaºi activitate funcþionalã ca ºi la animalele de control. Prelungirea
vieþii în condiþiile unei raþii de energie redusã este corelatã cu
inhibarea îmbãtrânirii genomului ºi a aparatului de sintezã a proteinelor
celulare, a þesutului conjunctiv, diminuarea conþinutului de colesterol ºi
lipide în aortã, cu reducerea hiperlipidemiei, cu micºorarea volumului
adipocitelor, cu creºterea aportului insulinic al pancreasului. Totodatã
se încetinesc modificãrile neuroendocrine determinate de vârstã, ca
urmare a stimulãrii sistemului hipotalamus–hipofizã–tiroidã ºi
hipotalamus-hipofizã-gonade.
Relaþia alimentaþie-stare de sãnãtate, urmãritã în ultimele decenii
prin studii epidemiologice, a pus în evidenþã faptul cã regimurile
alimentare predominant vegetariene exercitã efecte benefice asupra stãrii
de sãnãtate. Astfel, un studiu publicat de O.M.S. asupra influenþei
alimentaþiei asupra mortalitãþii provocate de 12 afecþiuni cronice din 18
þãri dezvoltate a evidenþiat o serie de corelaþii semnificative: corelaþie
pozitivã între cancerul intestinal ºi consumul de grãsimi, carne, zahãr,
ouã ºi bere; de asemenea între cancerul stomacului ºi consumul de zahãr;
corelaþie pozitivã privind incidenþa BCV la bãrbaþii între 45–65 ani ºi
grãsimile saturate, colesterol ºi proteinele animale; corelaþie negativã
pentru aceeaºi grupã între consumul de proteine vegetale, poliglucide ºi
celulozã.
În Grecia s-a efectuat un studiu privind cauzele cancerului colorectal
în douã spitale din Atena, pe 100 de bolnavi cu cancer confirmat histologic. Bolnavii au indicat un consum mai redus de legume, în special
sfeclã roºie, spanac, lãptuci ºi varzã ºi un consum preferenþial de carne
de oaie ºi de vitã. Între cele douã extreme (regim bogat în legume – sãrac
în carne, faþã de sãrac în legume – bogat în carne) coeficientul de risc a
fost de 8, considerat suficient pentru a explica incidenþa cancerului
colorectal.
În Japonia, în 1985 s-au publicat studiile efectuate de centrul oncologic pe o perioadã de 20 de ani pe un numãr de 122.000 de persoane în
vârstã de peste 40 de ani. Din cele 16 grupe în care au fost împãrþite, , cea
,,nicotinicã“, ,,alcoolicã“ ºi ,,carnivorã“ au înregistrat o mortalitate datoratã
cancerului de douã ori mai mare decât grupa ,,legumicolã“. (119)
Dr
eitz
er
Dr.. Alber
Albertt Schw
Schweitz
eitzer
er, care a construit un spital în Lambarene,
în Africa Centralã, acum 40 de ani, raporta în scrisorile sale din
octombrie 1954, urmãtoarele: „Mulþi nativi, în special cei din comunitãþi
mai mari, nu mai trãiesc acum ca odinioarã – ei obiºnuiau sã se
hrãneascã aproape în exclusivitate pe baza fructelor ºi legumelor,
bananelor, cassarei, ignamului, taro, cartofilor dulci ºi a altor fructe.
Acum ei trãiesc pe baza laptelui condensat, a untului conservat, a cãrnii
ºi peºtelui conservate ºi a pâinii.“ Dr. Schweitzer a remarcat în 1954,
prima operaþie de apendicitã la un nativ din regiune: „Data apariþiei
cancerului ºi a altor boli ale civilizaþiei nu se poate urmãri în regiunea
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noastrã africanã cu aceeaºi certitudine ca cea a apendicitei, întrucât
examenele microscopice existã aici doar de câþiva ani. Îndeajuns de
ciudat este faptul cã nu am avut nici un caz de cancer înainte, în spitalele
noastre.“
avajo (cu un
Dr. Salisbury a raportat, cu privire la indienii N
Na
sistem alimentar total diferit de cel al societãþii umane actuale), cã în 23
de ani el a avut internaþi 35.000 de indieni ºi numai 66 de cazuri de
cancer. Rata mortalitãþii la aceºti indieni este de 1/1.000, în timp ce la
indienii care au acceptat o parte a nutriþiei civilizaþiei moderne, este de
1/500. (661 )
Sãnãtatea copiilor se situeazã, în medie, la un nivel destul de scãzut.
Statisticile au stabilit cã între 1948–1952, în S.U.A., 52% dintre tineri au trebuit
sã fie declaraþi inapþi pentru serviciul militar din cauze fizice sau mentale.
Statistici recente au demonstrat cã un american mediu (poporul
cel mai mare consumator de carne din lume) consumã pe an, în medie,
o cantitate de carne egalã cu greutatea sa corporalã – circa 85kg. Este
un obicei, sã se mãnânce carne de trei ori pe zi. Carnea are un efect de
încãlzire (stimulare) asupra corpului. Din cauza acestui efect stimulant, un exces de proteine în hranã dã o impresie de confort; numai cã,
pentru medicul priceput, existã o mare diferenþã între aceastã stare
euforicã ºi adevãrata sãnãtate. (55)
În perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale, când a fost necesar sã
se reducã drastic consumul de alimente de origine animalã, vegetarismul a
fost promovat ºi de pe o bazã mai ºtiinþificã, „Washington Post“ din 2
octombrie 1943 publica numãrul vegetarienilor din S.U.A. determinat la
un recensãmânt, ca fiind de 2,5–3 milioane.
Un studiu realizat în 1984 de SECODIF la cererea OFIVAL (Office National Interproffesionel des Viandes de Elevage et dAgriculture) aratã cã în
Franþa 14% din populaþie este cvasivegetarianã (foarte rari consumatori de
58
58)
carne). (58
Într-o lucrare a prof. Dan Bozaru
Bozaru, despre valenþele pozitive ale
alimentaþiei vegetariene, este prezentat un aspect care a mai fost atins pânã
acum, cel referitor la paradoxul oferit de perioada rãzboiului: faptul cã
restricþiile culinare specifice acestei perioade au generat efecte
benefice pentru anumite categorii de boli (exceptând, totuºi,
problema insuficienþelor nutriþionale ale unor principii vitale).
Astfel, în aceastã lucrare, se precizeazã:
Valoarea regimului vegetarian a fost spontan recunoscutã în timpul
blocadei Danemarcei din timpul primului rãzboi mondial. În timpul respectivei blocade, danezii au fost oarecum constrânºi sã trãiascã hrãninduse numai cu cereale, legume, fructe, miere ºi produse lactate. În timpul
primului an de raþionalizare, uluitor a fost faptul cã mortalitatea a scãzut
cu 17% ºi efectele extraordinare ale acestui regim au fost, pe ansamblul
întregii populaþii – o sãnãtate globalã mult mai bunã ºi o scãdere netã a
mortalitãþii (evident, altele decât generate de rãzboi).
În anii 1940–1945, Norvegia, la rândul ei, a fost supusã unei experienþe
militare, când a fost stringent necesar sã se facã restricþii foarte mari în
ceea ce privea consumul de carne. Scãderea aproape imediatã a ratei
generale a mortalitãþii datoratã bolilor vasculare a fost urmatã apoi de o
semnificativã revenire rapidã la rata mortalitãþii de dinainte de rãzboi, atunci
când populaþia þãrilor respective ºi-a reluat regimul alimentar obiºnuit în
care predomina carnea.
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Eschimoºii, care trãiesc preponderent cu carne ºi peºte, îmbãtrânesc
totuºi foarte repede, având o medie de viaþã de numai 27 de ani ºi jumãtate.
Kirghizii, trib nomad din Rusia orientalã, al cãror regim se compune în
mod esenþial numai din carne, îmbãtrânesc la rândul lor prematur ºi mor
destul de repede, fãrã a depãºi, cel mai adesea, vârsta de 40 de ani.
Un alt fenomen remarcat de Dan Bozaru, se referã la legãtura indisolubilã între consumul dominant carnat al unei populaþii, ºi durata medie de
viaþã corespunzãtoare unei asemenea atitudini (uneori impusã de condiþiile
de mediu) – spre deosebire de populaþiile orientale, cu consum mult mai
moderat de proteine carnate ºi cu duratã medie de viaþã corespunzãtoare.
Acest aspect, însã, poate fi relevat mai ales în situaþii concrete, ale
unor personalitãþi care, prin alimentaþia fãrã carne, fie dezvoltã o vitalitate
surprinzãtoare (ce susþine o acþiune sportivã de anvergurã), fie asigurã un
tonus artistic ºi longeviv absolut surprinzãtor – elemente foarte bine
Medicine
surprinse de douã interviuri luate de revista francezã „Medicine
douce
douce“.
Unul dintre acestea se referã la un caz foarte interesant – cel al
patinat
oar
ei fr
ancez
e Sur
ya Bonaly
patinatoar
oarei
francez
anceze
Sury
Bonaly. Nãscutã la 15 decembrie 1973 la
Nice, Franþa, supranumitã ºi „luptãtoarea“ sau „tigroaica“
„tigroaica“, aceasta
prezintã un palmares deosebit: campioanã mondialã de juniori în
199
pioanã eur
opeanã într
e 1199
99
1–1
995, 3 titluri
9911, 5 titluri de cam
campioanã
europeanã
între
991–1
1–1995,
de vicecam
pioanã mondialã într
e 11993
993 ºi 11995,
995, a 4-a la Jocurile
vicecampioanã
între
Olim
pice de la Lillehamer (1
99
4) ºi, în sfârºit, cam
pioana F
Olimpice
(199
994)
campioana
Frranþei
din 11988
988 pânã în 11995
995
995.
Deºi la 1,54 m. ºi 42 Kg. în prezent, din fragedã copilãrie a frecventat
sãlile de gimnasticã, a fãcut scrimã, sãrituri, caiac, volei, ski, dans ºi… patinaj.
Adoptatã la vârsta de 8 luni de cãtre pãrinþii sãi, a devenit prima franþuzoaicã
care a cucerit titlul european la patinaj artistic fãrã nici o dificultate.
MediCâteva extrase din interviul sãu acordat revistei franceze „Medicine douce
douce“ sunt relevante despre rezultatele obþinute, prin prisma
modului de abordare a nutriþiei:
Medicine douce: Obiceiurile dvs. alimentare sunt compatibile
cu un nivel sportiv ca al dvs.?
Surya Bonaly:
Bonaly Îi revine publicului sarcina de a judeca! Când eram
foarte micã, am avut o eczemã. Pãrinþii m-au oprit sã mai mãnânc
carne ºi gata, într-o sãptãmânã eram vindecatã
vindecatã. De atunci sunt
vege
egettarianã
arianã. Mãnânc „bio“, mã aprovizionez din pieþele din Joinville,
din magazinele dietetice cu cereale ºi ador fructele exotice. În cazul
vreunei cãderi mai dure mã întorc la macrobioticã. Oriunde aº fi în
lume, caut întotdeauna produse naturale, dieteticã…
M.d.: Dar atunci când sunteþi cu adevãrat bolnavã?
Sur
y a: Bolna
vã? A
avã boalã pe car
e
Sury
Bolnavã?
A,, da… ºtiþi, cea mai gr
gra
care
o am este o rãcealã. Rãcesc cam o datã la 2–3 ani…
Al doilea caz se referã la modul de nutriþie a unei mari vedete de
muzicã „pop“ din S.U
.A
ur
ner
S.U.A
.A.., Tina T
Tur
urner
ner, ce-ºi menþine o formã fizicã
de invidiat la cei peste 60 de ani ai sãi ºi care-i permit prezenþa în
continuare în sãlile de spectacole, nu numai ca interpretã, ci ºi ca
dansatoare de excepþie (pentru anul 1997). Iatã, destãinuit, „secretul“
acesteia:
Dimineaþa nu beau cafea, nu mãnânc lucruri grase sau carne
carne.
În fiecare zi, la 6.30 mãnânc o bananã ºi douã portocale; acest lucru îmi
geri
dã energie pânã la 11.30. Nu mãnânc sandviºuri, hambur
hamburgeri
geri, nu
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beau bãuturi gazoase. La o orã dupã fiecare masã, beau câte un pahar
de ceai neîndulcit pentru cã îmi curãþã tubul digestiv. Înainte de fiecare
concert, mãnânc 100g alune americane ºi /sau seminþe de dovleac,
neprãjite.
Þin post total o zi pe sãptãmânã
sãptãmânã. Astfel îmi curãþ organismul.
Esenþial pentru aceastã purificare este sã beau cât mai multe lichide,
altfel toxinele nu pot ieºi din corp ºi-þi va fi mai rãu.
Clisma
Clisma: nu mi-e ruºine s-o afirm ºi nici nu sunt singura – Naomi
Campbell, Lady Di, Kim Basinger ºi multe altele fac asta destul de
des. În fiecare sãptãmânã, în ziua în care þin post, îmi fac clisma cu ceai
de muºeþel. Astfel închei purificarea corpului.
Astfel se încheie acest veritabil „potpuriu
potpuriu“ de secvenþe, ale unor
potpuriu
studii ºi observaþii pertinente, autorizate medical, care confirmã ºi susþin
ideea promovatã de noi – sugeratã, dar (încã) neoficializatã – a unei
alimentaþii naturale, „eliberatã“ de produsul cadaveric numit carne.
Care sunt urmãtorii paºi, pe drumul desãvârºirii Alimentaþiei Naturale, vom vedea în subcapitolele urmãtoare. Deocamdatã, în continuare,
vom parcurge argumentaþia de tip biologic – prin elemente concrete,
medicale, în faþa cãrora nimic nu mai poate fi interpretabil…

8.1.3 ARGUMENTE BIOLOGICE
ALE ALIMENTAÞIEI FÃRÃ CARNE
8.1.3.1 ARGUMENTELE ANATOMIEI
ªI FIZIOLOGIEI COMPARATE
Cuvier
Cuvier, întemeietorul anatomiei comparate, a fost categoric în
afirmaþia cã strãmoºii omului au folosit numai hrana naturalã ºi cã omul
actual este structurat anatomic pentru o astfel de nutriþie. Mai mult decât
atât, Cuvier însuºi, practica o alimentaþie vegetarianã precum
ºi alþi mari naturaliºti ai lumii: Buffon, Linne, Douberton, Flourens,
Milde–Edwars, etc., dupã cum afirmã Leonce Carlier în ,,Les Legumes
et les fruits guerisent“.
Mai recent, prof. R.L. Simons de la Yale University, susþine acelaºi
lucru, fãcând dovada cu Driopitecii de origine tropicalã ºi temperatã.
Un studiu pertinent pe teme de anatomie ºi fiziologie comparatã au
yce ºi Pozas
realizat doi mari nutriþioniºti spanioli – F r anz Jo
Joy
Hermosilla
Hermosilla. În lucrarea acestora, referitoare la aceeaºi temã ca ºi a
Tratatului nostru („El crudivorismo“), se precizeazã:
Frugivorele (,,Fructivorele“) au molari prevãzuþi pentru capacitatea
de a mesteca fructele uscate. Caninii lor se deosebesc de aceia ai
carnivorelor, prin faptul cã sunt mai puþin ascuþiþi, arãtând cã sunt folosiþi
numai pentru spartul nucilor, alunelor ºi a altor fructe semitari, aºa cum
fac primatele (adicã maimuþele antropoide mari: cimpazeul, urangutanul
ºi gorila) ºi veveriþele. Molarii frugivorelor sunt mai mult sau mai puþin
largi ºi laþi, fiind capabili numai de a mãcina alimentele. Este important
de observat cã nici un molar al fugivorelor nu conþine ascuþiºuri la
partea superioarã ºi prin aceasta nu le foloseºte la masticaþia cãrnii.
Carnivorele au colþii (caninii) sub formã de cârlige, iar molarii au
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de asemenea ascuþiºuri cu o conformaþie specialã, pentru a mânca carne
crudã. Maxilarele lor inferioare nu permit miºcãri laterale. Incisivii lor
sunt ascuþiþi, sub formã de colþi.
Omnivorele au o dentiþie cu caracter mixt, atât de tip carnivor, cât
ºi frugivor – au caninii ºi unii molari ca ai carnivorelor, iar incisivii ºi
12
ceilalþi molari sunt identici celor ai frugivorelor.
(12
12)
corelãrii“ emis de
În continuare, autorii spanioli citeazã principiul ,,corelãrii
Couvier, dupã care, atunci când un organ suferã o transformare, celelalte
organe ale aceluiaºi corp, vor fi de asemenea modificate (Acest principiu,
cel puþin cu privire la alimentaþie este exact, deoarece fiecãrui tip de dentiþie
îi corespunde un sistem propriu de alimentaþie ºi de organizare a aparatului
digestiv, cât ºi sistemului de miºcare ºi a simþurilor):
„Cum dentiþia omului (dinþi, canini ºi molari) este identicã frugivorelor (fructivorelor), adicã este constituitã pentru a tãia ºi mesteca
cereale, fructe ºi vegetale, dovedesc cã modelul omului este prin naturã
frugivor, prin urmare vegetarian.“
Membrele superioare ºi inferioare ale carnivorelor ºi omnivorelor
flecteazã în acelaºi sens, în timp ce la frugivore membrele superioare
flecteazã în sens opus celor inferioare (cazul omului).
Unghiile carnivorelor sunt gheare pentru sfâºiat ºi prins, ale
frugivorelor sunt ,,scule“ pentru cãþãrat. Ursul, care este omnivor, are
12
gheare pentru sfâºiat, dar ºi pentru cãþãrat.
12)
(12
Tot în acest sens, de susþinere a unor asemenea idei, stau mãrturie
alte douã citate a unor surse autorizate medicale. Astfel, în revista
americanã „Medical Counter Point“, dr. William S. Collins scria:
„Omul este înzestrat în mod evident cu o danturã ce se aseamãnã
mai mult cu cea a ierbivorelor decât cu cea a carnivorelor; erbivorele
au incisivii ascuþiþi pentru a tãia iarba, molarii cu suprafaþa platã pentru
a zdrobi legumele ºi fructele, în timp ce caninii sunt scurþi ºi rotunjiþi,
inapþi sã sfâºie ºi sã striveascã carnea“.
De asemenea, dipl. microbiol. Mariana Ghezzo, susþine aceleaºi
elemente anterior citate:
Toþi dinþii noºtri stau foarte aproape unul de celãlalt pentru ca fibrele
vegetale sã nu pãtrundã între ei, sã rãmânã acolo ºi sã putrezeascã. Existã
posibilitatea sã rãmânã între dinþi eventuala carne consumatã; aceasta se
datoreºte masticaþiei greºite. Animalele carnivore au un alt tip de maxilar
ºi dentiþie. Ei au dinþi ascuþiþi separaþi de spaþii mari. Cu dinþii ascuþiþi pot
rupe carnea ºi spaþiile interdentare împiedicã rãmânerea fibrelor între dinþi.
Maxilarul omului este în mod cert maxilarul unui erbivor, care
trebuie sã-ºi mestece mâncarea cu ajutorul lui. Maxilarul omului poate
fi miºcat pe orizontalã ca ºi maxilarul rumegãtoarelor, ºi nu pe verticalã
ca maxilarul animalelor de pradã.
Fibr
ele v
ege
Fibrele
vege
egettale au nevoie de mai mult timp pentru a fi digerate,
în timp ce proteina animalã poate fi digeratã repede, iar odatã cu ea intrã
în organism miliarde de bacterii de putrefacþie, care pot periclita sãnãtatea
consumatorului. La om, intestinul sãu este cel puþin de douã ori mai lung
62
decât cel al unui animal de pradã de aceeaºi mãrime. (62
62)
ologice ale
Continuând ideea privitoare la relaþiile antomo-fizi
antomo-fiziologice
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intestinelor ºi a celorlalte segmente ale organismului la cele
douã sspecii
pecii (er
biv
or
e ºi car
niv
or
e), cu trimit
eri ºi la omni(erbiv
bivor
ore
carniv
nivor
ore),
trimiteri
vor
e, autorii spanioli, citaþi la începutul subcapitolului, ne precizeazã,
ore
în continuare:
Este de o deosebitã importanþã compararea dimensiunilor
intestinelor dintre diferitele tipuri digestive de animale, deoarece acestea
aratã clasa de alimentaþie a fiecãrei specii.
Astfel, de exemplu, carnivorele au un tub digestiv echivalent cu de
4 la 5 ori lungimea corpului lor. De n-ar fi aºa, reziduurile intestinale
ale alimentaþiei cu carne care se descompun ºi putrezesc cu mare
uºurinþã în cazul unor intestine foarte lungi întârziind mai mult timp
înainte de a fi expulzate, fermenteazã putrid, dând naºtere intoxicaþiilor
intestinale.
Marea abundenþã de sucuri pancreatice, hepatice ºi intestinale în
intestine relativ scurte, fac ca animalele carnivore sã digere mai bine
carnea ºi de asemenea pot excreta rezidiile cu o mai mare
promptitudine.
Intestinele fiinþei umane sunt foarte diferite de acestea, având lungimea
de 8 la 10 ori statura omului normal, fapt de o extremã importanþã.
Resturile vegetale în intestine (subþire, gros, colon) nu sunt atât de toxice
nici nu putrezesc atât de repede ca produsele din carne. De aici rezultã
cã intestinele umane nu au nevoie de nici un volum atât de mare de
sucuri digestive, nici atât de puternice pentru digerarea alimentelor
vegetale. De aceea resturile intestinale sunt transportate mai mult timp ºi
stau mai mult timp în intestine. Prin urmare natura a dovedit cã intestinele
sunt adecvate pentru digestia vegetalelor ºi nu pentru carne. (Este acum
uºor de înþeles de ce marea majoritate a persoanelor care consumã carne
au probleme hemoroidale sau alte suferinþe ale porþiunii inferioare ale
tubului digestiv, datoritã reabsorbþiei toxinelor ca urmare a lungimii prea
mari a intestinelor proiectate pentru hrana frugivorã).
Saliva carnivorelor este puternic acidã ºi conþine fermenþi digestivi
cu acþiune asupra cãrnii, mult mai puternici decât ai omului. Saliva
umanã este de la slab acidã la puternic alcalinã. Ea conþinã fermenþi
digestivi care au o mai mare putere digestivã pentru alimentele
farinacee, decât pentru protide.
Cum carnea este alimentul ideal al animalelor carnivore, de digestie
acidã, este natural ca aceasta sã necesite o cantitate mai mare de acid
clorhidric ºi de asemenea de pepsinã pentru a fi digeratã. S-a calculat
cã animalele carnivore secretã de douã ori mai mult suc gastric decât
omul.
Din cele semnalate se înþelege clar, cã omul nu este adaptat pentru a
mânca carne. În cazul cã se obiºnuieºte cu aceasta din urmã, el obligã
stomacul sã secrete o mai mare cantitate de sucuri, violând astfel capacitatea
digestivã normalã. Insistenþa de a mânca alimente din carne, obligã stomacul
la o hiperfuncþiune a secreþiei sucurilor, care dau loc hiperclorhidriei, care
este o consecinþã directã ºi exclusivã a alimentaþiei cu carne. Hiperclorhidria
este primul pas cãtre ulcerul gastric, care la rândul sãu poate degenera în
cancer. Dacã pereþii stomacali sunt destinaþi sã suporte un gram de acid
clorhidric ºi îl obligãm sã tolereze 10 grame, este evident cã se vor debilita,
iritã ºi în final, inflama ºi ulcera. Toate acestea se petrec foarte logic ca
rezultat al preferinþei pentru carne, în locul alimentelor vegetale.
Mai trebuie observat în aceastã privinþã, cã primul aliment al omului,
laptele matern, conþine numai 2,5% albuminã în timp ce carnea conþine
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20%. Aceastã diferenþã mult prea mare, argumenteazã cã omul a fost
fãcut sã reziste la o cantitate maximã de albuminã a nou-nãscutului.
Funcþia hepaticã este legatã de necesitatea detoxifierii sângelui ºi
ca urmare întregul volum al acestuia trebuie sã treacã prin ficat. Cu cât
sângele este mai încãrcat cu componente toxice, cu atât ficatul este obligat
Aceasta
sã lucreze mai intens, devenind la un moment dat suprasolicitat.Aceasta
explicã de ce animalele car
or
e au o viaþã mult mai scur
tã
carniv
nivor
ore
scurtã
niv
or
elor ºi fr
ugiv
elor
biv
elor.
erbiv
bivor
orelor
frugiv
ugivor
orelor
decât a er
or
Un om de ºtiinþã francez, referitor la funcþia hepaticã a fãcut urmãtoarea
experienþã: el a luat doi câini cãrora le-a eliminat funcþia hepaticã, legând
direct vasele de sânge, astfel ca ficatul sã rãmânã izolat ºi a hrãnit pe unul
cu carne, alimentul sãu natural, iar pe celãlalt cu vegetale. Rezultatul a fost
urmãtorul: primul câine a murit dupã trei zile, de intoxicaþii iar
celãlalt hrãnit vegetarian, a murit 20 de zile mai târziu
târziu. Aceasta
dovedeºte în mod irefutabil toxicitatea cãrnii chiar pentru carnivore, în
permanenþã ºi mai ales când nu funcþioneazã ficatul. Ficatul este prin urmare
un organ capital al vieþii omului, pentru care acesta din urmã, ca ºi în cazul
stomacului, nu trebuie forþat sã digere alimentele contra indicate naturii
umane.
Carnivorele secretã o cantitate dublã de suc pancreatic decât cea a
omului ºi a maimuþelor.
Dacã câinele sau oricare animal carnivor ar secreta numai cantitatea
obiºnuitã pentru om, n-ar întârzia sã moarã.
La rândul sãu, pancreasul fiinþei umane furnizeazã intestinului suc
pentru procesul digestiei, care are caracter accentuat alcalin, în timp
ce cea gastricã este acidã.
Pentru cã vegetalele nu dau produse toxice nici la digestie, nici la
pãtrunderea în sânge a metabolizatelor, mica cantitate de suc pancreatic pe care o secretã omul este suficientã pentru nutriþie ºi dezvoltarea
sa normalã. Deoarece carnea este toxicã pentru om, necesitã mult mai
mult suc pancreatic, având ca rezultat faptul cã ingestia sa atacã
pancreasul, fapt care produce în multe cazuri diabet, boalã pe care
vegetarienii autentici n-o cunosc.
Funcþia rrenalã
enalã este de excreþie, atât pentru animalele carnivore,
cât ºi pentru om. Cu cât mai multã carne mãnâncã o persoanã, cu atât
mai mult excreþiile sale seamãnã cu acelea ale carnivorelor. Cu cât se
mãnâncã mai multã carne cu atât mai mult trebuie sã lucreze rinichii ºi
cu atât mai puternicã ºi mai toxicã este urina. Aceasta este motivul
pentru care þesuturile pe unde circulã urina, se iritã ºi se inflameazã,
12
12)
determinând prin aceasta manifestãri artritice. (12
Din aceste elemente se poate deduce clar caracterul
,,fr
ugiv
or“ ºi ,,cr
udiv
or“ (adicã natur
al), pentr
u car
e a ffos
os
,,frugiv
ugivor“
,,crudiv
udivor“
natural),
pentru
care
ostt
,,proiectat“ organismul uman de cãtre naturã
naturã.
Din punctul de vedere al anatomiei ºi fiziologiei comparate, omul se
apropie mult de tipul expus mai sus, aºa cum se presupune a fi fost la
începuturile evoluþiei sale, timp îndelungat. Or, o schimbare majorã în alimentaþie
– care sã pãstreze echilibrele dominante în organism ºi sã asigure o rearmonizare
a raporturilor cu mediul ambiant – implicã o ,,reproiectare“ ºi ,,reprogramare“
a organismului, pentru a face faþã noilor solicitãri. Se pare cã organismul sa adaptat, fãrã a-ºi modifica structura anatomicã majorã.
Astfel cã, din toate aceste puncte de vedere, rezultã cã asocierea
omului cu gr
upul omniv
or
elor par
e ne
jus
tif
icatã
grupul
omnivor
orelor
pare
nejus
justif
tificatã
icatã, mai ales cã în
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e curte ºi alte pãsãri
acest grup intrã urºii bruni, pãsãrile d
de
pãsãri, ce se
apropie mai degrabã (anatomo-fiziologic) de grupa carnivorelor, prin:
scurtimea intestinelor, aciditatea mare a sucului gastric, prezenþa
ghearelor etc.
cului
Un exemplu asemãnãtor, ce induce în eroare, este cazul por
porcului
cului,
or
considerat omnivor, asemenea omului. Acesta este aºa, însã un omniv
omnivor
ege
00%.
f or
þat de om
cul mis
tr
eþ es
orþat
om. Cãci por
porcul
mistr
treþ
estt e v
vege
egett arian 1100%.
Aceeaºi situaþie ºi în comparaþia dintre om (putem spune, omnivor
ehm
forþat) ºi maimuþe
maimuþe, vegetariene prin definiþie (dupã Br
Brehm
ehm).
La finalul acestui subiect, prezentãm o sintezã a acestor informaþii
nes
deosebit de condensate, realizatã de dr
dr.. Er
Ernes
nestt Gunther
Gunther, mare adept
al tratamentelor naturale, cu rezultate deosebite în aceastã privinþã:
Ce categorie de animale este mai apropiatã de om în ceea ce priveºte
anatomia ºi fiziologia aparatului digestiv? E vorba, oare, de categoria animalelor de pradã, a erbivorelor, a omnivorelor (ex. porcul) sau a acelora ce
se hrãnesc mai ales cu fructele (maimuþele)? Gorila, de exemplu, nu
mãnâncã nici un pic de carne. maimuþa antropoidã este singurul animal al
cãrui aparat digestiv este alcãtuit ºi funcþioneazã întocmai ca cel al omului.
Intestinul carnivorelor este de cinci ori mai mic decât cel uman, iar mãselele
lor sunt zimþate, pe când ale omului sunt tocite, saliva lor este acidã, pe
când a omului este alcalinã, în interior intestinul lor este neted, pe când al
omului este cutat, limba lor este asprã la pipãit, pe când a omului este
netedã, chiar ºi acidul gastric este mult mai puternic acid (la animalele de
pradã).
Organele digestive ale omnivorelor se aseamãnã mai mult cu cele
ale animalelor de pradã decât cu cele ale oamenilor; ceea ce înseamnã
cã un carnivor poate sã mistuie mai uºor plante ºi fructe comparativ cu
un mâncãtor de vegetale ºi fructe (vaca, maimuþa, omul) atunci când
este pus în situaþia sã digere carnea. Deoarece acidul clorhidric al omului
este prea slab pentru digestia cãrnii, iar intestinul sãu este ondulat ºi de
cinci ori mai lung decât al carnivorelor, carnea rãmâne prea mult în
interiorul acestuia, ceea ce produce putrefacþia ºi mirosul urât.
Substanþele de putrefacþie trec prin peretele intestinului, în sânge ºi
genereazã diverse boli.
Animalele erbivore nu au gheare pentru a prinde ºi sfâºia vânatul.
Omul ºi maimuþa sunt singurele animale dotate cu mâini, cu care sã se
poatã cãþãra pentru a-ºi lua fructele din pom, o dovadã cã pentru hrãnirea
lor este nevoie în primul rând de fructe. Civilizaþia a produs schimbãri
fundamentale în modul de viaþã al oamenilor, dar aspectul tubului lor
digestiv a rãmas acelaºi. ªi astãzi el este la fel cu cel al maimuþei
antropoide; în consecinþã, ºi alimentaþia omului ar trebui alcãtuitã, în
63))
primul rând, din fructe! (63
8.1.3.2 ARGUMENTE
BIOCHIMICE, SEROLOGICE ªI IMUNOLOGICE

1. Argumente biochimice
A. Lipsa biosintezei vitaminei C de cãtre corpul uman
O interesantã observaþie este fãcutã de cãtre ing. chim. Radu
Mânecuþã
Nutriþia omului
Mânecuþã, în lucrarea sa ,,Nutriþia
omului“, susþinutã recent ºi de
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dr
ir
ginia F
aur
dr.. ing. V
Vir
irginia
Faur
aur, referitoare la incapacitatea de auto-biosintezã
a Vitaminei C (acidul L-ascorbic), dintre toate vieþuitoarele doar la
câteva specii: om, maimuþã, veveriþe, cobai, ce sugereazã aceeaºi
apropiere de bazã între nutriþia vegetalã a maimuþelor antropoide ºi a
veveriþelor, deci ºi, implicit, a omului. Astfel, prezenþa consistentã a
vitaminei C numai în legume ºi fructe, lipsind, practic, din produsele
animale, în primul rând carne, alãturi de incapacitatea autobiosinteticã
a organismului uman, sugereazã o ,,invitaþie“ a naturii, ca omul sã se
îndrepte cu mai multã atenþie cãtre hrana naturalã vegetalã.
B. Insolubilizarea bioelementelor
Acest aspect va fi reluat pe larg în cadrul subcapitolului referitor la
tratamentul termic al preparatelor culinare. Amintim doar cã substanþele
organice reale (bio-organice), aflate în stare naturalã, neprovenite din
cadavre animale sau vegetale, sunt perfect solubile în lichidele organice
(sânge, limfã) în orice proporþii – spre deosebire de cele provenite din
degradãrile termice sau în urma „sacrificãrii“ animalului, care sunt
insolubile, precum substanþele din borcanele chimiºtilor (oxalaþi,
carbonaþi, fosfaþi, calciu, fier, silicaþi etc.).
De altfel, aceste produse chimice se obþin tocmai în urma
tratamentelor termice, sau din alte substanþe sintetice. Acest aspect se
poate foarte uºor evidenþia, mai ales în timpul curelor de dezintoxicare,
bruºte ºi masive, când urina devine în scurt timp foarte tulbure,
concentratã, cu o suspensie foarte bogatã, urât mirositoare ºi cu o
culoare închisã, uneori negricioasã. Aceasta este dovada existenþei
suspensiei de sãruri insolubilizate ºi depozitate în organism, care
sunt mobilizate brusc ºi rapid, în cazul demarãrii procesului de
naturalizare.
C. Relaþia clorofilã – heminã
Tot ing. Radu Mânecuþã ne prezintã structura chimicã a clorofilei
(pigmentul verde al plantei) comparativ cu cea a heminei, pigmentul
ce stã la baza hemoglobinei sângelui animal ºi uman. Structurile celor
douã categorii fundamentale de pigmenþi (corespunzãtoare regnului
vegetal ºi, respectiv, cel animal) sunt practic asemãnãtoare, diferenþa
fundamentalã referindu-se la dispoziþia centralã a atomului de magneziu
(pentru clorofilã) ºi a celui de fier (în cazul hemoglobinei).
Aspectul cel mai interesant este legat de existenþa unei complementaritãþi frapante între cele douã categorii fundamentale de pigmenþi.
Astfel, magneziul prezent în clorofilã are roluri deosebit de importante
în organismul animal ºi uman – în metabolismul calciului (element fundamental, ce asigurã susþinerea scheletului ºi, prin el, a întregului corp
fizic) ºi rol imunologic prin relaþia de activare a sistemului properdinic
(alãturi de complement), cu funcþie fundamentalã în apãrarea anticanomacer. Dar cel mai elocventã relaþie în acest sens este legatã de cr
cromatografie
tografie: dacã pigmentul clorofilian, de culoare verde, prezintã
fluorescenþã roºie, se pare cã pigmentul hemoglobinic, de
culoar
e rroºie,
oºie, pr
ezintã ffluor
luor
escenþã v
er
de (dupã dr
culoare
prezintã
luorescenþã
ver
erde
dr.. P
P..
Papacostea
Papacostea)!
Aceastã complementaritate a structurilor pigmentare, a fluidelor ce
asigurã viaþa celor douã tipuri de regnuri, poate cã reprezintã o altã
invitaþie a naturii de a o extinde ºi la nivelul de menþinere a funcþiilor
vitale – alimentaþia.

420

2. Argumente serologice
Dr. Otto Buchinger citeazã testele sanguine ale lui Uhlenhut (în lucrarea
Cura prin post ºi ºi metodele sale auxiliare sub formã
sa „Cura
biologicã
biologicã“), care aratã cã serul umanizat al cobailor dã reacþii de precipitare
numai cu sângele maimuþelor,
maimuþelor nu ºi cu al altor grupe de animale.
Aceasta dovedeºte apartenenþa sau apropierea funcþionalã a omului la
ugiv
or prin def
iniþie
acest grup animal, fr
frugiv
ugivor
definiþie
iniþie, dupã încadrarea marelui zoolog
Br
ehm (cu mica excepþie a unor mici maimuþe, parþial insectivore).
Brehm

3. Argumente imunologice
ouchak
of
Nouv
elles lois de l’aliment
ation
În lucrãrile lui P. K
Kouchak
ouchakof
offf („N
ouvelles
l’alimentation
bas
ée sur la leucocyt
ose diges
tiv
e “, 193
basée
leucocytose
digestiv
tive
9377 ), citate de dr
dr.. Schaller
Apprendre à se nourrir
nourrir“, se aratã (dupã cum am mai prezentat ºi
în „Apprendre
în capitolul 4, legat de universul microbian), cã, în timpul ingerãrii
produselor preparate termic – în care categorie intrã ºi carnea – numãrul
leucocitelor creºte aproape la dublu, ca dupã 90 de minute sã revinã la
normal. Astfel, la ingerarea unui mic dejun constând dintr-o ceaºcã de
ul de leucocit
e iniþiale
ciocolatã cu lapte, zahãr, pâine ºi unt, numãr
numãrul
leucocite
escut la 8.000/mm3 dupã primele cinci minut
e,
de 77.000/mm
.000/mm3 a cr
crescut
minute,
ece minut
e, ajungând la un maxim de
la 110.000/mm
0.000/mm 3 dupã zzece
minute,
13.000/mm 3 dupã 30 d
e minut
e ºi rre
e venind la numãr
ul iniþial
de
minute
numãrul
dupã 90 de minute.
Acest fenomen nu este cunoscut în cazul alimentãrii numai
cu preparate naturale, nepreparate termic ºi chimic
chimic. Un consum
mare de energie ºi o concentrare a leucocitelor în zona digestivã în
detrimentul altor zone ce sunt neacoperite imunologic în acele momente
ar putea fi evitatã doar prin simpla schimbare a gestului alimentar.
son
dr.. med. Max Ger
Gerson
Acest aspect este sintetizat la fel de clar de dr
O terapie biologicã eficientã pentru tratarea
în lucrarea sa „O
cancerului
cancerului“:
Cruditãþile vegetale consumate la începutul meselor împiedicã
procesul de leucocitozã (o creºtere a celulelor albe ale sângelui) care se
produce totdeauna atunci când se începe masa cu o mâncare gãtitã.
Sângele primeºte alimentele supuse unui proces termic ca pe o ameninþare,
ca pe ceva strãin care atacã peretele intestinului ºi îºi trimite în întâmpinare
forþele de apãrare. Acest proces de leucocitozã înseamnã un mare consum
de energie al întregului organism. Iar reacþia aceasta din partea
organismului nu are loc atunci când masa începe cu vegetalele în stare
crudã (ºi, mai ales, atunci când meniul este eliberat de carnea tratatã sau
nu termic). Cercetãrile moderne ale ºtiinþelor medicale au confirmat întru
62
totul adevãrul argumentelor doctorului Bircher–Benner. (62
62)
8.1.3.3 PH-UL ªI ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC
Deºi despre pH ºi echilibrul acido–bazic se vorbeºte tot mi mult în
ultimul timp, puþini au o imagine clarã ºi precisã a ceea ce reprezintã,
astfel cã nu mai surprinde apariþia unor expresii de genul „eliminarea
pH-ului“ ca fiind ceva nociv.
Dacã pentru personalul medical acest aspect este limpede, pentru
ceilalþi, nespecialiºti, dorim sã precizãm cã pH-ul reprezintã, simplu,
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conform definiþiei, „logaritmul
logaritmul cu semn schimbat al concentraþiei
hidrogen“. Altfel spus, concentraþia ionilor de hidrogen
ionilor de hidrogen
(sau protoni, ionii de hidrogen fiind lipsiþi de electron în acest caz) se
exprimã în valoarea pH-ului în mod logaritmic: cu cât concentraþia
protonilor este mai crescutã, cu generarea unei aciditãþi
marcate, cu atât valoarea pH-ului este mai scãzutã, ºi invers
invers.
De aceea, o formulare fireascã – a celui preocupat de propria sãnãtate
ºi de refacerea ei prin Alimentaþia Naturalã – se referã la „refacerea
pH-ului“
pH-ului“, adicã la readucerea acestuia la parametrii normali, alãturi de
ceilalþi parametrii fundamentali organici, care se refac prin hrana naturalã.
Valoarea acestui parametru este clar evidenþiatã de homeostazia
organismului: 7,35
7,35.. Iar dacã neutralitatea recunoscutã a organismului
este de 7,00 este evident cã valoarea de 7,35 se situeazã în domeniul
uºor alcalin (sau uºor bazic). Astfel cã, situarea peste aceastã valoare
(echivalentã cu scãderea concentraþiei protonilor ºi alcalinizarea
mediului) poartã numele de alcalozã
alcalozã, în timp ce situarea sub aceastã
valoare (ºi sub cea de 7,00) se numeºte acidozã
acidozã. Numai cã apare acest
paradox: scãderea uºoarã sub 7,35, dar deasupra valorii de 7,00 determinã
pierderea echilibrului acido-bazic al organismului, dar menþinerea în zona
de uºoarã alcalinitate, fenomen denumit acidozã relativã.
De aici se remarcã nevoia menþinerii unui pH constant cât mai
apropiat de valoarea de 7,35 (valorile extreme situându-se între 6,80 ºi
7,80). Dacã scãderea uºoarã a pH-ului nu provoacã efecte puternice
(prin situarea în zona de relativã aciditate), în schimb alcaloza se
manifestã pregnant ºi acut. Deci alcalinizarea excesivã a mediului
determinã efecte, de asemenea nocive organismului, ca ºi acidoza.
În principiu, alcalinizarea mediului pentru „refacerea pH-ului“ se
referã la revenirea din zona de acidozã relativã, deºi valorile extreme
coboarã sub acest nivel. Interesant cum organismul a creat acest
sistem de protecþie în faþa aciditãþii ºi nu a alcalinitãþii (faþã de
care riscurile manifestãrii acesteia sunt mult mai mici), alãturi de multe
alte mecanisme fiziologice, cãci acidifierea mediului se manifestã prin
mult mai multe fenomene decât alcalinizarea.
Se pare cã acidifierea mediului este produsã atât prin factori psihoemoþionali ºi mentali (începând cu deja binecunoscutul stress psihic
psihic),
dar ºi prin ingestia alimentelor „acide“
„acide“: carne, chimicale diverse, dar
ºi, practic, totalitatea produselor animale sau vegetale supuse tratamentelor
termice (începând cu pasteurizarea, fierberea, coacerea, dar mai ales
prãjirea etc.).
În privinþa echilibrului acido-bazic
acido-bazic, lucrurile sunt ºi mai clare:
acesta se referã la raportul acid/alcalin al lichidelor din organism (intra- ºi extracelular). El are rol fundamental în funcþionarea celulelor, a
biocatalizatorilor (vitamine, enzime, hormoni).
Se ºtie cã sângele este compus din 20–30% acizi ºi 70–80% baze sau
substanþe alcaline
alcaline. Astfel cã, alimentarea excesivã cu alimente preparate
termic ºi pe bazã de carne, ajunge sã modifice dramatic acest echilibru.
Acest aspect este clar evidenþiat de prezenþa acidului lactic
dextrogir în bucata de carne, imediat dupã momentul sacrificãrii
animalului. Acumularea, deseori masivã, de acid lactic în muºchi este
corelatã nu numai cu degradarea glicogenului din etapa rigidizãrii ºi
a maturãri cãrnii (aceste etape ºi celelalte sunt prezentate succint în
subiectul de toxicologie a cãrnii), cât ºi cu intensa agitaþie a animalului,
puternic contractat muscular în clipele ce preced pierderea conºtienþei.
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Dacã la vite asomarea acestora mai poate influenþa întrucâtva aceastã
acþiune, la porcine ºi pãsãri acest proces de atenuare a ºocului în
momentul morþii animalului este prea puþin controlat; cât priveºte
peºtele
peºtele, zbaterea dramaticã din undiþa pescarului spune totul despre
imensa acumulare de acid lactic muscular.
În acest fel, se produce un puternic mediu acid, favorizant al
proliferãrii bacteriilor de putrefacþie, generatoare ale procesului omonim:
enzimele autolitice acþioneazã în special asupra glicogenului, scindândul pânã la acid lactic ºi se terminã când pH-ul a atins 5,4–5,6 nefavorabil
acþiunii enzimelor specifice. (111)
Dacã nu se extinde dupã maturare
maturare, înaintea congelãrii cãrnii,
autoliza
autoliza, generatoare a produºilor de putrefacþie, se declanºeazã în
cascadã în momentul decongelãrii acesteia, prin acþiunea agresivã a
bacteriilor de acest tip, intens favorizate de mediul acid.
Din acest proces de putrefacþie, realizat pe parcursul „prelucrãrii
cãrnii“ (ºi prea puþin controlat prin depozitarea ºi congelarea acesteia),
expus anterior, dar ºi, mai departe, din tratamentul termic al bucãþii de
carne – rezultã caracterul acidifiant al cãrnii
cãrnii, transmis
organismului ce îîngurgiteazã
ngurgiteazã acest preparat
preparat. Iar acidifierea unui
organism este unul din principalii factori favorizanþi ai realizãrii
proceselor degenerative, patologice, fiind recunoscut cã un organism
sãnãtos implicã un mediu intern relativ bazic (pH de 7,35)
7,35).
Acest aspect, mai puþin abordat în agumentaþia „naturistã“, pare a
er
avea o importanþã capitalã. Int
Inter
errrelaþia dintre acidul lactic, acidoza
or
ganismului ºi ef
ect
ele pr
ofund nef
avor
abile ale aces
organismului
efect
ectele
profund
nefa
orabile
acestteia este
bine exprimatã în lucrarea „Citoprotecþia ºi alimentaþia“, a prof. dr.
Constantin Dumitrescu:
Conform ecuaþiei lui Nerst, celulele cu potenþial de membranã
negativã, trebuie sã aibã un mediu interior relativ acid dar, în realitate,
pH-ul interior al majoritãþii celulelor studiate este slab alcalin.
eu ºi colaboratorii(1980), în condiþii de ºoc ºi
Dupã cum aratã ªut
ªuteu
agresiune, lactatcidemia este un marker prognostic de valoare,
deoarece creºterea acidozei deregleazã metabolismul ºi funcþiile
principalelor organe
organe. Acidoza metabolicã este rezultatul acumulãrii
protonilor, a acizilor organici sau minerali, în special a acidului lactic.
Lactatdehidrogenaza (LDH) este inhibatã ºi ca urmare se instaleazã
acidoza metabolicã. La acest proces principal se adaugã catabolismul
aminoacizilor sulfuraþi care genereazã acid sulfuric, fosfoproteinele ºi
nucleoproteinele care elibereazã acid fosforic ºi acid uric.
Acidul lactic are o acþiune vasoconstrictoare asupra celulelor muºchilor
ezultând
netezi, accentuînd deficitul în aprovizionarea celulelor cu oxigen,, rrezultând
o autostimulare a procesului de generare a lactacidemiei.
ar
ea
Acidoza, prin acumulare de acid lactic pr
pro
denaturar
area
ovoacã denatur
structurilor elastice ale diferitelor organe (vase, miocard,
bronhii, parenchimul pulmonar etc.).
Mai mulþi autori au arãtat cã reducerea aportului energetic
alimentar la animalele adulte a permis prelungirea ºi chiar
dublar
ea vieþii (W
eindr
uch, 11985
985
dublarea
(Weindr
eindruch,
985). Efecte similare s-au obþinut prin
introducerea a 1-3 zile de post pe sãptãmânã. Prin aplicarea unor
restricþii alimentare, nu numai cã se mãreºte speranþa de viaþã, dar se
înregistreazã ºi o frânare a patologiei specifice vârstei a treia.
Animalele supuse unui regim energetic restrictiv îºi micºoreazã masa
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corporalã(...), se inhibã sinteza proteicã iar echilibrul acido-bazic este
ubo ºi colab., 1198
98
4). (114 )
pr
e domeniul alcalin (K
(Kubo
984).
pre
deplasat sspr
Am insistat pe acest aspect, deosebit de important în argumentaþia
hranei naturale, cãci intoxicarea organismului prin carne, produse degradate
termic ºi structuri de sintezã chimicã are ca efect inclusiv o puternicã
acidifiere a organismului
organismului, ce interferã cu mecanismele de oxidoreducere, cu efect vizibil în accelerarea îmbãtrânirii ºi îmbolnãvirii
organismului
organismului.
În cadrul acestui proces, acidul lactic din carne contribuie, poate
în mod determinant, la autoîntreþinerea ºi amplificarea acestui proces,
cu efecte puternic degradante (cu o nuanþare, totuºi: este vorba de acidul
lactic dextrogir, rezultat al fermentaþiei putride, anaerobe, ºi nu de acidul
lactic organic, levogir, produs de fermentaþia aerobã a lactobacililor,
cu efecte benefice asupra organismului).
Din citatul anterior se observã ºi faptul cã, unele din cele mai eficiente
metode, de reducere a acidifierii mediului intern, se referã la restricþiile
energetice ºi pauza alimentarã de scurtã duratã – ca o altã confirmare a
efectelor profund benefice induse de aceste procese, pe larg expuse în
Capitolul 6. De aceea, efectele regeneratoare ale organismului, induse de
aceste procese, se bazeazã, printre altele, ºi prin revenirea mediului intern la parametrii fireºti de funcþionare – mediul alcalin
alcalin.
În finalul acestui subiect, redãm un citat din cartea despre
medicina biologicã
„medicina
biologicã“ a dipl. microbiol. Mariana Ghezzo, despre
atitudinea terapeuticã a dr. Kristine Nolfi (ce utiliza în cadrul clinicii
sale terapia naturalã prin alimente cu adevãrat naturale: cruditãþi
vegetale, obþinute ecologic), care confirmã, întru totul, atitudinea noastrã
în privinþa pH-ului ºi a echilibrului acido-bazic:
Dr
tine N
olf
Dr.. Kris
Kristine
Nolf
olfii, de origine danezã a deschis o clinicã proprie
în 1945, „Humlegaarden–Raakost–Kursted“, la Humleback (Danemarca)
înconjuratã de o mare grãdinã biologicã. Acolo a activat ca medic pânã
la sfârºitul vieþii.
Pentru pãstrarea unui echilibru în organism, la clinica dr.Kristine
Nolfi se ofereau pacienþilor cam 20% alimente producãtoare de aciditate
(cereale, nuci, ouã etc.) ºi 80% alimente bazice. Bolile ca ºi bacteriile nu
se pot dezvolta, considerã dr. Nolfi, într-un organism unde predominã un
62
pH bazic. Cercetãrile moderne de azi au confirmat aceastã teorie. (62
62)
8.1.3.4 PERTURBAREA ECHILIBRULUI DINTRE
FLORA MICROBIANÃ DE FERMENTAÞIE ªI DE
PUTREFACÞIE
Dr
ior
el O
livian P
aºcanu considerã cã, prin utilizarea cãrnii
Dr.. V
Vior
iorel
Olivian
Paºcanu
în alimentaþie ºi retenþia acesteia timp îndelungat în intestine (prin
cronica constipaþie, deseori prezentã), are loc o creºtere a concentraþiei
florei microbiene de putrefacþie, în detrimentul celei fermentative, cu
consecinþele binecunoscute – degradarea anaerobã a principiilor
alimentare, cu formarea unui exces de produºi toxici, ce accentueazã
echilibrul, ºi aºa precar, din zona intestinalã.
Acest subiect estet sugestiv expus în lucrarea cercetãtorului Daniel
Reid
Cartea completã de medicinã tradiþionalã chinezã
Reid, „Cartea
chinezã“, prin
câteva aspecte, deja uºor atinse în subiectul universului microbian, ºi
puternic accentuate în Capitolul 9, al studiului fibrelor vegetale celulozice:
Fermentaþia este o metodã de prepararea a alimentelor, prin care drojdiile
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ºi alte bacterii ,,prietenoase“ acþioneazã asupra ingredientelor crude ºi iniþiazã
procesul de fermentare, proces prin intermediul cãruia hidraþii de carbon
complecºi ºi proteinele sunt descompuse în fracþiuni mici, uºor digerabile.
Fermentaþia sporeºte conþinutul de vitamine ºi enzime al alimentelor, ajutã la
digestie ºi faciliteazã asimilarea substanþelor nutritive..
Lactobacteriile, ca acidofilus sau bifidus
bifidus, fac parte din flora
microbianã ce populeazã în mod normal traiectul intestinal, mai cu
seamã colonul.. Extrem de importante pentru procesele de digestie ºi
excreþie, lactobacteriile sunt responsabile cu menþinerea echilibrului
optim al pH-ului în colon.. Ele mãresc totodatã volumul ºi uºurinþa
contracþiilor intestinale, controleazã flatulenþa ºi reduc mirosul de
putrefacþie al fecalelor, inhibând dezvoltarea bacteriilor ,,inamice“ de
putrefacþie ºi þinând sub control ciupercile infecþioase, ca de exemplu
candida.
Lactobacteriile sunt distruse de apa clorinatã, de antibiotice ºi de
un regim alimentar bogat în proteine alimentare (cele carnate).
Datoritã faptului cã oamenii beau ºi folosesc pentru gãtit apa
clorinatã, iau antibiotice ºi mãnâncã alimente bogate în proteine animale,
traiectul lor digestiv conþine o florã microbianã constituitã în proporþie
de 20% din lactobacterii ºi 80% din bacterii de putrefacþie
putrefacþie.
Persoanele care mãnâncã mult iaurt considerã cã introduc astfel în
intestin o mare cantitate de lactobacterii; faptul ar fi adevãrat cu condiþia
ca iaurtul sã fie preparat în casã ºi pãstrat timp de maximum 24 de ore.
Dupã acest interval, lactobacteriile încep sã se descompunã rapid,
eliberând acid lactic. Deci iaurtul nu poate fi considerat o sursã eficientã
de lactobacterii. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru capsulele cu pulbere
uscatã de acidofilus; pânã când ele ajung la consumator, o mare parte
din bacteriile active sunt deja moarte. Oricum, iaurtul nu este singura
arza – un aliment la îndemâna
Varza
sau cea mai bunã sursã de lactobacterii. V
oricui – permite ºi accelereazã dezvoltarea tuturor lactobacteriilor
,,prietene“prezente deja în tubul digestiv. Ea inhibã totodatã înmulþirea
bacteriilor de putrefacþie, controleazã gazele abdominale ºi reduce
mirosul intestinal. În scop terapeutic, ar trebui sã beþi o jumãtate de
canã de suc de varzã proaspãt fermentat de trei ori pe zi ºi sã includeþi
varza în meniul dumneavoastrã zilnic. Sucul de varzã este indicat ºi
pentru vindecarea ulcerului de stomac; de notat cã varza a fost
întotdeauna un produs de bazã în regimurile tradiþionale din China,
Japonia, Coreea, Thailanda ºi din alte þãri orientale recunoscute pentru
caracterul sãnãtos al gastronomiei ºi al obiceiurilor lor alimentare.
Aliment
ele bogat
e în ffibr
ibr
e, ca tãrâþele, mor
co
vii ºi mugurii,
Alimentele
bogate
ibre,
morco
covii
constituie un suport bun pentru lactobacterii, curãþând colonul
de reziduurile de putrefacþie.
Refacerea florei microbiene intestinale ia ceva timp, dar meritã efortul,
pentru cã ea previne toate tipurile de tulburãri digestive ºi stãri degenerative.
Aliment
er
ment
at
e permit dezvoltarea florei intestinale ce
Alimentele
erment
mentat
ate
ele ffer
controleazã bacteriile de putrefacþie, menþin un echilibru corect al pH-ului
în colon ºi mãresc volumul ºi frecvenþa peristaltismului intestinal. (110)
Aceste aspecte orientative ale relaþiei dintre flora de fermentaþie ºi
de putrefacþie sunt aprofundate în continuare de specialiºti români în
nutriþie (Mincu, Segal etc.), în cadrul unui veritabilul Manual de Nutriþie,
„Orientãri actuale în nutriþie“:
ov a evidenþiat importanþa
La începutul secolului XX, Mecinik
Meciniko
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microorganismelor intestinale în lupta contra diareei la sugari, a unor
afecþiuni intestinale ale adultului ºi în asigurarea unei stãri de sãnãtate
optimã. La Congresul al VIII-lea de Nutriþie de la Praga, profesorul
Franklin
Franklin, a comunicat cã 30–40 % din bacteriile lactice ingerate depãºesc
stomacul ºi se dezvoltã în prima parte a intestinului pentru a dispare în
cec.
Principalele roluri ale bacteriilor lactice sunt:
– Rol digestiv ºi metabolic
metabolic: participã la digestia amidonului ºi a
unor glucide, chiar ºi a celulozei, cu producere de acizi organici;
flora intestinalã produce ,,tourn-over“-ul acizilor biliari în produºi
deconjugaþi ºi micºoreazã absorþia lipidelor.
– Funcþia de apãrare ºi participare la echilibrul imunologic:
flora normalã se opune dezvoltãrii anarhice a germenilor patogeni
ºi putrefianþi prin acidifierea mediului ºi secreþia de substanþe
antibiotice specifice; streptococii lactici au acþiune marcantã
asupra stafilococilor, salmonellelor ºi faþã de Candida albicans.
– Menþinerea microflorei
microflorei: cercetãrile epidemiologice au stabilit cã
existã o relaþie semnificativã între alimentaþia de „tip occidental“
tridium
care favorizeazã creºterea densitãþii de Clos
Clostridium
paraputrificum
paraputrificum, mãrirea concentraþiei acizilor biliari ºi riscul faþã
de cancerul colonorectal.
Produsele lactate fermentate influenþeazã favorabil valoarea
nutritivã a alimentelor. Astfel, enzimele prezente în culturile de bacterii
lactice provoacã o predigerare a proteinelor, lipidelor ºi glucidelor,
mãrind astfel gradul lor de asimilare.
Experienþele fãcute pe 54 de femei ºi bãrbaþi între vârste cuprinse
între 21–54 ani, care au primit o raþie 240ml. iaurt au demonstrat cã,
dupã o sãptãmânã de consum, nivelul colesteroluli s-a redus de la aprox.
202 mg % la aprox. 191mg%, dupã care a rãmas constant.
În ultimul timp se acordã atenþie activitãþii antitumorale
lactic: inhibarea înmulþirii
exercitate de produsele fermentate lactic
celulelor tumorale, inhibarea creºterii sarcoamelor, stimularea
proceselor imune în mod superior bacteriilor (patogene) din tractul
digestiv.
Peptidele exercitã o influenþã apreciabilã ºi în dezvoltarea
microflorei intestinale, care, dupã cum se ºtie, are o importanþã
considerabilã asupra homeostaziei ºi dezvoltãrii normale a copilului.
Microbiocenoza optimã se formeazã în urma alãptãrii normale
ºi s-a stabilit cã, alãturi de alþi factori de protecþie, laptele mamei conþine
ºi aºa numitul factor bifidogen care favorizeazã dezvoltarea în tractul
gastro-intestinal al copilului a bifidobacteriilor ºi a altor bacterii din
flora lacticã.
Factorul bifidus I ( N - acetil - alfa - glucozaminã ) ºi factorul bifidus
II se formeazã prin acþiunea proteazelor asupra cazeinei. La copiii
alãptaþi natural, numãrul de bifidobacterii reprezintã 109 - 1011 la 1 g
intestinale în timp
fecale ºi constituie 98% din totalul microflorei intestinale,
ca la copiii alãptaþi artificial, conþinutul bifidoflorei scade la 106 ºi chiar
mai puþin iar proporþia de bifidobacterii reprezintã numai 20-30 % din
totalul microflorei
microflorei. Explicaþia constã din aceea cã factorii
bifidogeni sunt termolabili
termolabili, din care cauzã, în timpul prelucrãrii
termice, copilul nu mai prim
eºte aceºti factori importanþi
primeºte
pentru asigurarea unei microbiocenoze optime.
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Microflora simbioticã are rolul deosebit în lanþul reacþiilor de apãrare:
ea participã la sinteza unor vitamine ºi aminoacizi esenþiali; favorizeazã
asimilarea calciului, fierului ºi a vitaminei D, exercitând astfel proprietãþi
antirahitice ºi antianemice; prin producerea de acizi organici ºi antibiotice
specifice inhibã dezvoltarea microflorei patogene ºi protejeazã organismul;
favorizeazã dezvoltarea activitãþii antigenice locale la suprafaþa mucoasei;
asigurã integritatea peretelui intestinal ºi a unor factori care participã la
impermeabilitatea pentru microbi. De asemenea, stimuleazã sinteza
imunoglobulinelor, a concentraþiei properdinei ºi a complementului în
sistemul reticulo-endotelial. Studiile efectuate pe numeroase persoane
sãnãtoase ºi bolnave au evidenþiat cã microflora se gãseºte în strânsã
corelaþie cu conþinutul de lizozim din sânge, salivã ºi diverse secreþii
digestive. Caracteristic pentru persoanele sãnãtoase este predominarea
microflorei aerobe gram-pozitive, formatã din lactobacili ºi
bifidobacterii (mai mult de 95% din totalul microorganismelor).
Scãderea conþinutului d
e simbiotici normali în microbiocenozã
de
f avoriz
eazã dezv
olt
ar
ea bact
ogene, a sstt af
ilococilor
orizeazã
dezvolt
oltar
area
bacteriilor
patogene,
afilococilor
ilococilor,,
eriilor pat
a candidei ºi a alt
or micr
oor
ganisme. (119 )
altor
microor
oorganisme.
Chiar dacã unele dintre aceste date au fost expuse ºi la subiectul
4.6.3.7
corespunzãtor legat de universul microbian (4.6.3.7
4.6.3.7), am reluat unele
informaþii tocmai pentru a sublinia importanþa fundamentalã a florei
microbiene de fermentaþie de tip lactic (aerobã, din zona proximalã a
intestinului gros) în menþinerea unui echilibru cât mai riguros ºi tot
mai armonios cu flora de putrefacþie de tipul Clostridium (anaerobã,
din zona terminalã a colonului).
Astfel, se observã cã substanþele de putrefacþie sunt deosebit de
nocive în organism, fiind recunoscute ca generatoare de produºi extrem
indol, scat
ol, ffenol,
enol, putr
esceinã, cada
v erinã
de toxici (indol,
scatol,
putresceinã,
cadav
erinã),
încadrându-se în categoria tipicã a toxinelor.
Cum spuneam ºi la subiectul respectiv, deºeurile toxice, ajunse în colon, reprezintã hrana preferatã a bacteriilor anaerobe ce constituie flora
de putrefacþie, mãrind mult conþinutul colonic – în detrimentul
lactobacililor necesari organismului în atâtea procese prezentate mai
sus.
Astfel, apare evidentã diferenþa majorã între conþinutul colonic al
mâncãtorului de carne (plin cu supercolonii de bacili de putrefacþie,
cãci hrana necesarã acestora este din belºug) ºi al celui adaptat nutriþiei
naturale (cu lactobacilii în deplinã simbiozã cu alte structuri
microorganice, utile organismului).
Din acest minunat echilibru se poate ieºi foarte uºor, dar cu un preþ
foarte greu: unul al bolii ºi suferinþei, pentru consecinþele unei
plãceri plãtite azi (început de mileniu III), atât de scump – atât la
figurat, dar chiar ºi la propriu, în spaþiul românesc…
8.1.3.5 FALSA PROBLEM
Ã A PROTEINELOR
PROBLEMÃ
ªI BIOELEMENT
ELOR
BIOELEMENTELOR
Trebuie precizat, de la bun început, în privinþa acestui subiect, cã
axiomã
carnea este principala sursã a
sintagma devenitã „axiomã
axiomã“: „carnea
proteinelor de cea mai bunã calitate (cele animale, de calitatea
I)
I)“ – este, de fapt, eronatã
eronatã.
Lãmurirea adevãratului aspect calitativ al proteinelor
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(biostructura stereospaþialã tridimensionalã, dar chiar ºi chimia
molecularã a acestora), va fi aprofundatã în urmãtoarele douã subiecte,
legate de relaþia levogir-dextrogir a acestora, precum ºi aspectele
toxicologice ale preparatelor din carne.
ativ
cantitativ
ativ, informaþiile oficiale nutriþionale
În privinþa aspectului cantit
ale igienei alimentaþiei (din tratatele de igiena alimentaþiei, deja citate
00 gr
ame de aliment, car
nea
pânã acum), spun foarte clar: la 1100
grame
carnea
2-22gr) de pr
o t eine de calit
at
e
ar
e, în medie, 1188 gr (într
e 112-22gr)
calitat
ate
are,
(între
pro
superioarã
superioarã. În acelaºi timp, brânza ºi produsele lactate conþin 17–28
gr%
oteinã animalã,
gr%, iar ouãle, 17 gr%
gr%, din exact acelaºi tip de pr
pro
consideratã de calitatea II.
at
ele ºi ouãle conþin acelaºi
Deci, iatã, la modul foarte clar, cum lact
lactat
atele
tip de proteine animale ca ºi carnea, uneori în procentaj superior
acesteia. Dacã mai punem la socotealã ºi adevãrata calitate a proteinelor
animale naturale (din produsele lactate netratate termic sau
nechimizate), atunci diferenþa este cu adevãrat spectaculoasã.
De aceea, solicitarea imperioasã de a ingurgita „cu orice preþ“ carne,
aportul de proteinã animalã, indispensabilã
justificatã prin „aportul
cor
pului
ectuoasã
corpului
pului“, apare realmente ca o forþare, bazatã, cel puþin, pe o def
defectuoasã
cunoaºtere a igienei alimentaþiei corpului fizic uman
uman…
ege
Tot proteine de calitate superioarã, dar de tip v
vege
egettal (tipul II)
II),
în procentaj chiar spectaculos, se regãsesc în multe produse vegetale:
.%)
.%) etc.
soia (40 gr
gr.%)
.%), nucile (1
(177 gr
gr.%)
Toate aceste alimente expuse mai sus – ca alternative naturale ºi
sãnãtoase la proteinele carnate – conþin un procentaj de proteine animale
de calitatea I sau proteine vegetale de calitatea a II-a, apropiat sau chiar
superior celui din fripturã sau jambon!
Iatã, într-un tabel sintetic, în medie la 100 gr de produs, avem:
 drojdie de bere
 soia
 arahide
vleac
 seminþe de do
dovleac
 grâu încolþit
 brânzeturi
 gãlbenuº de ou
 nuci
 seminþe de floarea
soarelui

-

46
40
30
28
26
25
1177
1177

g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.
g.

pr
o t eine/
pro
pr
o t eine/
pro
pr
o t eine/
pro
pr
o t eine/
pro
pr
o t eine/
pro
pr
o t eine/
pro
o t eine/
pro
pr
pro
pr
o t eine/

1100
00
1100
00
1100
00
1100
00
1100
00
00
1100
1100
00
1100
00

g
g
g
g
g
g
g
g

produs
pr
odus
odus
produs
pr
pr
odus
produs
pr
odus
produs
pr
odus
produs
pr
odus
produs
pr
odus
produs
pr
odus
produs

- 1144 g. pr
o t eine/ 1100
00 g pr
odus.
pro
produs.
29
(29
29)
În ceea ce priveºte proteinele de calitatea I (din lapte, brânzeturi,
ouã) care se consumã în alimentaþia naturalã, acestea conþin toþi
aminoacizii esenþiali, în procente optime absorbþiei intestinale ºi
utilizãrii în procesele plastice organice.
De asemenea, prin asocierea proteinelor cu deficienþe în aminoacizi
esenþiali, se pot realiza mixturi cu valoare biologicã ridicatã. Astfel, Sara
Loves în articolul sãu: „Les végétariens peuvent bien manger“ din „Le
8-20 de gr
ame de pr
oteine
grame
pro
santéde l’home“ nr. 15/ 1993 aratã cã cele 118-20
de clasa I obþinut
e din 1100
00 g. car
ne pot fi procurate ºi din:
obþinute
carne
 90 g. grâu + 40 g. drojdie;
 300 ml. lap
laptt e + 70 g. fulgi de o
ovãz
vãz;;
vãz
umb + 1100
00 g. soia.
 100 g. por
porumb
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În timp ce alimentele naturale – proaspete, neprelucrate ºi nedegradate
– permit asimilarea în organism a aproape tuturor proteinelor din
conþinutul acestora (în cazul lactatelor, de pânã la 96-98%
96-98%), prin prelucrarea
termicã a cãrnii, practic se înjumãtãþeºte aportul proteic, cu diminuarea
corespunzãtoare a asmilãrii acestora (absorbþia intestinalã). Acest aspect va
ieºi în evidenþã, ºi mai relevant, la subiectul toxicologiei cãrnii.
Michel Karen-Werner în ,,L’alimentation vivante – Miracle de la
vie“ (1989), aratã cã problema proteinelor este eronat pusã, cã de fapt
omul nu de proteine are nevoie, ci de aminoacizi ºi cã în vegetale aceºtia
se gãsesc ca atare ºi nu constituiþi ,,în proteine vegetale“. Acest lucru
este de o extremã importanþã deoarece se ºtie cã proteinele în actul
nutriþional sunt descompuse mai întâi în aminoacizi ºi apoi absorbite,
proces care reclamã cel mai mare consum de energie din partea
organismului, în procesul de digestie. (113)
Dr. Otto Brucker, în capitolul intitulat „Eroarea comisã pe tema cãrnii
ca furnizoare de energie“, din lucrarea sa, intitulatã „Destinul din bucãtãrie“
din ciclul „Ora de consultaþie“, prezintã un studiu comparativ privind
procentul de aminoacizi, ºi al valorilor biologice dintre muºchiul de vitã ºi
zarzavaturi. Din acesta, el observã cã, procentul total de proteine, este
ceva mai mare în muºchiul de vacã (14,5%) decât în zarzavaturi. În schimb,
indicele de utilizare biologicã (care are o semnificaþie mult mai
cu 11,7%
,7%
importantã, echivalent asimilabilitãþii) este superior în zarzavaturi (cu
,7%)
faþã de cel al muºchiului de vacã – reprezentând proteinele animale ,,ideale“
din punctul de vedere nutriþionist clasic.
În ce priveºte aspectul cantitativ al necesarului de proteine, este de
luat în considerare remarca nutriþioniºtilor spanioli (cei cu studiile de
anatomie ºi fiziologie comparatã) care au arãtat cã ulcerul, gastrita,
diabetul sunt o consecinþã directã a încãrcãrii tubului digestiv cu o
cantitate prea mare de proteine. E ei au arãtat cã se poate foarte bine
aprecia cantitatea maximã de proteine pentru care a fost
proiectat organismul, dupã conþinutul acestora în laptele
matern
matern, ºi cã procentul ce nu trebuie depãºit este de 2,5%.
Este interesantã remarca legatã de asemãnarea raportului dintre
proteine / lipide / glucide (1/2/4), existent atât la laptele
matern, cât ºi în legume ºi fructe
fructe.
De la aceste date ºi pânã la concluzia asemãnãrii mediului intern
al lact
at
elor
uct
elor
er
n sanguin ºi
lactat
atelor
elor,, legumelor ºi fr
fruct
uctelor
elor,, cu mediul int
inter
ern
limfatic uman – nu este decât un pas (unul uriaº, nu doar pentru omenire,
dar mai ales pentru OM), care trebuie confirmat sau nu prin studii
aprofundate.
În aceste condiþii, proteina carnatã nu-ºi mai gãseºte locul în aceastã
ecuaþie!…
Dr. Henry Bieler, în lucrarea sa (deja citatã), referitoare la puterea
terapeuticã a alimentelor naturale, specificã la un moment dat:
„Putem învãþa multe dacã observãm înþelepciunea naturii în
problema nevoilor în proteine ale organismului. Viþelul se dezvoltã foarte
repede cu laptele de la mama-vacã, bogat în proteine de calciu ºi de
albuminã. Iedul creºte mai puþin repede ºi laptele de caprã este, deci
mai puþin bogat în proteine. Creºterea sugarului este, încã ºi mai lentã
iar laptele mamei sale este cel mai sãrac în proteine din toatã specia
mamiferelor. Pe mãsurã ce omul avanseazã în vârstã, nevoile sale de
proteine devin mai puþin importante, cu excepþia cazurilor de rãnire,
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de boalã sau de epuizare când se impune o creºtere temporarã.“ (55)
Tot legat de aspectul pur cantitativ al proteinelor, se leagã ºi
udingt
on ºi
remarcile a doi reputaþi medici americani, dr
dr.. Aileen L
Ludingt
udington
Dr
Dr.. Hans Diehl (de asemenea, prezentaþi anterior), în lucrarea acestora,
„Tablete de stil de viaþã“:
„În anii ‘30, studiile efectuate pe animale de laborator au început sã
ar
e hiper
pr
o t eice
furnizeze dovezi cã r egimurile aliment
alimentar
are
hiperpr
pro
accelereazã viteza creºterii ºi maturãrii, însã reduc durata vieþii.“
Astfel, din 1850 pânã în 1990, vârsta medie de atingere a maturitãþii
sexuale la adolescente a scãzut de la 17,5 ani la 11,9 ani.
Pentru copii, raþia proteicã recomandatã este de 0,8 g/Kgcorp, ceea ce
pentru un copil de 22–23 kg înseamnã 17,5 g proteine. Existã tot mai multe
dovezi cã acei copii care au o dietã excesiv de bogatã în grãsime ºi proteine
au tendinþa sã ceascã mai mari ºi sã se dezvolte mai repede. N-ar fi nici o
problemã dacã suspiciunea existenþei unei legãturi strânse între creºterea
acceleratã ºi scãderea duratei de viaþã nu ar deveni tot mai veridicã.
În 1880, un om de ºtiinþã german – dr. Liebeg – a stabilit cã muºchii
sunt formaþi din proteine. Dr. Karl Vot, observând minerii din München,
a calculat cã aceºti bãrbaþi puternici, musculoºi, consumau în jur de
120 g de proteine pe zi. De aici, el a tras concluzia cã aceastã este
cantitatea idealã de proteine ce trebuie consumatã. De atunci încoace,
preocuparea pentru acoperirea necesarului proteic s-a transformat
într-o adevãratã obsesie, un mit care persistã pânã în zilele noastre.
Studiile ºtiinþifice moderne aratã cã adulþii sãnãtoºi au nevoie, de
fapt, de numai 20-30 g de proteine/zi
proteine/zi. Organismul uman îºi procurã
ºi recicleazã cu mare eficienþã proteinele proprii. Singurele pierderi
proteice pe care organismul trebuie sã le înlocuiascã sunt acelea pe
care nu le poate recupera, cum ar fi pãrul, unghiile ºi pielea.
Academia Naþionalã de ªtiinþe a S.U.A., precum ºi forurile similare
de la noi din þarã, stabileºte raþia zilnicã recomandatã de vitamine,
minerale ºi celelalte substanþe nutritive, determinând cantitatea de care
tã cantit
at
e. Astfel
organismul are nevoie într-o zi, apoi dublând aceas
aceastã
cantitat
ate
raþia zilnicã recomandatã pentru proteine a fost stabilitã la o valoare de
0,8 g/kg de greutate corporalã. Aceasta înseamnã 56 g proteine/
zi pentru un bãrbat de 70 de kg ºi 44 g pentru o femeie de 55 kg
kg.
Însã cu toate cã aceste cantitãþi sunt mai mult decât suficiente, omul obiºnuit
ame de proteine în fiecare zi.
continuã sã consume între 100 ºi 1120
grame
20 gr
Copiii au nevoie de mai multe proteine, în special în perioada de creºtere
eut
at
e
rapidã. Pentru copii raþia proteicã recomandatã este de 0,8 g/k
g/kgg gr
greut
eutat
ate
7,5 gr
ame
corpor
poralã,
grame
cor
por
alã, ceea ce pentru un copil de 22-23 kkgg înseamnã 117,5
proteine. Întrucât în cultura noastrã, copiii consumã în general, aceeaºi
proteine
dietã excesiv de bogatã în proteine, riscul deficitului proteic este destul de
redus sau chiar nul, atâta timp cât aportul de hranã este adecvat.
De fapt, motive de îngrijorare ar putea exista pentru celãlalt aspect al
problemei. Existã din în ce mai multe dovezi cã acei copii care adoptã o
dietã excesiv de bogatã în grãsimi ºi proteine au tendinþa sã creascã mai
piciunea
mari ºi sã se dezvolte mai repede. N-ar fi nici o problemã dacã sus
suspiciunea
existenþei unei legãturi strânse între creºterea acceleratã ºi
30
scãderea duratei vieþii nu ar deveni tot mai veridicã. (30
30)
Legat de aceeaºi problemã a excesului proteic, Mincu ºi Segal precizeazã, de asemenea, referitor la excesul de proteine ºi la problematica
îmbogãþirii alimentelor cu aminoacizi sintetici:
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„Excesul de proteine poate exercita acþiuni tumorigene prin
produsele de metabolism. Astfel, aminele formate reacþioneazã cu nitriþii
formând nitrozaminele, cu un efect cancerigen demonstrat. Produºii
de metabolism ai triptofanului exercitã de asemenea un efect cancerigen.
Epidemiologul W. Friz din fosta R. D. Germanã menþioneazã cã, statistic, numãrul îmbolnãvirilor de cancer la muncitorii din industria cãrnii
este mai mare decât media populaþiei.
Un exces de aminoacizi poate influenþa negativ asupra valorii
per ºi Bene
biologice a produselor. Har
Harper
Benev
venga menþioneazã cã aportul
mãrit de aminoacizi poate avea efecte negative ca urmare a trei acþiuni
distincte: raport neechilibrat între aminoacizi, antagonismul între unii
aminoacizi ºi toxicitatea unora dintre ei.
Cercetãrile de duratã fãcute pe oameni cu administrare de
aminoacizi echivalenþi unei raþii proteice ideale, au demonstrat cã nu
se obþin rezultate fiziologice echivalente. În aceste condiþii, îmbogãþirea
proteinelor cu aminoacizi liberi ca metodã de ridicare a valorii biologice
rãmâne însã o problemã în discuþie. La aceste aspecte fiziologice se
adaugã ºi preþul din ce în ce mai mare al aminoacizilor puri obþinuþi
prin sinteza chimicã ºi prin biosintezã.“ (119)
Se susþine, în acelaºi timp, cã proteinele animale de tip carnat
ar ffii absolut indis
pensabile dezv
oltãrii int
electuale ºi necesar
e
indispensabile
dezvoltãrii
intelectuale
necesare
muncii int
electuale
intelectuale
electuale. Potrivit acestor afirmaþii, ar rezulta cã animalele
carnivore sunt mai „intelectuale“ decât animalele ierbivore ºi frugivore.
Este greu de susþinut, în acest sens, cã-i mai inteligent un tigru decât o
maimuþã, sau un leu decât un cal…
S-a remarcat, de asemenea, cã medicamentele pentru întãrirea
capacitãþii de muncã intelectualã, a memoriei, a activitãþii psihice, sunt
realizate cu extracte din plante
plante. Acidul glutamic care se extrage din
melasa obþinutã din sfeclã stã la baza multor preparate de stimulare a
funcþiilor amintite. Mai este de amintit ºi de conþinutul de fosfor a
numeroase legume ºi fructe: castanele, coacãzele, piersicile, orzul,
vinetele, varza, spanacul, mazãrea, morcovul, sfecla (dar ºi polenul)
etc.
Referitor la necesitatea imperioasã a aportului nutritiv de
proteinelor animale, pentru eforturile fizice ºi munca grea – aceasta,
idee fãrã acoperire
de asemenea, pare a fi o „idee
acoperire“, dupã cum se exprimã
Georges Barbarin, în lucrarea sa, „Les Clefs de la Santé“:
Carnea n-are nimic de-a face cu dezvoltarea forþei musculare..
Mistreþul care este vegetarian este mai robust decât porcul
care mãnâncã de toate
toate. Elefantul
Elefantul, rinocerul, boul, calul
calul, se
hrãnesc numai cu ierburi ºi vegetale. Acele persoane care pretind cã
pentru vigoarea lor corporalã este indispensabilã carnea, sunt ca acei
alcoolici care rãmân atoni fãrã paharul lor de bãuturã.
Cum ar putea fi uitate marile valori energizante ale grâului încolþit
(ºi ale tuturor cerealelor germinate ºi încolþite), a nucilor ºi alunelor,
castanelor, seminþelor de floarea-soarelui ºi dovleacului, a mãslinelor,
mierii, polenului, pentru a nu aminti decât pe cele mai importante.
Dupã cum se ºtie, unul din rolurile de bazã ale vitaminei E,
tocoferolul (vitamina ,,fertilitãþii“ cum mai este denumitã), pe lângã
acela de menþinere a bunei funcþionãri a þesutului muscular ºi nervos, a
metabolismului general, îl are ºi pe acela de asigurare a funcþiei sexuale,
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a funcþiei de reproducere.
Cum aceastã vitaminã este prezentã în majoritatea fructelor ºi legumelor
crude, este o absurditate a afirma cã o alimentaþie naturalã nu este capabilã
sã asigure aceastã bunã funcþionare menþionatã mai înainte. Mai mult de
atât, este demonstrat de nutriþioniºtii crudivori, cã prin tratament termic au
loc pierderi destul de importante ale acestei vitamine, inclusiv în alimentele
de origine animalã, astfel încât alimentaþia omnivorã cu mâncãruri tratate
termic este cea care riscã sã conducã la unele carenþe ale acestei vitamine.
Majoritatea nutriþioniºtilor crudivori, precum ºi unii naturopaþi
afirmã (dispunând de numeroase exemple concrete care sã le asigure
acoperirea) cã menopauza ºi andropauza sunt fenomene de
degenerescenþã ºi nu procese fiziologice (adicã normale) ºi cã sunt
fenomene necunoscute practic întreaga viaþã de cãtre cei care au
20
20)
practicat o strictã nutriþie frugivorã - crudivorã. (20
Tot legat de necesarul proteic, pentru eforturi fizice intense ºi
tine N
olf
dezvoltarea masei musculare, dr
dr.. med. Kris
Kristine
Nolf
olfii ne precizeazã
urmãtoarele:
Sã observãm animalele ºi sã ne gândim de exemplu la cãluþul
islandez
islandez: el poate sã meargã 12 ore din 24, pe drumuri pline de
hârtoape, încãrcat cu greutatea unui cãlãreþ, la o vitezã de 10 km pe
orã. ªi ce i se dã de mâncare? Numai iarbã, fân ºi poate puþin ovãz. Sau
sã ne gândim la urºii care trãiesc în parcuri naturale ocrotite: se hrãnesc
numai cu miere sãlbaticã ºi cu fructe de pãdure, ºi totuºi devin atât de
masivi ºi de bine cãptuºiþi cu þesut adipos încât pot trãi toatã iarna din
aceste rezerve, având, în mod proverbial, o forþã uriaºã.
Prin comparaþie, sã ne gândim la animalele care se hrãnesc numai cu
cadavre: ºacalii, hienele, vulturii negri; sunt animale laºe, slabe care
rãspândesc în jur mirosuri fetide. Existã aproximativ 700.000 de specii de
animale care, exceptând categoria celor ce se hrãnesc cu cadavre, trãiesc
alimentându–se toate doar cu hranã vie. De la aceastã regulã se abat oamenii
62
ºi animalele domestice, fiind ºi cei care au cel mai mult de suferit. (62
62)
Alte abordãri, chiar semiprofesioniste, considerã carnea ºi preparatele
din carne, la fel de „indispensabile ºi obligatoriu“ de a fi ingurgitate, pentru
asigurarea întregului necesar de bioelemente utile organismului. Astfel,
redescoperim alte ,,axiome“, în mare parte dovedite depãºite de cercetãrile
moderne efectuate asupra principiilor nutritive din lactate, ouã, legume ºi
fructe proaspete (comparativ cu valorile nutritive ale cãrnii).
Astfel, se considerã cã alimentele din carne, ºi mai ales viscerele,
ojdia de ber
e conþine o
constituie o sursã importantã de fier. Dar ºi dr
dro
bere
8,2 mg.%, ffaþã
aþã de 1122 mg. % în fficatul
icatul
cantitate apreciabilã de f ier (1
(18,2
de v
acã), soia ar
e 1122 mg. % ffier
ier
ea,
vacã),
are
ier,, gãlbenuºul de ou, lint
lintea,
f asolea au 7-1
ier
ele negr
e, alunele au
7-100 % ffier
ier,, caisele, coacãz
coacãzele
negre,
mai mult fier decât rinichii, în timp ce stafidele, pãtrunjelul
au aceeaºi cantitate de fier ca ºi carnea fiartã ( 3 mg.%).
Este adevãrat cã sparanghelul, loboda, ºtevia, spanacul, deºi conþin
mai mult fier, au ºi acid oxalic, care formeazã cu fierul sãruri insolubile,
neasimilabile, iar acidul fitic din cereale formeazã, de asemenea, cu
fierul, sãruri puþin solubile ºi, deci, cu un coeficient de absorbþie redus.
amina C
Dar, acest inconvenient este compensat de faptul cã vit
vitamina
conþinutã în legume ºi fructe faciliteazã trecerea barierei digestive, iar coeficientul de utilizare digestivã a fierului se
dubleazã sau chiar se tripleazã când ne
v oile or
ganismului
nev
organismului
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sunt sporite sau cantitatea d
e fier ingeratã este redusã
de
redusã.
Iatã cum, prin Alimentaþia Naturalã, fãrã carne sau preparate din
ier/zi
carne, se asigurã necesarul de 14-20 mg. ffier/zi
ier/zi, (alte argumente, tot
olul 99, referitor la fibrele vegetale
în acest sens, se vor regãsi la Capit
Capitolul
celulozice, de tip polizaharide nedigerabile).
Spre deosebire de lapte ºi brânzeturi, peºtele ºi, mai ales carnea,
sunt sãrace în calciu ºi raportul calciu / fosfor este foarte
scãzut (0,
1–0,2 în peºt
e ºi 0,03–0,05 în car
ne)
carne)
ne). Prin compoziþia
(0,1–0,2
peºte
edominã anionii (f
osf
or
nea
lor mineralã, în care pr
predominã
(fosf
osfor
or,, sulf, clor)
clor), car
carnea
ºi peºtele sunt produse acidifiante ºi consumate în cantitãþi
mari imprimã o tendinþã spre acidozã
acidozã.
Aceste remarci sunt întãrite de diverºi autori, în diferite lucrãri, ce
vin tocmai în întâmpinarea acestor constatãri:
Elemente atât de trebuincioase organismului, cum sunt calciul ºi
or
ul nu le gãsim în carne decât în foarte micã mãsurã. Vorbind
osfor
orul
fosf
despre fierul care se gãseºte în carne, profesorul Sherman spune
cã el ,,este de o valoare nutritivã inferioarã în comparaþie cu fierul din
lapte, din ouã ºi din alimentele de origine vegetalã.“ (331)
Aportul excesiv de proteine favorizeazã pierderile de calciu prin
urinã ºi indirect accelereazã evoluþia osteoporozei. Aceastã influenþã
pare sã fie atât de marcantã încât unele studii epidemiologice au pus în
evidenþã o corelaþie între aportul de proteine (carnate) ºi fracturile de
ºold. Funcþia renalã începe sã intre în declin dupã vârsta de 40 de ani.
Se pare cã excesul de proteine din alimentaþie contribuie la aceastã
deteriorare a funcþiei renale odatã cu înaintarea în vârstã.
Un studiu care a comparat pierderile de masã osoasã la femei dupã menoege
dut doar
o-o
pierdut
lacto-o
o-ov
o-vege
egettariene au pier
pauzã a constatat cã ffemeile
emeile lact
vo-v
emeile omniv
or
e.
jumãt
at
e din masa osoasã pier
dutã de ffemeile
omnivor
ore
jumãtat
ate
pierdutã
Cu toate cã unele plante bogate în oxalaþi (de exemplu spanacul) interfereazã cu absorbþia calciului din intestin, studiile au arãtat cã absorbþia ºi
retenþia calciului es
ege
ori
65))
estte mai bunã la v
vege
egettarieni decât la omniv
omnivori
ori. (65
Taber ºi Cook au urmãrit principalele componente ale raþiei
alimentare a 100 de vegetarieni din S.U.A., ajungând la concluzia cã
deºi aportul de energie este acelaºi, procentul de obezi este mai mic la
vegetarieni (17%) faþã de nevegetarieni (45%). Necesarul de calorii ºi
proteine se asigurã la vegetarieni, conform normelor S.U.A., la un aport
de energie, proteine ºi grãsimi asemãnãtor nevegetarienilor. În schimb
aportul de glucide este mai mare la vegetarieni, deoarece folosesc
cerealele ºi leguminoasele în cantitãþi mari. Disponibilitãþile de calciu,
fosfor, fier, vitamina A, acid ascorbic ºi tiaminã au fost mai mari la
vegetarieni, ca urmare a consumului de lactate, legume ºi fructe, în
schimb colesterolul este ingerat în cantitãþi mai mici decât în cazul
omnivorilor. Freeland ºi colab. au stabilit cã, conþinutul în zinc al salivei,
sângelui ºi pãrului vegetarienilor este mult mai redus ca la martor, corelat
cu prezenþa în cantitãþi mari a fibrelor care blocheazã zincul. Totuºi nu
s-a înregistrat o dereglare a metabolismului fierului ºi zincului, aceasta
punându-se pe seama faptului cã organismul se adapteazã pentru a creºte
asimilarea mineralelor din alimente. Totodatã se considerã cã alimentaþia
vegetarianã conþine suficiente vitamine pentru a asigura o formare
normalã a elementelor celulare ale sângelui.
Sullivan considerã cã riscul de decese prin boli cardio-vasculare
este corelat cu concentraþia hematocritului. Bãrbaþii care adoptã un
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regim vegetarian au un aport mai mic de fier, riscul pentru BCV fiind
mai mic. La femei se constatã o creºtere a frecvenþei BCV
postmenopauzã, cãci în aceastã perioadã creºte nivelul fierului sanguin
ºi sistemul cardiac este sensibil la aceastã variaþie. (119)
În privinþa carenþelor acestor bioelemente
bioelemente, mai ales în privinþa
calciului
calciului, magneziului ºi potasiului – se pare cã un simplu bilanþ
chimic al elementelor ingerate relevã existenþa unui excedent al
a ffaþã
aþã de ne
voi
aces
nev
oi. În urma tratamentelor termice, aceste elemente,
acesttor
ora
prezente sub forme complexe, se insolubilizeazã, nemaiputând fi absorbite
de organism.
Ceea ce într-adevãr lipseºte este enzima corespunzãtoare fixãrii
elementelor respective în organism sau formãrii lor prin reacþii nuclearoenzimatice în urma distrugerii acesteia, aºa cum a indicat L. Kervran.
8.1.3.6 ARGUMENTELE IZOMERIEI OPTICE ªI A
CHIRALITÃÞII
Acest tip de argumente biologice – care þin de dimensiunea mai
subtilã, a biostructurii spaþiale a moleculei, ºi de capacitatea acesteia
de a roti planul luminii polarizate în soluþie, fie cãtre stânga (levogir),
fie cãtre dreapta (dextrogir) – deja au fost atinse în subiectul
4.6.3.
corespunzãtor al universului bacterian (4.6.3.
4.6.3.110), dar, mai ales, vor fi
abordate mult mai aprofundat, la subcapitolul corespunzãtor (110.
0.11).
Trebuie remarcat, în mod deosebit, cã, dacã prin tratamentul termic,
moleculele proteice vegetale suferã procesul de „racemizare“ (din
totalitatea levogirã, 50% se dextrogirizeazã) – în privinþa cãrnurilor,
are loc un proces de dextrogirizare totalã a moleculelor proteice ale
acestora (dar ºi a celorlalte principii nutritive ale acestora). ªi, pentru
cã „moleculele viului“ sunt de tip levogir, atunci, calitatea defectuoasã
a tipului de molecule proteice din carne, rezultã în mod evident!…
Aceste afirmaþii nu sunt simple deducþii ºi speculaþii, ci, reprezintã
observaþiile unor interesante studii ºtiinþifice ºi experimente, prezentate
în mod închegat, pentru prima datã, de prof. Linus Pauling (care a
emiul N
obel în 1195
95
4, pentru teoria legãturii chimice
luat, de altfel, pr
premiul
Nobel
954,
ºi a structurii moleculare).
Acestea au fost confirmate de diverºi cercetãtori ai lumii ºtiinþifice,
of. dr
printre care trebuie amintiþi ºi pr
prof.
dr.. doc. I. Baciu
Baciu, dar ºi dr
dr.. D.
Ionescu-P
ant
elimon
tãchescu (fost director al
Ionescu-Pant
antelimon
elimon, Dr
Dr.. O
O.. Cos
Costãchescu
„Institutului Oncologic Bucureºti“) etc.
Câteva citate în acest sens sunt relevante:
Un fapt cu totul extraordinar este cã în proteinele plantelor ºi
animalelor apare numai un singur tip de enantiomeri ai fiecãrui
aminoacid ºi cã acest enantiomer are aceeaºi configuraþie pentru toþi
aminoacizii. Aceastã configuraþie este denumitã configuraþie L
(le
vogirã). Aceasta este o mare enigmã. Nimeni nu ºtie de ce
(lev
sunt
em alcãtuiþi numai din molecule de L -aminoacizi ºi nu
suntem
oaminoacizi
din molecule de de
xtr
dextr
xtroaminoacizi
oaminoacizi. (221 )
Absorbþia aminoacizilor se face prin mecanismul de transport activ.
Viteza de absorbþie a izomerilor L este mult mai mare decât a
22
22)
izomerilor D . (22
Kogl ºi Er
xleben (1939) au constatat cã toþi aminoacizii din
Erxleben
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pr
oteinele nor
male sunt le
voaminoacizi
pro
normale
lev
oaminoacizi. Apariþia dextroaminoacizilor
ea aminoacizilor.
ar fi specificã numai cancerului ºi ar duce la racemizar
acemizarea
Constatãrile acestor autori, contestate de unii autori, au putut fi confirmate
din nou.
Dittmar
Dittmar, citat de O. Costãchel, a arãtat cã toate þesuturile necrozate
au aminoacizi dextrogiri. Dr
Dr.. Rada (1973) aratã cã dupã moar
moarttea
23
ogir
e . (23
celulelor
vogir
e se tr
ansf
or
mã în de
xtr
23)
celulelor,, moleculele le
lev
ogire
transf
ansfor
ormã
dextr
xtrogir
ogire
Este binecunoscut cã cea mai mare parte de D-aminoacizi
24
sunt inutilizabili de cãtre organismul uman
24)
uman. (24
În sstr
tr
uctur
a pr
otein
elor nu se întâlnesc decât L
tructur
uctura
pro
einelor
L-aminoacizi
-aminoacizi.
-aminoacizi
Aminoacizii din seria D apar numai ocazional, în special la unele
microorganisme ºi totdeauna au roluri specifice.
Stereochimia grupãrii peptidice, unghiurile de legãturã, distanþele
interatomice, colinearitatea punþilor de hidrogen, apartenenþa tuturor
aminoacizilor la aceeaºi serie opticã (seria L
L) determinã o
anumitã geometrie a elicei.
Pentru un substrat ce are doi enentiomeri (un carbon asimetric)
numai unul dintre aceºtia va putea fi legat ºi deci supus transformãrii
chimice catalizate de enzimã. Fenomenul este general, fiind denumit
specificitate stereochimicã.
În muºchi, lactatdehidrogenaza poate utiliza ca substrat numai
55
acidul L
-lactic pe car
e îl tr
ansf
or
mã în acid pir
55)
L-lactic
care
transf
ansfor
ormã
piruvic
uvic. (55
uvic
regul metabolism intermediar este
Studii recente aratã cã înt
întregul
e . (11 )
u me
ea subs
vogir
pentru
mett abolizar
abolizarea
substt anþelor le
lev
ogire
s pecializat pentr
Din aceastã sumarã expunere, rezultã, în mod evident, structura
dextrogirã (în totalitate) a cãrnii, un þesut animal necrozat în urma
uciderii animalului, incompatibilã cu structura levogirã a organismelor
vii, fie ele vegetale, animale sau umane.
La prima vedere, apare o imagine ineditã ºi paradoxalã: dacã,
într-adevãr, proteina de tip carnat este incompatibilã cu structura
molecularã a organismelor vii, deci ºi cu cel al omului, atunci, totuºi,
cum de or
ganismul uman cr
eºt
e ºi se dezv
oltã pe baza
organismul
creºt
eºte
dezvoltã
meniurilor carnate?
Rãspunsul este simplu, ºi în acelaºi timp complex. De fapt, aceastã
întrebare nu face decât sã evidenþieze uimitoarea forþã energeticã a
Universului uman, construit nu doar din materie, dar, mai ales, din
tã
bios
tr
ucturã
energie ºi informaþie. Tocmai aceas
aceastã
biostr
tructurã
energoinformaþionalã a OM-ului, permite compatibilizarea
moleculelor de
xtr
ogir
e în sstr
tr
ucturi le
vogir
e , prin procesul biochidextr
xtrogir
ogire
tructuri
lev
ogire
mic numit izomerizare
izomerizare.
ªi, atunci, de ce toatã aceastã desfãºurare de explicaþii, dacã tot are
loc procesul de izomerizare – pentru normalizarea structurii organice
a moleculelor necesare organismului ?
Detaliul care trebuie luat în seamã, se referã la uriaºul consum
energetic de ansamblu
ansamblu, necesar desfãºurãrii în bune condiþii a acestui
proces – nu doar în cazul cãrnurilor, dar ºi al celorlalte structuri
denaturate, tratate termic, chimizate etc.
În acest fel, fiinþa umanã consumã permanent, la fiecare masã,
o Ener
gie a V
ieþii pentr
u a VIVIFIC
A (le
vogiriza) moleculele
Energie
Vieþii
pentru
VIVIFICA
(lev
mor
þii (de
xtr
ogir
e)
morþii
(dextr
xtrogir
ogire)
e), aportate prin hrana tradiþionalã.
În primii 20-25 de ani, mirifica biostrucurã a universului uman face
faþã cu brio acestui continuu „energo-stress“ (vezi, inclusiv leucocitoza
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de digestie, la fel de consumatoare de energie) – deci, procesul este
compensat. Însã, dupã aceastã vârstã, permanenta solicitare
compensat
consumptivã începe sã fie însoþitã, treptat, de repercusiuni entropice
proces în curs de decompensare
(proces
decompensare): mici dezechilibre discrete, cu
degenerãri iniþial mãrunte, dar care, cu timpul, dacã nu se transformã
în problemele majore numite „boli“, cu certitudine vor declanºa
dezechilibrul major specific, vãzut a fi încã, fiziologic: bãtrâneþea
bãtrâneþea…
Concluziile le trage fiecare, prin meditaþia pe urmãtoarea opþiune
opþiune:
ale
gem plãcerea gustativã a „meniului“ numit boalã ºi
alegem
bãtrâneþe, sau decidem iniþiala rigoare, urmatã de o nouã
redescoperire a gustului Vieþii, din „meniul“ numit Alimentaþia
Naturalã…
8.1.3.7 TOXICOLOGIA PRODUSELOR DIN CARNE
Deºi se vorbeºte de „car
carne
ne“, ca de un „þesut celular“, animal sau
car
ne
uman, de obicei viu – în realitate, carnea din mãcelãrii este, în mod
-un cada
vr
u animal (o structurã tisularã,
evident, doar o bucatã dintr
dintr-un
cadavr
vru
cu celule moarte, în care se declanºeazã procesul de putrefacþie, în
decurs de câteva zile). La fel ca ºi preparatele din carne, bucata de
fripturã, putenic rumenitã, îl face pe om sã uite de unde provin aceste
structuri, sursa de origine a excitãrii sale gustative…
Substanþele toxice din produsul numit „carne“, apar încã înaintea
momentului obþinerii acesteia („sacrificarea animalului“), prin deosebit
de toxicele substanþe adrenergice, eliminate de animal în
moment
ele pr
emer
gãt
oar
e mor
þii!
momentele
premer
emergãt
gãtoar
oare
morþii!
De asemenea, primul proces declanºat imediat dupã „sacrificarea“
animalului (în fapt, o ucidere cât mai elegantã, catalogatã în cadrul
speciei umane drept „crimã“), poartã numele de rigiditate muscularã
at
e cada
vericã. Astfel, acest „cadavru rigid“, va manifesta
sau rigidit
rigiditat
ate
cadav
aceleaºi modificãri anatomopatologice ca ºi la cadavrul uman (de altfel,
diferenþierea þesutului animal de cel uman este un element de
mare fineþe, imposibil de realizat la nivel macroscopic
macroscopic).
Acest „produs“ este preluat ca atare din magazin, uitând deseori cã
bucata de carne din sacoºã sau din tigaie era parte dintr-un trup palpitând
de viaþã puþin mai devreme, dar ajuns pe masã pentru satisfacerea unei
teoretice „nevoi de proteine“, absolut irelevantã.
Observând ºi participând, chiar, la momentele importante de
„obþiner
e a cãr
nii“ (aprovizionarea, asomarea, adicã ,,suprimarea
„obþinere
cãrnii“
vieþii animalelor fãrã durere ºi fãrã tulburãri fiziologice“ – prin înþepare
în ceafã, cu ciocanul, cu pistolul, electricã, prin asfixie, prin anesteziere,
sângerarea sau exanghinarea, jupuirea, eviscerarea, despicarea ºi toaleta
carcasei cu toporul, tranºarea) (111) – cu greu se mai poate spune cã
omul este fiinþa superioarã, integratã în naturã ºi armonizatã cu legile
de evoluþie spiritualã, cu greu se mai poate asocia o asemenea „igienã a
alimentaþiei“ ºi mod de tratament alimentar, cu promovarea sãnãtãþii
sãnãtãþii,
deci a vieþii
vieþii, a calitãþilor psihice ºi mentale umane
umane.
Conºtientizând în mod real acest proces, dincolo de obiºnuinþa tradipsihicã“, o percepþie
þionalã, putem vorbi chiar de o „ttoxicologie psihicã
profund dezagreabilã a procesului, din punct de ve, dere psihologic ºi
etic.
De aceea, pentru cei sensibili, care nu „suportã“ prezentarea anterioarã
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de „obþinere a cãrnii“, ºi care promoveazã terapiile naturale ºi viaþa, doar
„cu buzele“ sau prin tot felul de metode „vindecãtoare“, sã-ºi aminteascã
de cumplita realitate de dincolo de bucata de fripturã din farfurie, înþelegând
cã, participarea la construcþia ºi jocul Vieþii se poate face în mod Simplu ºi
Real, pornind de la atenþia faþã de gestul a ceea ce se introduce în cavitatea
be fãrã
ele ce pr
onunþã elegant
e v
or
bucalã – dincolo de buz
buzele
pronunþã
elegante
vor
orbe
acoperire…
Dincolo de abordarea din punct de vedere afectiv, a unei
problematici ce þine în ultimã instanþã de Legea Fundamentalã a
Universului („Nu ucide Viaþa“) – ca lege universalã, necesarã a fi
respectatã de orice fiinþã pretendentã la raþionalitate ºi inteligenþã, cum
se doreºte a fi fiinþa umanã – obþinerea ºi consumul de carne este, în
ultimã instanþã sursã de toxine alimentare
alimentare. Aportul de carne este
ca o continuã „pompare“ cu produºi de tip cancerigen, mutagen, care,
alãturi de acþiunea degenerativã a radicalilor liberi, accelereazã ºi
amplificã pânã la nivel de boalã, procesul de îmbãtrânire celularã.
Înainte chiar de a ajunge în tigaie, ca o principalã sursã de toxine,
aceasta prezintã modificãri importante încã în starea „crudã“. Astfel,
cu toatã asomarea realizatã, instinctul animalului nu se pierde, agitaþia
ºi disperarea sa dinaintea tãierii fiind maxime (în acest sens au
fãcut puternicã impresie, pânã la obþinerea premiului de maximã
competenþã în domeniu, realizarea unor poze cu animale înaintea
sacrificãrii, vite agitate la paroxism, din ai cãror ochi se
scurgeau lacrimi
lacrimi). În aceste condiþii nu mai mirã uriaºa cantitate de
adrenalinã rezultatã în urma acestui proces, decelatã în carnea tranºatã,
alãturi de procentaje consistente ale toxinelor numite generic xantine,
Dr
an Lisbe
th declarã cã mâncãtorii de
de tipul metil-xantinei etc. (Dr
Dr.. v
van
Lisbeth
carne sã reflecteze la faptul cã xantina
antina, o otravã formatã în corpul
animalului în momentul sacrificãrii lui – alãturi de o cantitate
considerabilã de adrenalinã – nu dispare nici la fierbere, nici la prãjire
ºi la nici un alt procedeu cunoscut).
Sursele de intoxicare prin carne sunt multiple
multiple. Dacã în
privinþa puternicei acidifieri a acesteia, ce rezultã dupã uciderea
pH ºi echilibru
animalului, s-a discutat la capitolul corespunzãtor („pH
acido-bazic
acido-bazic“), în continuare vom aprofunda, doar pentru cei convinºi
de utilitatea ingestiei de carne, aspecte ale degradãrii „preparatului“ în
stare crudã, înainte de a prezenta efectele denaturãrii termice.
Astfel, primul aspect se referã la inconvenientele unei depozitãri
im
pr
ovizat
e, prin îngrãmãdirea acesteia în stive (când nu a fost agãþatã
pro
vizate
impr
în cârlige sau nu s-a realizat rãcirea optimã), în timp util ºi la temperatura
optimã. În acest moment pot apãrea fenomene de autolizã sau
fezandare
fezandare, putrefacþie ºi, mai ales, încingerea cãrnii
cãrnii, cu efectele
degradative ºi toxice recunoscute, fapt deseori întâlnit în procesul
manipulãrii preparatelor.
Mai ales la vânzarea ºi transportul acestora, un rol important, mai
puþin aprofundat, revine prezenþei sângelui. Cãci, oricât ar dura
procesul de exanghinare de dupã sacrificarea animalului, este evidentã
imposibilitatea eliminãrii acestuia în totalitate. Oricât s-ar extrage acesta
cu cuþite tubulare introduse în vena jugularã sau artera
car
otidã
caro
tidã, teritoriul capilar, arteriolar ºi venular rãmâne în continuare
cu o importantã cantitate de coagul sanguin (element recunoscut a
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avea o prezenþã consistentã în „carnea de vânat“).
Dar despre efectele prezenþei acestuia, precum ºi alte particularitãþi
erãrii cãrnii la pãsãri ºi peºti se vorbeºte în clasicul „Tratat de
ale alt
alterãrii
igienã alimentarã“, sub redacþia prof. dr. S. Mãnescu:
Sângerarea este un procedeu de o mare importanþã în formarea
însuºirilor igienice viitoare ale cãrnii, de care depinde posibilitatea de
a voriz
eazã
conservare, deoarece sângele rãmas în þesuturi ffa
orizeazã
descompunerea bacterianã ºi enzimaticã. Sângele recoltat poate
fi utilizat în industria alimentarã, la fabricarea mezelurilor.
Sângele este un mediu prielnic pentru înmulþirea ºi
er
oar
epede
activit
at
ea micr
oor
oartt e rrepede
epede, de
activitat
atea
microor
oorganismelor
ganismelor,, se alt
alter
ereazã
ganismelor
eazã ffoar
aceea în cazul întrebuinþãrii în scopuri alimentare trebuie prelucrat în
cât mai scurt timp. Este folosit ca atare (stabilizat cu NaCl) ºi sub formã
de pastã pentru preparate din carne ºi sub forma deshidratatã –
fãinã – în scop fur
ajer
furajer
ajer. (Iatã-ne, deci ºi utilizatori ai sângelui animal
preparat)
Modificãrile produse în carnea de pasãre dupã tãiere sunt: rigiditatea
cadavericã se instaleazã în 1–2 ore de la tãiere, maturarea începe aproape
imediat dupã sacrificare. Alterarea începe de la interior spre exterior,
deoarece la exterior carnea este protejatã de piele. Grãsimea se altereazã
în scurt timp din cauza conþinutului ridicat în acid oleic care are stabilitate
redusã. Carnea pãsãrilor (,,carne albã“) este mai sãracã în grãsime decât
,,carnea roºie“, dar mai bogatã în creatinã ºi creatininã.
Dupã scoaterea peºtelui din apã au loc imediat diferite modificãri
biochimice. Pe suprafaþa corpului apare o secreþie de mucus, care este
olt
ar
ea micr
obilor
pentru
dezvolt
oltar
area
microbilor
obilor. În 1-2 ore apare
un mediu prielnic pentr
u dezv
rigiditatea muscularã dupã care intrã în faza de autolizã, peºtele se înmoaie,
carnea îºi pierde elasticitatea, apar modificãri de miros. Autoliza apare
rapid, iar carnea de peºte se altereazã din urmãtoarele cauze: structura
finã a fibrei musculare, cantitatea crescutã de apã ºi prezenþa unei flore
microbiene la interiorul ºi exteriorul corpului.
Din cauza conþinutului ridicat de acizi graºi nesaturaþi, 72–82%,
grãsimea de peºte este lichidã. Din cauza acestei cantitãþi mari de acizi
graºi liberi, stabilitatea grãsimii este redusã, se altereazã în scurt
tim
p . (111 )
timp
Intoxicarea prin carne se poate realiza, însã, ºi în multe alte forme:
Fiind bogate în nucleoproteine, carnea ºi peºtele, viscerele
furnizeazã purine ( 40–100 mg. % azot purinic) din al cãror metabolism
rezultã acid uric. Folosirea acestor alimente în cantitate mare ridicã
nivelul acidului uric în sânge ºi prin acþiunea lor acidifiantã
f avoriz
eazã depozit
ea lor în þesuturi generând gut
a ºi litiaza
orizeazã
depozitar
area
guta
ar
renalã cu calculi de acid uric
uric.
Carnea, peºtele, ouãle dar ºi cafeaua, ceaiul, ciocolata ºi cacaoa
formeazã în corp acid uric. ªi, întrucât în acelaºi timp formeazã ºi un
excedent de acizi, sângele devenit acid nu poate pãstra acidul uric pentru
a-l elimina cu ajutorul rinichilor; prin urmare, acesta este depozitat în þesuturi.
Astfel cã, treptat devenim un depozit ambulant de acid uric, acest lucru
62
62)
conducând la apariþia bolilor, în special a reumatismului articular. (62
Proporþia de proteine neabsorbite dupã ingestia de carne ºi peºte
fiind micã, dieta bogatã în aceste produse determinã constipaþie prin
hipotonie intestinalã. Consumul lor în exces poate accentua
procesele de putrefacþie din colon cu apariþia a diferite
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substanþe (amine,
amine, amoniac, indol, scatol, hidrogen sulfurat
sulfurat),
care au efecte nocive asupra intestinului, cât ºi asupra ficatului ºi
întregului organism.
elungesc conser
vabilit
at
ea
Folosirea unor substanþe care pr
prelungesc
conserv
abilitat
atea
ovoacã int
oxicaþii
cãr
nii pr
xicaþii: nitritul de sodiu sau po
pott asiu
asiu, utilizat
cãrnii
pro
into
pentru frânarea acþiuni florei proteolitice din preparatele de carne ºi
menþinerea culorii lor naturale, transformã o parte din hemoglobinã
themoglobina
în me
methemoglobina
themoglobina. Când proporþia acestui derivat este mai mare,
apar semne de insuficienþã respiratorie.
În industria alimentarã americanã, unde în ultimi ani a
scãzut folosirea acestor produse, se observã ºi o diminuare a
incidenþei cancerului de colon.
Dr
or
es
Dr.. P
P.. A
A.. DeF
DeFor
ores
estt, ocupându-se de rezultatele folosirii cãrnii,
spune: ,,Consumarea de carne în cantitate prea mare iritã organismul,
provoacã pletora ºi o creºtere excesivã a globulelor roºii ºi albe,
predispune organismul la inflamaþii, abcese, septicemie, erupþii, eczeme,
blândã, hiper-aciditãþi gastrice ºi la ulcere gastro-duodenale, ºi folosirea
ei agraveazã bolile urmãtoare: constipaþia cronicã, frigurile, guta,
nefritele, tulburãrile tiroidiene, reumatismul, litiaza, acidoza (mai ales
carnea grasã), beri-beri, arterio-scleroza, hipertensiunea arterialã,
miocardita, gãlbenarea, hepatita, furunculoza, cancerul, epilepsia etc.“
Secr
eþia biliarã a oamenilor ºi animalelor car
niv
or
e es
Secreþia
carniv
nivor
ore
estt e
cu mult mai o
trãvit
oar
e decât ffier
ea v
ege
otrãvit
trãvitoar
oare
ierea
vege
egett arienilor
arienilor.
ier
Chorrin a constatat cã în materiile fecale ale oamenilor care se
hrãnesc cu carne se gãsesc 65.000 microbi pe fiecare milimetru
cub
cub, în timp ce la vegetarieni, Gilbert ºi Dominic au gãsit cã nu se
tr
aflã decât 2.000 pe milime
milimetr
tru
cub. (331 )
u cub
Dan Bozaru, într-o lucrare referitoare la alimentaþia lactovegetarianã, ne precizeazã cã, spre deosebire de plante, care au o
membranã celularã rigidã ºi un sistem circulator simplu, celulele
animale mor foarte rapid atunci când circulaþia este opritã. Imediat ce
viaþa înceteazã, proteinele animale se coaguleazã ºi sunt secretate
enzime autodistructive
autodistructive; se formeazã o nouã substanþã numitã
„ptomainã“
„ptomainã“.
Consumul de carne se coreleazã ºi cu observaþiile efectuate cu
ajutorul ecranelor cu dicianinã inventate de Kilner încã din 1908:
biocâmpul ºi aura energeticã (efectul
efectul luminiscent al radiaþiei
bioelectroluminiscente emise de celula vie) a oamenilor care
mãnâncã în mod curent carne, este deosebit de impurã, oarecum
e
înceþoºatã, lipsitã de clarit
at
e ºi sstrãlucir
trãlucir
e, aavând
vând o culoar
claritat
ate
trãlucire,
culoare
þiuni) de br
un închis ºi v
er
de mur
dar!…
(pe anumit
e por
murdar!…
anumite
porþiuni)
brun
ver
erde
În „Cartea completã de medicinã tradiþionalã chinezã“, Daniel Reid
abordeazã aceeaºi problematicã, a cãrnii:
Occidentalii consumã mari cantitãþi de carne ºi acest lucru este
vizibil în tenul lor, în stratul adipos ºi mirosul corpului.Carnea este
foarte acidifiantã, prezentând un potenþial ridicat de putrefacþie.
Cea mai mare problemã în dieta americanã standard este totala
contaminare a cãrnii cu antibiotice ºi hormoni steroizi. Aproape 40% din
totalul antibioticelor produse în Statele Unite sunt administrate vitelor ºi
celorlalte animale de crescãtorie, ele trecând astfel în organismul consumatorilor o datã cu fiecare hamburger, fripturã sau alte produse din carne.
Acest consum zilnic de antibiotice afecteazã în mod negativ sistemul
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imunitar, fiind un factor important în apariþia deficienþei imunitare dobândite.
Alãturi de antibiotice, vitelor americane le sunt administrate hormoni
sintetici pentru a le accelera creºterea, a mãri depozitele de grãsime etc.
Aceºti hormoni sunt suspectaþi ca fiind cauzã majorã pentru incidenþa
crescutã a cancerului de sân ºi de ovar la femei, ca ºi pentru instalarea
precoce a pubertãþii la copii. Dacã hormonii steroizi produc acumularea
rapidã a grãsimii la vite, este un motiv sã credem cã ei cauzeazã obezitatea
ºi la oamenii care consumã carnea sau laptele acestor animale contaminate.Acest lucru este adevãrat în mod deosebit pentru copiii în creºtere,
fiind confirmat de faptul cã, imediat ce marile centrale americane,
ce comercializeazã produse tip fast-food au început sã opereze
în þãrile asiatice, copiii din acele regiuni au manifestat toate
simptome
le afecþiunilor cronice pe care le au ºi copiii americani:
simptomele
obezitate, acnee, infecþii respiratorii, pubertate precoce ºi
anomalii de comportament.
Vacile americane consumã, de asemenea, toate erbicidele,
pesticidele ºi substanþele chimice folosite pentru fertilizarea pãºunilor
pe care ele sunt silite sã pascã, astfel cã un mare procent din aceste
animale ajung la mãcelãrie având diverse tumori canceroase sau
tuberculozã. Toate aceste toxine trec apoi la consumator.
Porcul este de asemenea o alegere proastã în ceea ce priveºte carnea.
Având în vedere alimentaþia omnivorã a porcului, carnea sa este cea
mai acidifiantã, fiind totodatã foarte ,,grea“ pentru ficat, în special pentru
cã unturã este greu digerabilã. Cercetãtorii din Canada au stabilit
existenþa unei legãturi strânse între cirozã ºi consumul de
car
ne de por
c, în 1166 þãri sstudiat
tudiat
e. În statele în care carnea de porc
carne
porc,
tudiate
se consumã alãturi de alcool ricul de cirozã creºte cu 1000 de ori.
Puii comercializaþi se dezvoltã de asemenea în condiþii de
crescãtorie, unde li se administreazã hranã contaminatã cu antibiotice,
hormoni ºi pesticide. (110)
Observând aceste date simple, referitoare la toxicele prezente în
carne încã înainte de preparare termicã, se deduce cu uºurinþã puternicul
caracter toxic al acesteia, chiar în stare crudã.
Cu atât mai mare pare a fi diferenþa dintre carnea crudã ºi cea
trecutã prin foc
foc, efectele negative crescând chiar exponenþial!
ns
y Bieler ºi dr
dr.. Henr
Henry
dr.. Er
Erns
nstt Gunther
Gunther, în
Acest fapt este relevat de dr
diferite experienþe cu valoare statisticã, realizate atât pe animale, cât ºi pe
voluntari:
Teoria unturii de peºte a fost desfiinþatã de experienþele ºi
ott
enger Jr
observaþiile dr
dr.. FFrrancis FF.. P
Po
ttenger
Jr. Efectuând experienþe pentru
a dovedi cã un regim bazat pe carne fiartã sau friptã nu convenea în nici
un fel animalelor carnivore, el a constatat cã pisicile hrãnite în acest fel
deveneau foarte repede rahitice. Li s-a administrat atunci unturã de peºte
(remediul clasic) în doze din ce în ce mai mari pânã s-a ajuns la purgaþie
completã. Din nefericire pisicile rãmâneau tot rahitice ºi apãreau, în plus,
noi complicaþii: tulburãri ale digestiei. Pentru cã untura de peºte nu numai
cã deregleazã chimia digestiei dar deterioreazã ºi alte organe importante
ale corpului – în special glanda tiroidã, ficatul ºi inima.
Pisicile sunt animale esenþialmente carnivore. ªi totuºi, pisoii vor
avea convulsii dacã li se aplicã un regim cu carne în timpul experienþelor
de laborator. Aceste convulsii sunt rezultatul direct al unei toxemii
datorate indigestiei prin proteine indezirabile cu care ficatul pisoiului nu
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se poate încã obiºnui. Cred cã frecvenþa sporitã a anumitor maladii grave
la copil – reumatism cardiac, leucemie, poliomielitã, este datoratã
prezenþei unor proteine dãunãtoare în regim. Când am început sã profesez
vedeam 2–3 cazuri de cancer pe an. Acum întâlnesc 6–8 lunar.
Exploratorul Vilhjalmus Steffansson a fãcut experienþe foarte
interesante în legãturã cu regimul alimentar din regiunile arctice. Cu
ocazia uneia dintre cãlãtoriile sale a fost însoþit de un grup de studenþi
robuºti. Le-a impus un regim de carne crudã. La început tinerii au gãsit
aceastã hranã urât mirositoare ºi opusã gustului lor, aºa încât li se
întâmpla adesea sã vomite. Pânã la urmã au reuºit sã se obiºnuiascã ºi
au mâncat-o cu poftã, fãrã sã sufere vreodatã de indigestie sau de
constipaþie. Au descoperit însã cã, dimpotrivã carnea prãjitã ºi sãratã
le provoca o indigestie violentã. Steffansson a repetat aceastã experienþã
de mai multe ori iar Donald Mac Millan
Millan, un alt explorator arctic, i-a
confirmat concluziile punct cu punct. (55)
Care a fost rezultatul experienþelor fãcute în grãdinile zoologice,
când s-a început alimentarea animalelor sãlbatice cu hranã fiartã, de
frica agenþilor patogeni ? Tocmai contrariul a ceea ce se urmãrea, ºi
anume cã animalele s-au îmbolnãvit ºi au murit. Unele au
devenit chiar incapabile sã mai reproducã
reproducã.
S-a trecut din nou la alimentarea animalelor – unele fiind deosebit
de preþioase, chiar exemplare unice – cu hrana lor naturalã, nefiartã,
aºa cum erau ele obiºnuite în libertate. Dupã aceea, s-a putut citi în
63))
ziare cã pânã ºi animalele foarte rare au început sã aibã pui. (63
Punând o bucatã de carne crudã în vasul aflat pe foc, sã vedem în
gastrotehnie a cãrnii
continuare câteva elemente de „gastrotehnie
cãrnii“, cu câteva
spicuiri, în acest sens din lucrarea „Bazele practicii alimentaþiei dietetice
profilactice ºi curative“, a prof. dr. Constantin Dumitrescu:
În stare crudã carnea se absoarbe în proporþie de 95%, pe când
prãjitã prin acþiunea cãldurii se absoarbe în proporþie de 90% (Lederer).
Prelucrarea termicã a cãrnii are consecinþe negative
negative, precum
urmãtoarele:
– pierderea unor substanþe nutritive solubile, ce trec în apa de
fierbere;
– prãjirea sau încãlzirea prelungitã sau repetatã a grãsimilor duce
la degajarea unor substanþe dãunãtoare organismului;
– distrugerea parþialã sau totalã a unor vitamine, în funcþie de metoda
de prelucrare termicã folositã. Astfel, pierderea de vitaminã este cu
atât mai mare, cu cât prelucrarea termicã se face la temperaturi mai
ridicate.
4%.
– prin fierberea în apã conþinutul de proteine se reduce cu 6–1
6–14%.
Fierberea în grãsime ajunsã aproape de fumegare (aproximativ
prãjealã
1900 C
C) este cunoscutã sub numele de „prãjealã
prãjealã“. Carnea este prãjitã
când este fiartã în interior ºi face o crustã aurie-brunã la suprafaþã
suprafaþã,
care se îmbibã cu grãsime, fapt ce prelungeºte ºi îngreuiazã digestia,
datoritã dificultãþilor de pãtrundere a sucurilor digestive. Dacã grãsimea
nu este suficient de încãlzitã pânã aproape de temperatura de
descompunere ca sã facã crusta de la suprafaþa cãrnii, ea pãtrunde în
interiorul bucãþii de carne, fãcând-o ºi mai indigestã. Mai mult decât
atât, prin încãlzirea grãsimii pânã la temperatura de descompunere, ºi
mai ales când grãsimea odatã prãjitã este reîntrebuinþatã, iau
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naºtere produºi volatili de tipul acroleinei, care îmbibã carnea prãjitã
ºi care sunt iritanþi pentru mucoasa gastricã.
Alimentul prãjit corect trebuie sã fie rumen la suprafaþã. Culoarea
aurie-brunã ºi gustul special, se datoresc zaharurilor de suprafaþã, care la
1900 C
C, într-un mediu nehidratat, se caramelizeazã (Pavel).
Prin prãjire sunt distruse o mare parte din vitaminele conþinute de
carne.
Carnea de peºte;
peºte prin fierbere de scurtã duratã, în apa de fierbere
difuzeazã azotul neproteic în proporþie de aprox. 35%
35%, substanþele
proteice scad cu 6–7%, pierderile de substanþe minerale (clor, sodiu,
potasiu) ajung la 40–60% ºi la 20–30% pentru fosfor ºi calciu. Vitaminele
hidrosolubile trec în apa de fierbere, iar vitaminele liposolubile sunt în
parte inactivate (Segal).
Digestibilitatea mai facilã a cãrnii de peºte se datoreºte lipsei þesutului
colagen ºi faptului cã dupã fierbere aceasta rãmâne mai afânatã deoarece
pierderea de apã este mai redusã. S-a constatat astfel cã faþã de carnea
de viþel, care pierde prin fierbere 50% din greutate, peºtele pierde mult
mai puþin, între 10–30% (Segal).
Peºtele copt sau fript este însã uºor digerabil, datoritã coagulãrii
34
albuminelor prin cãldurã uscatã. (34
34)
Dupã cele câteva elemente de gastrotehnie – care orienteazã în privinþa
temperaturilor tratamentelor termice din cadrul preparãrii cãrnii (cu evidenþierea pierderilor de substanþã nutritivã) – în continuare prezentãm
extrase din subiectul referitor la consecinþele toxicologice ale cãrnii
oduselor
Toxicologia pr
supuse tratamentelor termice, din lucrarea „T
produselor
alimentare
alimentare“ a competentei echipe de medici igieniºti ºi biochimiºti,
of. dr
ache
odica ºi B. Segal
Segal.
condusã de pr
prof.
dr.. S. Dumitr
Dumitrache
ache, alãturi de R
Rodica
În aceastã lucrare este evidenþiatã, dincolo de pierderile de substanþe
„nutritive“, o adevãratã „dimesiune“ (toxicologicã) a produselor din
carne, supuse tratamentelor termice, mai mult sau mai puþin intense:
Tr at
amentul tter
er
mic influenþeazã atât valoarea nutritivã a
atamentul
ermic
mar
ea de com
puºi tto
oxici. Reacþia cea mai
proteinelor, cât ºi f or
ormar
marea
compuºi
cunoscutã ºi mai studiatã este Reacþia Maillard
Maillard, de formare a
ei ffaz
az
e:
melanoidelor, care se desfãºoarã în tr
trei
aze
I.. faza iniþialã constã în formarea unui compus de adiþie de tip
aldozamine sau cetozamine.;
II. faza intermediarã cuprinde desfãºurarea unor reacþii complexe
de scindare, deshidratare ºi interreacþii între componenþi;
III. faza finalã se caracterizeazã prin formarea de produse
nesaturate, fluorescente ºi colorate, care se datoresc reacþiilor de
condensare aldolicã, de polimerizare ºi de formare a unor compuºi
azotaþi cu inel heterociclic denumiþi melanoide
melanoide.
Evoluþia reacþiei Maillard în produsele alimentare depinde de compoziþia lor, temperaturã, timp, grad de hidratare ºi alþi factori chimici ºi fizici
ul imediat de îmbrunare
de importanþã secundarã. În afarã de efect
efectul
îmbrunare,
consecinþa nutriþionalã a reacþiei constã în reducerea eficacitãþii proteice,
în special la produsele în care aminoacidul limitant este lizina. În cazul în
care factorul limitant este un alt aminoacid, ca, de exemplu, metionina,
efectul negativ asupra valorii nutritive nu se pune imediat în evidenþã.
În raport cu laptele, majoritatea celorlalte produse de origine
animalã sunt mai stabile la tratamentul termic.
Proteinele din carne se caracterizeazã printr-o participare redusã la
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reacþia Maillard în cursul tratamentelor termice, datoritã cantitãþii neînsemnate de glucide ºi a pH-ului apropiat de neutru. Pentru a reduce lizina
disponibilã de la 84 la 37 %, este necesarã o autoclavare de 16 ore. Dacã
se adaugã 5% glucozã ºi se realizeazã un pH uºor alcalin, este suficientã
e pentru ca sã se antreneze un blocaj
autoclavarea timp de 30 de minut
minute
a unei 1/3 din lizinã. De asemenea, un tratament la 90grade C
C, în prezenþa
glucozaminei
glucozaminei, poate duce la anularea valorii proteice a cãrnii.
Observaþii asemãnãtoare s-au fãcut prin adãugarea de glucozil-aminã
nea uscatã
la car
carnea
uscatã. La 18% glucozilaminã adãugatã, eficacitatea nutritivã
a proteinelor din carne se reduce foarte mult, valoarea PER este aproape
zero ºi se înregistreazã o hipertrofie a ficatului asemãnãtoare celei
apãrute când s-au adãugat premelanoide pure. Leziunile ficatului sunt
de douã tipuri
tipuri: leziuni necrotice timpurii, cu aspect hemoragic,
corespunzãtoare unei intoxicaþii acute, ºi leziuni asemãnãtoare celor
cirotice
cirotice, care corespund unei intoxicaþii subacute.
Adrian ºi Segal menþioneazã cã existã posibilitatea ca diferiþi
compuºi premelanoidici sã inhibe activitatea unor enzime ºi sã exercite
un efect toxic direct asupra organismului. Premelanoidele mãresc mult
2,
cecumul (2,
2,777g faþã de 1,33 g), fapt care face ca multe alte substanþe,
oza, sã se metabolizeze greu. Mai mult, ele provoacã o
cum ar fi lact
lactoza,
hipertrofie a ficatului ºi a rinichiului
rinichiului, ceea ce reprezintã suma unei
intoxicaþii cu o deficienþã nutriþionalã.
Cercetãrile efectuate pe animale au demonstrat cã premelanoidele
reduc atât digestibilitatea, cât ºi utilizarea metabolicã a azotului
alimentar, ceea ce are ca efect instalarea unei malnutriþii azotate, atunci
când administrarea este de lungã duratã.
ea cãrnii se formeazã HP
A (hidrocarburi
La prãjir
prãjirea
frigerea
HPA
ea ºi friger
policiclice aromatice), dar cercetãrile au pus în evidenþã compuºi cu
acþiune mutagenã mai puternicã decât a benz(a)pirenului
benz(a)pirenului. Ei se
formeazã ca urmare a pirolizei triptofanului, acidului glutamic, dar ºi
a pirolizei unor proteine: globuline, cazeinã, gluten. Doi compuºi de
pirolizã a triptofanului ( trp-P-1 ºi trp-P-2) s-au dovedit a avea acþiune
cancerigenã. Aceleaºi efecte le exercitã ºi derivaþii de pirolizã a
diferitelor proteine din carnea de vitã friptã ºi din sardinele grilate.
Chiar ºi la temperaturi mai mici de 200 grade C se pot forma
substanþe cu acþiune mutagenã. Astfel în carnea friptã la
temperaturã moderatã s-au identificat doi compuºi cu
proprietãþi mutagene, notaþi IQM ºi IQx, care se pare cã sunt
produºi ai reacþiei dintre glucide ºi aminoacizi.
Reducerea intensitãþii tratamentelor termice va permite obþinerea
unor produse mai igienice.
Prin încãlzire în mediu acid, pentozele ºi hexozele suferã o
rearanjare molecularã cu formarea unui nucleu furanic
furanic. Hexozele
ximetilfurfurol (HMF), în timp ce pentozele furfurol
formeazã 5-hidro
5-hidroximetilfurfurol
furfurol.
În produsele alimentare se întâlneºte îndeosebi HMF, datoritã frecvenþei
mai mari a hexozelor libere, pentozele gãsindu-se în cea mai mare parte
sub formã legatã.
Furfurolii se pot forma ºi din alte cetone ºi aldoze prezente în
alimentele supuse tratamentului termic sau pot rezulta în urma reacþiei
Maillard.
În afarã de faptul cã determinã schimbarea gustului produselor,
furfurolii prezintã o acþiune toxicã asupra organismului uman
uman.
S-a stabilit cã dozele de 310 mg/kilocorp, administrare per oral zilnic la
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ºoarecii albi, exercitã un efect de dereglare a funcþiilor ficatului. Ultep s-au observat
rior, prin administrarea zilnicã de 160 mg/kilocor
mg/kilocorp
creºterea nivelului betaglobulinelor în plasma sângelui, mãrirea greutãþii
relative a ficatului ºi o evidentã tendinþã de creºtere a activitãþii tributirinazei
în þesuturile hepatice. Nu s-au evidenþiat efecte negative în cazul administrãrii
dozelor de 80 ºi 40 mg/kg greutate. Ca urmare, s-a recomandat ca dozã
zilnicã admisibilã 2 mg oximetilfurfurol / kg greutate
greutate.
Lipidele sunt supuse încãlzirii în numeroase procese tehnologice
00 gr
ade C, un timp mai
ºi culinare, la temperaturi mai mari de 1100
grade
mult sau mai puþin îndelungat, ceea ce determinã transformãri
profunde în compoziþia chimicã, cu formarea unor compuºi, care pot
avea efecte negative asupra organismului uman.
La temperatura camerei,, produºii primari de oxidare sunt
epoxizii, în timp ce la temperaturi ridicate,, peroxizii
peroxizii, care se
descompun ºi duc în final la acumularea în produs a aldehidelor,
cetonelor ºi a diverse substanþe oxidante ºi polimerizate.
Dacã se prãjeºte un aliment într-o baie de prãjire, în prima etapã
se degajã vapori de apã, care mãresc contactul între uleiul fierbinte ºi
aer, ceea ce determinã douã efecte: hidroliza gliceridelor ºi oxidarea
acizilor graºi. Hidroliza gliceridelor depinde de urmãtorii factori:
temperatura ºi durata încãlzirii, suprafaþã de contact a grãsimii cu vaporii
de apã, gradul de nesaturare a gliceridelor. Procesul are loc cu formarea
de mono- ºi digliceride
digliceride. Acumularea acestor componenþi este în funcþie
de durata de încãlzire ºi de natura grãsimi ºi este cuprinsã între 0,1 ºi
4,5%.
Cantitatea de oxiacizi
oxiacizi, în funcþie de temperaturã ºi natura grãsimii
este cuprinsã între 250 ºi 1126 ppm hidroxiacizi ciclici.
În condiþiile prãjirii simulate, s-a demonstrat dependenþa cantitãþii
de polimer formatã de temperaturã ºi de gradul de nesaturare. S-a stabilit
cã substanþele polimerizate nu pot apãrea cantitativ decât la o
temperaturã cel puþin egalã cu 2500 C ºi numai dupã un foarte lung timp
de încãlzire la 180–1900 C.
Degradarea termicã a lipidelor este foarte complexã, modificãrile
structurale putând evolua pe cãi diferite. Ca urmare, se constatã cã pot
fi evidenþiate urmãtoarele modificãri: apariþia unui ciclu în molecula
de acid gras polinesaturat; apariþia unei punþi între douã molecule de
acid gras nesaturat, în interiorul unei molecule de trigliceridã; formarea
de dimeri ai gliceridelor; formarea de trimeri ai gliceridelor.
În realitate, procesele sunt mult mai complexe, putând avea loc
interacþiuni între substanþele formate cu diversificarea gamei de
produºi rezultaþi
rezultaþi.
Procesul de ciclizare poate fi rezultatul reacþiilor electrociclice
electrociclice.
În felul acesta apar ciclohexadiene pe baza trienelor conjugate.
Procesul de degradare termicã a grãsimilor se complicã foarte
mult în cazul prãjirii produselor alimentare, deoarece, în afarã de acþiunea
termicã, apar influenþe suplimentare, determinate de compoziþia
chimicã a pr
oduselor
ez
enþa o
xigenului ºi formarea vaporilor
produselor
oduselor, pr
prez
ezenþa
oxigenului
de apã.
Principalii factori care exercitã influenþã determinantã asupra
schimbãrii compoziþiei chimice ºi a valorii alimentare a lipidelor sunt
urmãtorii:
Felul grãsimii
grãsimii. În esenþã, factorul principal al transformãrilor
chimice îl reprezintã compoziþia chimicã a grãsimii. Acizii graºi nesaturaþi
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sunt cei mai sensibili la oxidarea termicã, degradarea fiind direct
proporþionalã cu gradul de nesaturare, în urmãtoarea succesiune: acidul
linoleic (mai mare) acidul oleic. Cercetãrile cromotografice ºi
spectrofotometrice au stabilit cã compuºii nou formaþi prin degradare
termicã sunt în funcþie de natura acizilor graºi prezenþi. Ciclizarea
intermolecularã în cazul condensãrii Diels-Alder, caracteristicã încãlzirii
acizilor graºi nesaturaþi, este favorizatã de prezenþa dublelor legãturi conjugate..
Antioxidanþii nu protejeazã satisfãcãtor grãsimile de oxidarea
termicã.
em
per
aturii ºi a tim
pului de prãjir
e . Temperatura
Influenþa ttem
emper
peraturii
timpului
prãjire
determinã transformãri profunde în gliceride, dependente de nivelul
sãu. Temperaturile de prãjire folosite industrial sunt de 145–1
45–1990 0 C ºi
provoacã fenomenele de oxidare, oxipolimerizare ºi ciclizare
menþionate, care se intensificã odatã cu prelungirea duratei de tratare
termicã.
Prezenþa oxigenului
oxigenului. S-a constatat cã, în cazul încãlzirii grãsimilor
în absenþa aerului, nu se înregistreazã modificãri nici dupã 48 de ore la
1930 C, pe când cele încãlzite în aceleaºi condiþii, dar în prezenþa aerului,
suferã transformãri foarte mari. Viteza transformãrilor este
proporþionalã cu suprafaþa de contact.
Vaporii de apã, care se degajã în timpul prãjirii produselor alimentare, favorizeazã degradarea termicã a grãsimilor. Un efect negativ, deosebit
de important, exercitã ionii metalelor grele, în special Cu 2+ ºi Fe2+. (224)
*
**
Credem cã aceste date sunt suficient de convingãtoare, pentru a
înþelege nocivitatea utilizãrii în alimentaþia umanã a cãrnii ºi a
tratamentelor termice intensive asupra acesteia – de unde ºi terminologia
sursã primarã ºi abundentã de otrãvuri
naturopatã de „sursã
otrãvuri“…
Totuºi, nu putem încheia acest subiect, dar ºi acest foarte important subcapitol, fãrã a parcurge elementele esenþiale ºi deosebit de
relevante, ale unei interesante lucrãri: v olumul 44, intitulat
Alimentaþia ºi cancerul
„Alimentaþia
cancerul“, din „Caietele metodologice de
oncologie“
of. dr
tior
eanu
oncologie“, de sub redacþia pr
prof.
dr.. doc. Al. T
Trres
estior
tioreanu
eanu, fost
medic ºef ºi director al Institutului Oncologic Bucureºti (al cãrui
nume, îl poartã, în prezent, importantul institut oncologic bucureºtean).
Iatã ce informaþii medicale, de cea mai înaltã þinutã ºtiinþificã ºi credibilitate,
ne sunt oferite prin lucrarea acestui deosebit ºi competent medic:
ea dir
ectã la fflacãrã
oteinelor
Prin încãlzir
încãlzirea
directã
amino-acizilor,, pr
pro
lacãrã a amino-acizilor
(sau a alimentelor care le conþin), s-au putut pune în evidenþã produºi
ageni. Prin pir
oliza
care în testele rapide s-au dovedit a fi mut
mutageni.
piroliza
trip
anului (T
tripttof
ofanului
(Trrp) au fost obþinuþi ºi cristalizaþi doi produºi care au
-2. Prin pir
oliza acidului glut
amic
-1 ºi Tr p-P
piroliza
glutamic
fost denumiþi Tr p-P
p-P-1
p-P-2.
(Glu
(Glu) au fost identificaþi ºi izolaþi alþi doi compuºi: Glu-P-1 ºi Glu-P-2.
oliza ffenilalaninei
enilalaninei (Phe), lizinei (L
ys),
Seria a continuat cu pir
piroliza
(Ly
n-P
-1
nitinei (Or
n), obþinându-se Phe-P
-1
ys-P
-1
-1..
ornitinei
(Orn),
Phe-P-1
-1,, L
Ly
s-P-1
-1,, ºi respectiv Or
Orn-P
n-P-1
or
Prin piroliza globinei extrase din soia, s-au obþinut alþi doi compuºi
Aalf
aC ºi MeAalf
aC
puºi
AalfaC
MeAalfaC
aC.. Cu excepþia Lys-P-1, t oþi ceilalþi com
compuºi
menþionaþi s-au do
ageni pe ttes
es
tul Ames
dov
mutageni
estul
Ames, unii fiind
vedit a ffii mut
chiar mai puternici decât aflatoxina B1 sau benzo(a)pirenul.
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Testarea tumorigenitãþii pe animale este în curs de efectuare, rezultate
-1 care s-a dovedit a pronefiind în prezent publicate decât pentru Glu-P
Glu-P-1
duce hepatoame ºi tumori cerebrale (astrocitoame).
O altã modalitate prin care pot sã aparã substanþe mutagene o repreuscate În urma acestui proces obiºnuit în
zintã fierberea sardinelor uscate.
prelucrarea unor alimente, din sardinele uscate fierte s-au izolat doi compuºi
denumiþi IQ ºi MeIQ. Mutagenicitatea determinatã prin testul Ames
ea mut
agenã a af
lat
oxinei B1
es
oar
at
B1..
oartte mar
mare,
capacitat
atea
mutagenã
aflat
lato
estte ffoar
e, depãºind capacit
În hamburger-ul prãjit s-au pus în evidenþã substanþe cu
activitate mutagenã, iar în carnea de vacã prãjitã s-a izolat o
nouã substanþã, Me1Qx, cu activitate puternicã mutagenã.
În plus, aceºti compuºi, care au fost identificaþi în pirolizatele
de aminoacizi ºi pr
o t eine sau prin gãtir
ea aliment
elor
pro
gãtirea
alimentelor
elor,, au fost
sintetizaþi pe cale chimicã ºi caracterizaþi din punct de vedere fizico-chimic.
Farmacologic din punct de vedere al capacitãþii lor mutagene, toþi
compuºii necesitã activare metabolicã pentru a fi testaþi în vitro pe testul
Ames.
Deriv
atul Hidr
o xilaminic al T
e int
acþiona cu
Derivatul
Hidro
Trr p-P
p-P-2
poate
inter
eracþiona
-2 poat
er
ADN
ADN, iar formele de activitate ale hidroxilaminelor reprezintã de fapt
metabolitul final (,,ultimate carcinogen“), care este capabil de a
interacþiona rapid cu bazele ADN.
Tratamentul cu hidrocloriþi, chiar în concentraþii care se gãsesc în
apa de la robinet, are ca efect degradarea acestor compuºi ºi abolirea
capacitãþii lor mutagene ºi deci ºi carcinogene. Timpul de înjumãtãþire a
10 uM din IQ, Glu-P-1ºi Trp-P-2, în aceste condiþii este mai mic de 10sec.,
0,5-1 min. ºi respectiv 2-3 minute.
Inactivarea Trp-P-1, Trp-P-2, Glu-P-2, AalfaC ºi MeAalfaC s-a observat
ºi dupã efectuarea unei tratãri cu nitrit în mediu acid. IQ, MeIQ ºi
MeIQx nu sunt afectate de aceste tratamente.
Numeroase alimente, destinate pentru o preparare ulterioarã, conþin
un numãr mare de ingrediente care sunt adãugate pentru îmbunãtãþirea
calitãþii produsului final. În aceste condiþii, nu se cunoaºte care ar
putea fi modificãrile ce pot sã aparã în structura lor sau reacþiile ce pot
avea loc între aceºti compuºi la temperaturile folosite pentru prepararea
alimentelor respective. Astfel, apare necesitatea ca toþi aceºti aditivi sã fie
testaþi din punct de vedere al potenþialului mutagen/carcinogen înainte de
a fi folosiþi.
În cancerul glandei mamare, încercãrile de a asocia consumul de
cafea ca un factor stimulator nu au dus la concluzii clare. La pacientele
cu tumori benigne ale glandei mamare cãrora li s-a eliminat din consum,
în mod total, metil-xantina
metil-xantina, s-a observat o regresie a acestor tumori.
(în compoziþia cafelei se gãseºte metil-xantina).
Cele mai rãspândite substanþe mutagene în plante sunt considerate
vonele. Printre acestea, quercitina ºi glicozida ei, precum ºi
lav
f la
kaempferolul ºi glicozidul sãu – astragalina, au fost cel mai frecvent
gãsite în concentraþii mari în fructe ºi legume.
vonele sunt dis
tr
use rrapid
apid în mediul alcalin însã sunt staFlav
distr
truse
Fla
bile în mediu neutru ºi acid (deci în condiþii fiziologice), chiar în condiþii
de fierbere. În extractul de mãrar s-a pus în evidenþã sulfatul de
citinã ºi iz
or
hame
tina
uercitinã
izor
orhame
hametina
tina. Quercitina s-a dovedit a fi mutagenã ºi pe
quer
celule mamifere cultivate în vitro însã rezultatele de cancerizare în
viv
o pe ºoareci, ºobolani ºi hamsteri s-au dovedit negativ
e.
vivo
negative.
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Am vãzut cã prin piroliza amino-acizilor ºi a proteinelor pot apare amine
heterociclice cu potenþial mutagen/carcinogen ºi anume IQ, MeIQ ºi MeIQx
or
ma la ttem
em
per
aturi de 1190
90 0 C sau chiar mai jos
jos. ªi
care se po
pott ffor
orma
emper
peraturi
apariþia acestor produºi poate fi evitatã prin adoptarea unor procedee adecvate
de preparare a alimentelor (fierberea alimentelor sub presiune).
Se considerã cã în mod virtual toate alimentele prelucrate
prin cãldurã ar conþine compuºi mutageni, mulþi dintre ei nefiind
identificaþi. Aceºti compuºi nu ar reprezenta o particularitate a societãþii
moderne, ei fiind prezenþi ºi în alimentaþia folositã de om de-a lungul evoluþiei
lui. Acest fapt este justificat ºi de existenþa sistemelor enzimatice de
detoxifiere care acþioneazã sub control genetic la nivelul celulei. Ele sunt
capabile de a elimina riscul creat de cantitãþile relativ mici ale
compuºilor mutageni/ carcinogeni care ar fi prezenþi în mod normal
într-o alimentaþie naturalã. Problema se pune, care este nivelul sau
concentraþia substanþelor carcinogene pe care celula sau organismul l-ar
putea neutraliza prin posibilitãþile proprii ºi dacã în societatea modernã
acest nivel nu este depãºit în cadrul diverselor moduri de
alimentaþie folosite, la care se mai adaugã ºi poluanþii din mediul
26
ambiant. (26
26)
Aceste ultime date oferite, dincolo de orice interpretare speculativã
(a unei voci a ºtiinþei medicale de cea mai înaltã autoritate ºi
competenþã), solicitã o mult mai profundã reflecþie faþã de
atitudinea ºi gestul culinar tradiþional – acela de a introduce în
vasul de bucãtãrie bucata de cadavru, care, odatã ajuns în organism,
genereazã efecte constante ºi permanente de tip toxic, dar mai ales
entropic.
Cu adevãrat, în acest caz se verificã elementara logicã: „moartea
(bucat
a de cada
vr
u animal) aduce (ine
vit
abil, în tim
p),
(bucata
cadavr
vru
(inevit
vitabil,
timp),
Moartea“…
Dar, pentru a nu ne despãrþi de acest subcapitol cu o imagine
morbidã, este util sã convertim imaginile acestui subcapitol, uneori
de-a dreptul macabre, cu imagini constructive, naturale, ale Vieþii
Vieþii.
Astfel, aceste imagini negre – asemenea bucãþilor de carne (tot negre,
de la prãjealã), introduse în „templul“ iniþial perfect (corpul fizic uman)
amã cãr
eia i s-a neutr
alizat
– vor putea fi neutralizate, ca o hologr
hologramã
cãreia
neutralizat
sursa
sursa…
ARE A NEG
AÞIEI
moar
e moar
Iatã o NEG
NEGARE
NEGA
ÞIEI, precum „moar
moartt ea pr
pre
moartt e
cãlcând
cãlcând“…

8.2 ALIMENTAÞIA NATURALÃ
ªI TRATAMENTUL TERMIC
8.2.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND EFECTELE
TRATAMENTULUI TERMIC ASUPRA ALIMENTELOR
Acest subcapitol, al efectelor tratamentelor termice asupra alimentelor,
care urmeazã celui referitor la efectele consumului de carne, considerãm
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cã este chiar mai important. Cãci, dacã „vegetarianismul“ devine un curent
tot mai cunoscut ºi apreciat, iar numãrul vegetarienilor creºte constant ºi
în mod apreciabil în ultimul timp, dacã despre efectele nocive ale utilizãrii
tratamentelor chimice asupra alimentelor se vorbeºte tot mai des în Occident la ora actualã (alimente ecologice din agricultura biologicã) – în schimb,
importanþei eliminãrii din alimentaþie a preparatelor supuse
FOCULUI, la temperaturi de peste 40 0C, încã nu i se acordã o
atenþie realã
realã.
Astfel, este un uriaº pas pentru fiecare om, atunci când reuºeºte
„eliberarea“ (la propriu) de tentaþia utilizãrii în meniu a „cadavrelor
animale“, atât de nocive ºi toxice organismului (bucata de carne). Însã,
acesta nu este complet, dacã nu este continuat de etapa „eliberãrii“ de
„cadavrele vegetale“: produse vegetale supuse fierberii, coacerii, prãjirii
etc. În aceeaºi categorie intrã ºi produsele animale, iniþial naturale (lactate, ouã), care sunt ºi ele denaturate prin pasteurizare, fierbere etc.
Astfel cã, prin utilizarea Alimentaþiei Naturale, „crudivore“ – de
acest tip – întregeºte firesc ºi armonios sistemul triadic al Vieþii
prin Hranã Vie, Mental constructiv ºi Energie regeneratã
regeneratã.
Totuºi, de ce insistãm ºi pe acest aspect, al „eliberãrii de foc“, de ce
sã eliminãm acest fenomen ce „a asigurat evoluþia omenirii cãtre un nivel
real de civilizaþie“, „care dã nota pozitivã a actualei civilizaþii“ – aprecieri
prin care este susþinutã cu îndârjire aparenta nevoie a alimentaþiei cu
preparate denaturate termic, atunci când argumentele ºtiinþifice ºi
medicale, ale hranei naturale, nu mai pot fi combãtute eficient ?
Pentru cã unele rãspunsuri þin mai mult de latura filozoficã ºi socialã
(atinsã în subcapitolul legat de carne), ne vom axa pe partea care ne
intereseazã pe noi – cea medicalã, prezentatã atât din punct de vedere
teoretic, cât ºi practic. Cum teoria va fi intens abordatã în subiectele
urmãtoare, propunem, în continuare, pãtrunderea în dimensiunea, ceva
mai practicã, a observaþiilor privind efectele concrete asupra oamenilor
sau grupurilor populaþionale, care au abordat nutriþia din perspectiva
propusã de noi.
Realizând o privire de ansamblu asupra istoriei culinare a omenirii,
de la bun început vom remarca, la modul general, predilecþia zonei orientale
– inclusiv cea din care face parte ºi spaþiul românesc – pentru o alimentaþie
mai naturalã, cu mult mai puþinã carne decât occidentalul intens carnivor.
Pentru cã istoria culinarã a zonei româneºti este expusã succint în
Capitolul 2 (prin citarea consistentã a competentului nutriþionist român
Dr. Ioan Claudian), vom putea remarca, în mod evident, aceeaºi
predilecþie cvasivegetarianã a alimentaþiei acestui spaþiu. Ceea ce nu
a împiedicat prezenþa aceloraºi probleme de sãnãtate a populaþiei
româneºti: existenþa unui nivel de morbiditate în populaþie (nivel de
îmbolnãvire), fiind cunoscute puseele de pelagrã
pelagrã, scorbut etc.,
manifestarea stãrii de bãtrâneþe, cu toate tarele asociate – alãturi de
toate celelalte probleme sociale ºi economice.
Aceste aspecte ale patologiei umane ºi sociale erau practic
necunoscute ºi inexistente la modelul de viaþã furnizat de populaþia
Hunza (prezentat în mod extins la subcapitolul 12.2
12.2). Astfel, deºi pare
aces
rison „aces
acestt popor
neverosimil, totuºi, reluând citatul dr. R. McCar
McCarrison
nu are medici ºi nici spitale; nu are nici poliþie ºi nici închisori;
62
62)
moral“. (62
nu este viciat din punct de vedere moral
Diferenþa, existentã în stilul de nutriþie, apare aici ca fiind
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fundamentalã: în aceleaºi condiþii de mediu ºi viaþã, unii utilizau
predominant hrana vegetarianã (þãranii români fierbeau multe din
legume, rãmânând celebrã mãmãliga româneascã, iar mai înainte
foloseau fiertura sau coptura de mei), în timp ce ceilalþi nu
cunoºteau, practic, focul, în alimentaþie (populaþia Hunza), deºi
pentru amândouã carnea reprezintã o excepþie alimentarã!
Evident, aici sunt de luat în considerare anumite nuanþe. Populaþia
Hunza era un grup populaþional ce trãia, practic, în izolarea ºi liniºtea
politicã ºi istoricã, într-o vale retrasã de la poalele Himalaiei, în timp ce
þãranii români ai secolelor trecute erau permanent supuºi unui
cvasipermanent stress de tip politic, militar ºi economic. Comparând ºi
mediul pur, specific muntelui, al populaþiei Hunza, cu zona de câmpie
a Bãrãganului, sau chiar cea deluroasã – atunci diferenþele apar a fi mai
numeroase decât simpla stare alimentarã.
ªi, cu toate acestea, faptul de a nu cunoaºte problemele sociale
(ale populaþiei Hunza), specifice unei societãþi obiºnuite, este atât de
remarcabil ºi impresionant, alãturi de stilul lor nutriþional
nutriþional, la fel de
neobiºnuit printre alte populaþii (un stil bazat nu doar pe eliminarea
cãrnii, dar ºi a tratamentelor termice, în timp ce aspectul nechimizãrii
alimentelor reiese în mod evident) – încât o asociere de cauzalitate,
într
e cele douã cons
e a ffii deloc ffor
or
þatã!
între
constt atãri, nu par
pare
orþatã!
Iatã un alt exemplu de ce înseamnã o hranã vegetarianã, nu doar
fãrã carne, dar ºi fãrã produse animale (lactate, ouã, miere etc.), în
timp ce vegetalele, în cantitãþi modeste, sunt supuse tratamentului
termic. O asemenea hranã, privatã de principiile nutritive vitale din
produsele animale naturale, este lipsitã ºi de principiile nutritive
compensatorii din vegetale – tocmai prin supunerea acestora
tratamentului termic, degradant asupra acestor principii nutritive.
Pe lângã deja clasicul exemplu cu þãranii români sãrãciþi, din ultimele
douã-trei secole (lipsiþi de lactatele ºi ouãle animalelor din ogradã, ºi
folosind, în schimb, pe scarã largã, doar mãmãligã ºi alte fierturi) –
avem o scurtã confirmare a acestui aspect, în lucrarea dr
dr.. med. Max
Gerson
O terapie biologicã eficientã pentru tratarea
Gerson, „O
cancerului
cancerului“, prin prezentarea obiceiului culinar al populaþiei Bantu
din Africa de Sud
Sud:
Populaþia Bantu din Africa de Sud are 20% cancer primar de ficat.
Dieta lor, la un standard foarte scãzut, constã mai ales în carbohidraþi de
calitate inferioarã, porumb ºi mese de fãinoase. Arareori folosesc lapte
de vacã fermentat. Carnea se consumã numai la ceremonii. Doi medici,
dr
dr.. Gilman
Gilman, le-au studiat obiceiurile alimentare pe animale
dr.. Gilber
Gilbertt ºi dr
ºi au scos în evidenþã cã dieta populaþiei Bantu este o cauzã a cancerului.
oat
e animalele au aavut
vut fficatul
icatul af
ect
at,
oape ttoat
afect
ectat,
Rezultatul a fost cã apr
aproape
oate
iar 20% au eev
voluat mai târziu sspr
pr
e cir
ozã
pre
cirozã
ozã. (661 )
Dupã o foarte succintã privire sinteticã prin istoria ºi obiceiurile
culinare ale câtorva populaþii reprezentative pentru ceea ce înseamnã
„vegetarianismul“ (care sunt fin, dar net diferenþiate, prin atitudinea
lor faþã de tratamentul termic), în continuare vom creiona imagini ceva
mai palpabile ºi concrete.
tine N
olf
Astfel cã, „dãm cuvântul“ dr
dr.. med. Kris
Kristine
Nolf
olfii , o doctoriþã
danezã care ºi-a înfiinþat propria clinicã medicalã de tratament natural,
ºi care a ajuns la descoperirea ºi promovarea acestei metode de tratament
ºi de prevenþie în urma unei experienþe absolut relevante pentru
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susþinerea Alimentaþiei Naturale, „crude“, fãrã foc:
Ceea ce m-a condus pe mine, ca medic, sã accept ideea unei
alimentaþii bazate exclusiv pe cruditãþi a fost faptul cã m-am
îmbolnãvit ffoar
oar
av de cancer la sânul dr
ep
oartt e gr
gra
drep
eptt .
Ca toatã lumea, dusesem un mod de viaþã greºit, hrãnindu-mã necorespunzãtor, chiar ºi în timpul pregãtirii mele profesionale din spital timp de
12 ani, când am suferit continuu de constipaþie ºi gastritã. La un moment
dat, o hemoragie provocatã de un ulcer gastric era sã mã coste viaþa.
Acest lucru m-a determinat sã evit carnea ºi peºtele, deci sã devin
vegetarianã: abia mult mai târziu am început sã mã hrãnesc cu cruditãþi,
pentru ca, apoi, sã cresc treptat ponderea acestora în alimentaþia mea.
Cu timpul, problemele legate de constipaþie începuserã sã se rezolve,
mã simþeam mai bine, însã nu puteam spune cã totul era perfect.
p de 1144 ani, hr
ana mea a ffos
os
or
matã jumãt
at
e
Dupã ce tim
timp
hrana
ostt ffor
ormatã
jumãtat
ate
sau trei sferturi din cruditãþi, iar restul din alimentaþie
vege
egettarianã obiºnuitã
obiºnuitã, în iarna anului 1940/¢41 m-am simþit deosebit
de obositã ºi de lipsitã de vlagã, fãrã sã fi putut constata instalarea
vreunei boli anume. În primãvarã am descoperit din întâmplare, un
mic nodul la sânul drept. Dupã vreo cinci sãptãmâni, am descoperit cã
micul nodul avea acum mãrimea unui ou de gãinã ºi se dezvoltase sub
piele. Aveam nevoie de o rezolvare serioasã ºi eficientã, cãci altfel
cancerul urma sã mã rãpunã. ªi deodatã am avut o intuiþie – ca o
ebuie sã rres
es
pect rregimul
egimul aliment
ar bazat 1100%
00% pe
iluminare: tr
trebuie
espect
alimentar
cruditãþi
cruditãþi.
Urmãtoarele douã luni nu au adus nici o transformare notabilã:
eram tot obositã, iar nodulul era intact. Când, deodatã, totul a început
sã se amelior
ez
e: volumul nodulului a început sã se reducã sensibil,
ameliorez
eze
mi-am recãpãtat puterile, m-am refãcut în mod vizibil, simþindu-mã atât
de bine cum nu mã simþisem de mulþi ani.
Dupã aproximativ un an de alimentaþie bazatã exclusiv pe cruditãþi,
am considerat cã mã simt suficient de bine ca sã pot reveni –
dupã cum mã sfãtuise im
per
ativ ºi dr
ede – la v
echiul
imper
perativ
dr.. M. Hindh
Hindhede
vechiul
meu regim vegetarian combinat
combinat: 65–75% cruditãþi, restul gãtit: dar
curând au început sã reaparã problemele.. Dupã trei–patru luni am
simþit dureri ascuþite la sân
sân, deºi tumora canceroasã se resorbise în
urma dietei stricte, lãsând în loc o micã zonã cu aspect de cicatrice. În
sãptãmânile care au urmat, aceste dureri au devenit tot mai acute,
ul începuse sã se dezv
olt
e
obligându-mã sã accept realitatea: cancer
cancerul
dezvolt
olte
din nou.
nou Atunci am revenit fãrã ezitare la alimentaþia bazatã exclusiv pe
cruditãþi vegetale. Rezultatele nu au întârziat sã aparã: durerile au
dispãrut, starea incipientã de obosealã a încetat, ba chiar ºi
formaþiunea tumoralã ce începuse, în perioada alimentaþiei
vegetariene combinate, sã se extindã în zona cicatrizatã, ºi-a
s t opat dezv
olt
ar
ea, ult
erior rresor
esor
bindu-se tto
o t al
dezvolt
oltar
area,
ulterior
esorbindu-se
al.
Dr
aer
Dr.. Ar
Are
Waer
aerland
eW
land atrage atenþia în ceea ce priveºte prepararea
legumelor. Prin fierbere, chiar ºi vegetalele devin în organismul nostru
producãtoare de aciditate. Fierberea legumelor sau transformarea
lor în mâncãruri complicate, a dus vegetarismul, spre sfârºitul
secolului trecut, pe un drum atât de greºit, încât a cauzat mai
62
62)
bine. (62
mult rãu decât bine
Acest exemplu, deosebit de relevant în sensul susþinerii principiului
promovat de noi, este preluat dintre multe alte dovezi practice, selectarea
sa bazându-se pe veridicitatea conferitã de autoritatea medicalã ºtiinþificã
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a doctoriþei daneze. În condiþiile în care erorile de diagnostic ºi
interpretare sunt excluse, apare ca deosebit de elocvente ºi relevante
informaþiile furnizate de cãtre aceasta.
Dar, cum pentru statistician sau simplul om de ºtiinþã, aceste cazuri
par elemente izolate ºi nerelevante din masa populaþionalã, apare ca
necesarã evidenþierea unor experimente medicale realizate de medici
specialiºti, în care inclusiv factorul cantitativ sã nu mai parã insignifiant.
Astfel cã o luãm treptat, cu experienþe realizate pe la începutul
ott
enger împreunã cu dr
secolului de dr
dr.. F
Frrancisc F
F.. P
Po
ttenger
dr.. Simonsen
Simonsen,
prin folosirea unor întregi loturi de pisici din mai multe generaþii (dintro colonie de 900 de pisici
pisici), experimente reluate de mai multe ori
y Bieler în cartea sa despre
pentru confirmare ºi prezentate de dr
dr.. Henr
Henry
puterea vindecãtoare a alimentelor:
Nu voi obosi niciodatã sã repet cã proteinele, cu cât sunt mai
încãlzite ºi mai preparate, cu atât mai mult îºi schimbã natura lor
coloidalã (calitatea de substanþã organicã). Coloizii hidrofili sunt
transformaþi în coloizi hidrofobi (altfel spus, în termenii moderni,
actuali: substanþele organice se anorganicizeazã prin tratament termic).
Ficatul primitiv al omului este echipat pentru a trata coloizii hidrofili,
ale cãror deºeuri sunt uºor neutralizate ºi eliminate o datã cu bila.
Rinichii contribuie ºi ei evacuând deºeurile azotate sub formã de uree.
o tt
enger au demonstrat natura
Lucrãrile dr
dr.. FFrrancisc FF.. P
Po
ttenger
dãunãtoare a proteinelor preparate de origine animalã. Dr. Pottenger a
fãcut experimente pe pisici care sunt de felul lor animale carnivore. În
timpul experimentelor sale nici o pisicã nu s-a îmbolnãvit atâta
timp cât a fost alimentatã cu proteine crude
crude. Pisicile alimentate
cu un regim de proteine preparate au fost toate afectate de boli similare
celor ale omului: diaree, cãderea dinþilor sau a pãrului, slãbirea oaselor,
artritã, gastritã, atrofie ºi cirozã a ficatului. Patru dintre observaþiile
sale se impun ca pietre de temelie pe drumul ce duce cãtre adevãr:
Cu un regim de proteine crude, o pisicã îºi pãstreazã sãnãtatea, în
timp ce cu un regim de proteine preparate ea se îmbolnãveºte ºi moare
repede.
1. O pisicã a cãrui organism a fost supus unui regim de proteine
încãlzite nu-ºi va mai redobândi sãnãtatea.
2. Degradarea ficatului de cãtre proteinele preparate este un proces
progresiv, iar bila devine la sfârºit atât de toxicã încât nici mãcar
bur
uienile nu mai v
or sã cr
eascã pe un sol îngrãºat cu
buruienile
vor
creascã
excremente de aºa naturã
naturã.
3. Prima generaþie de pisoi este marcatã de anomalii. În cea de-a
doua generaþie pisoii se nasc bolnavi sau se nasc deja morþi. Nu existã
o a treia generaþie pentru cã pisicile devin sterile.
Proteinele preparate utilizate în experienþele dr. Pottenger erau forer
af, ouã prãjit
e,
mate din lap
laptte pas
pastteurizat, zzer
er,, brânzã, lap
laptt e pr
praf,
prãjite,
carne fiartã sau prãjitã, sãratã sau uscatã
uscatã. Aceste experienþe au
fost repetate de mai multe ori ºi controlate atent, aºa încât rezultatele lor
nu pot fi puse la îndoialã. (55)
Aceste rezultate deosebite, ale experimentelor medicului american
Pottenger, vor fi reluate ºi aprofundate la capitolul toxicologic, dedicat
tratamentului termic al laptelui.
Pentru a ne menþine în imaginea generalã de ansamblu a alimentaþiei
nedenaturate termic, prin foc, propunem în continuare prezentarea unor
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experimente deosebit de interesante, legate de subiectul nostru, expuse
în formã organizatã ºi cu þinutã de rigoare medicalã, prin contribuþia
autorilor lucrãrii-sursã: Roger Coghill
Coghill, doctor în psihologie la
Universitatea din Cambridge, Anglia
Anglia, alãturi de Harry Oldfield
Oldfield,
licenþiat în fizicã, biologie ºi homeopatie, fondatorul ºi
ul ªcolii Int
er
naþionale de T
er
apie Electr
ocris
coor
donat
or
erapie
Electrocris
ocristt alinã
coordonat
donator
orul
Inter
ernaþionale
Ter
ºi membru al consiliului ºtiinþific al revistei „Journal of Alternative Medicine“
Medicine“.
Faþa
Titlurile ºi funcþiile ºtiinþifice ale acestor autori ai lucrãrii „F
nevãzutã a creierului
creierului“, subliniazã importanþa atenþiei ce trebuie
acordatã experimentelor ºi studiilor generale asupra alimentelor naturale ºi denaturate termic, prezentate în continuare:
Oamenii ºtiu instinctiv cã alimentele în stare naturalã, ca salatele,
merele sau sucurile proaspete, sunt foarte sãnãtoase. Ceea ce ignorã însã
ele cr
ude rradiazã
adiazã lit
er
e sãnãt
at
e. Teoria
este faptul cã aliment
alimentele
crude
liter
eralment
almente
sãnãtat
ate
alment
vsky (1924) conduce în mod inevitabil la concluzia cã, practic,
lui Lakho
Lakhov
consumul de alimente în stare naturalã reprezintã o iradiere provenind
de la organismul ingerat; practic fiecare celulã a unui mãr proaspãt cules,
a sucului de morcovi sau frunzelor de salatã se aflã în stare de oscilaþie.
Fotografiile Kirlian ce înregistreazã intensitatea descãrcãrilor de tip corona ne pot astfel dezvãlui cât dureazã aceste oscilaþii. Aºadar, consumul
de alimente în stare naturalã fortificã oscilaþiile deja existente
în organism, proprietate pe care alimentele preparate o pierd.
Numeroase experienþe efectuate în acest sens confirmã faptul cã alimentele
crude sunt mult mai hrãnitoare ºi energizante decât cele fierte ºi prãjite.
Wer
ner K
ollath a fost profesor la Universitatea din Rostock cu
erner
Kollath
puþin înaintea izbucnirii primului rãzboi mondial (ulterior a devenit
ºeful catedrei de nutriþie a Facultãþii de medicinã din Viena). El a trecut
un lot de animale de prãsilã pe un regim alimentar compus din preparate
lipsite aproape complet de vitamine ºi bioelemente constatând cã, pânã
la vârsta maturitãþii, acestea se dezvoltaserã normal. Din acest moment,
însã, animalele au început sã prezinte simptomele pe care le acuzã
oamenii care trãiesc în þãrile industrializate: constipaþie, carii
dentare, intoxicaþii de colon, pierderi de calciu etc. Starea de
degradare nu a cedat nici la administrarea unor cantitãþi substanþiale
de vitamine (de sintezã chimicã), excepþie fãcând alimentele în stare
naturalã, adicã frunzele ºi legumele proaspete. ªi alþi cercetãtori care
au studiat fenomenul la Stockholm ºi München au obþinut rezultate
similare.
Medicul stomatolog american Wes
estton A
A.. Price a cãlãtorit în
regiuni îndepãrtate fãcând cercetãri asupra dezvoltãrii dentiþiei ºi oaselor
al din Alpii
locuitorilor unor zone izolate ca Valea Loeschent
Loeschental
Elv
eþieni
Elveþieni
eþieni. În 1945 el a publicat rezultatele sale într-o lucrare din care
alimente în stare
se desprinde concluzia cã regimul folosit de veacuri (alimente
crudã, lipsite de îngrãºãminte chimice, foarte slab preparate)
asigurã un nivel de sãnãtate sporit. Printre locuitorii Vãii Loeschental
nu se înregistrase la acea vreme nici un caz de tuberculozã, iar în
toatã regiunea nu exista dentist deoarece nimeni nu suferea
de carii dentare
dentare.
Dr
or
man W
alk
er suferea de o formã avansatã de nefritã
Dr.. N
Nor
orman
W.. W
Walk
alker
nefritã. A
încercat un regim de sucuri naturale ºi a descoperit cã acest tratament este
98
eficient (integrându-l în propria alimentaþie ca mod de viaþã). În 1198
9844 el
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îm
plinise 11007 ani ºi publicase un numãr impresionant de lucrãri despre
împlinise
proprietãþile curative ale sucurilor naturale (a trãit pânã la 116 ani).
Printre adepþii consumului de alimente în stare naturalã se
numãrã ºi foarte mulþi medici, însã teoriile prezentate pentru
a explica meca
nismele de prevenire sau recuperare a
mecanismele
afecþiunilor sunt foarte puþine
puþine.
În 11950,
950, dr
eK
ur
atsune
dr.. Masanor
Masanore
Kur
uratsune
atsune, ºeful Catedrei de medicinã de
la Universitatea japonezã Kyushu, a efectuat un experiment extrem de
riscant. El ºi-a administrat sieºi ºi soþiei sale care era însãrcinatã acelaºi
regim alimentar care fusese aplicat prizonierilor de rãzboi din lagãrele
japoneze: între 729 ºi 826 de calorii pe zi la o greutate de 70 kg, ceea ce
reprezintã aproximativ o treime din cantitatea zilnicã de calorii necesarã
unui organism. Regimul alimentar administrat prizonierilor constase din
orez crud, legume ºi o cantitate foarte redusã de fructe uscate
uscate.
e
„Prizonierii“ benevoli au consumat aceleaºi alimente, însã în ssttar
are
naturalã
naturalã. Starea de sãnãtate a celor doi subiecþi nu s-a degradat prin
eascã
consumul acestui regim alimentar, pânã când au început sã gãt
gãteascã
fructele ºi legumele respective. Din acest moment, cei doi au
constatat instalarea aceloraºi simptome de boalã ca cele întâlnite
la prizonierii de rãzboi din lagãrele japoneze
japoneze: edeme, careþe
vitaminice ºi colaps.
Efecte similare a constatat ºi Sir Robert McCarrison în urma experimentelor efectuate în India pe un lot de maimuþe
maimuþe. Acestea s-au îmbolnãvit de colitã dupã ce au fost trecute pe un regim alimentar
constând din alimentele pe care le consumã în mod obiºnuit,
cu singura diferenþã cã acestea erau fierte. În urma cercetãrilor
experimentale efectuate în Elveþia de O. Stiner pe un lot de cobai hrãniþi
cu alimentele pe care le consumã în mod curent, însã preparate,
s-a constatat declanºarea în lotul respectiv a unei multitudini
de afecþiuni ºi boli
boli.
Un alt indiciu deosebit de util este furnizat de studiile întreprinse
de dr
dr.. Hans Eppinger
Eppinger,, medic primar la Clinica medicalã nr
nr.. 1
a Universitãþii din Viena
Viena. Împreunã cu colegii sãi, el a investigat
cauzele care fac posibilã remiterea sau vindecarea (prin administrarea
unui regim constând din alimente consumate în stare naturalã
naturalã) a
ecþiuni gr
diacã,
unor af
afecþiuni
gra
cronicizat
onicizate,
insuficienþa
cardiacã,
a v e, cr
onicizat
e, ca insuf
icienþa car
hipertensiunea arterialã, infecþiile sau insuficienþele renale
ºi bolile de sânge, alcoolismul sau artrita
artrita. Cercetãtorii au
descoperit cã, prin preparare, alimentele afecteazã, fiecare într-un mod
propriu, organismul respectiv, începând chiar de la nivel celular:
alimentele preparate fac sã creascã tensiunea electricã din
întregul organism.
organism La rândul sãu, aceastã modificare afecteazã ceea
ce este îndeobºte cunoscut sub denumirea de „capacitatea de selecþie“
a celulei, cu alte cuvinte, capacitatea celulei de a face distincþia între
prieteni ºi agresori în termeni nutriþionali. Slãbiciunea ºi starea de
debilitate a organismului se instaleazã prin lipsa ingerãrii de
alimente în stare naturalã
naturalã.
Medicul suedez Henning Karstrom subliniazã faptul cã nu este
suficientã includerea în regimul alimentar a celor cincizeci de substanþe
nutritive clasice – vitamine, sãruri minerale, acizi graºi etc. – pentru
a aav
vea de
prezervarea stãrii normale de sãnãtate. Or
Organismul
va
ganismul v
suferit dacã regimul nu cuprinde ºi mari cantitãþi de alimente
nefierte ºi neconservate, deci în stare naturalã.
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Profesorul Israel Brekhman
Brekhman, celebru biochimist rus
rus,
considerã cã alimentele sunt încãrcate de informaþii structurale ºi cã
plantele în stare naturalã pãstreazã un numãr mai mare de
informaþii decât cele preparate, tocmai datoritã faptului cã
prin fierbere informaþia este distrusã
distrusã. El sugereazã în continuare
cã ar fi vorba de acþiunea sinergeticã a unor substanþe proprii plantelor
66
care au o acþiune generalã ºi nu doar specificã. (66
66)
Îndreptându-ne atenþia acum cãtre domeniul bioradiaþiilor ºi
biocâmpului (subiect deja atins în lucrarea de mai sus), remarcãm
eith
observaþiile deosebite ale ing. electr
electr.. H. C
C.. Mont
Monteith
eith, prezentate
într-o impresionantã lucrare, „Viaþa secretã a plantelor“ (care va fi intens
citatã la momentul potrivit), a autorilor P. Tompkins ºi T. Bird:
Inginerul electronist Henry C. Monteith din Albuquerque, statul
New Mexico a reuºit sã realizeze un mic aparat constând într-un oscilator
din cele folosite la alimentarea aparatelor de radio ale automobilelor, douã
baterii a câte 6 volþi ºi un cordon de alimentare obiºnuit. Ca ºi cercetãtorii
ruºi (soþii Kirlian, dar ºi alþii) Monteith a putut ºi el observa cã emisiile
frunzei vii sunt variate ºi de o mare frumuseþe. Mai mult, el a observat cu
mirare cum o frunzã uscatã nu emanã, în cel mai bun caz, decât o
luminã uniformã, nedetectabilã pe peliculã
peliculã. Supusã chiar ºi unui
cur
ent de tr
eiz
eci de mii de v
olþi, fr
unza uscatã nu dãdea nici o
curent
treiz
eizeci
volþi,
frunza
impresie fotograficã, chiar dacã era în prealabil înmuiatã în
apã, în timp ce frunzele vii strãluceau în splendori coloristice
33
ce încântau ochiul
33)
ochiul. (33
Iatã cum, aceastã informaþie, ne spune practic totul despre diferenþa
dintre structura radiativã (ºtearsã, palidã), a alimentelor „ratatinate“
(deshidratate în urma tratamentului termic sau chimic), ºi minunatul
„peisaj“ coloristic al emisiei bioradiative a alimentelor
proaspete, vii, organice – care susþin direct structura
biocâmpului organismului care le-a ingerat!
Un fenomen mai cunoscut de cãtre medicina alopatã, faþã de domeniul încã „de graniþã“ al evidenþierii bioradiaþiilor ºi biocâmpului uman
prin aparate specializate – cel al creºterii numãrului de leucocite
sanguine în anumite condiþii – apare a fi ca un argument foarte
important în susþinerea alimentaþiei naturale, fãrã foc.
Acest fenomen – denumit „leucocitozã de digestie“
digestie“, obiectivat
de mai mulþi medici atenþi la procesele de intimitate digestivã, ºi atins
deja în subiectele referitoare la universul bacterian ºi al argumentelor
biologice ale alimentaþiei fãrã carne – este prezentat în continuare, în
imaginea cea mai completã de pânã acum:
Poate cã aici ar trebui sã menþionez, în sprijinul acestei terapii,
OCIT
O ZEI DIGES
TIVE despre care dr
procesul LEUC
LEUCOCIT
OCITO
DIGESTIVE
dr.. W
W.. FF..
Hesselink
Hesselink, medic ºi jurist în probleme de drept olandez ºi de
cercetãri juridice ºi biologice la Ministerul Justiþiei de la Haga
Haga,
a dat urmãtoarea interesantã explicaþie într-o conferinþã pe care a
susþinut-o în Danemarca, acum câþiva ani. Denumirea de „leucocite“
vine din limba latinã, denumire datã globulelor albe din sânge. În mod
normal ºi corect, 1 mm3 de sânge conþine un numãr de 6.000 de leucocite.
S-a constatat cã la un organism hrãnit cu „hranã moartã“ – ºi ne
referim la mâncarea gãtitã, la dulciuri ºi prãjituri – numãrul
acestor globule albe din sânge poate sã creascã de trei ori,
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adicã pânã la 118.000/mm
8.000/mm3; ºi cum leucocit
ele au rrol
ol de apãrãt
ori
leucocitele
apãrãtori
ai organismului în caz de pericol, înseamnã cã un sânge cu
un asemenea numãr mãrit de leucocit
e es
leucocite
estt e, în mod sigur
sigur,, un
sânge otrãvit.
O alimentaþie compusã exclusiv din cruditãþi vegetale nu produce
niciodatã leucocitozã digestivã. Vegetalele proaspete, nepreparate, cum
sunt fructele, legumele, ca ºi laptele proaspãt, nefiert au un pH bazic
favor
abil or
ganismului
orabil
organismului
ganismului. Odatã cu tratarea lor termicã, aceste alimente
62
62)
devin hiperacide, ceea ce este foarte dãunãtor organismului. (62
Dr
ns
Dr.. med. Er
Erns
nstt Schneider
Schneider, în vasta ºi extrem de documentata sa
lucrare în trei volume, intitulatã „Sã folosim puterea vindecãtoare a
alimentelor“, bazându-se pe studiile ºi experienþele altor specialiºti
pr
of. K
ollath, V
ir
cho
w, R
oessle, K
ouschak
(pr
prof.
Kollath,
Vir
ircho
chow
Roessle,
Kouschak
ouschakof
offf etc.),
of
consemneazã faptul cã, dacã începem orice masã cu mâncare
pr
egãtitã la ffoc
oc (supã sau bulion de carne, sau cartofi ºi zarzavat
pregãtitã
fiert, sau chiar o canã de cafea, ciocolatã, pâine cu unt ºi marmeladã),
numãrul globulelor albe din sânge, de la 6–8.000/mm 3 , cât
0.000, iar în 30 de minut
e
es
mal, cr
estt e nor
normal,
creºt
eºte
minute
minute
eºt
e în 1100 minut
e la 110.000,
la 30.000
30.000. Acest fenomen este cunoscut sub numele de leucocitozã
de diges
tie. FFenomenul
eacþie de apãr
ar
e
digestie.
eprezintã
apãrar
are
enomenul în cauzã rrepr
epr
ezintã o rreacþie
a organismului uman, asemãnãtoare cu cea care are loc în
toate bolile infecþioase ºi în toate situaþiile în care intrã în
x em
plu o
ganism un element sstrãin
or
or
emplu
organism
vãtãmãtor
or,, ca de eex
trãin vãtãmãt
substanþã nocivã sau toxicã.
Aceeaºi reacþie se înregistreazã ºi când alimentele crude se consumã
dupã o hranã gãtitã cu ajutorul focului. În schimb, dacã se consumã numai
alimente crude, sau chiar dacã se consumã alimente gãtite, însã dupã
63
63)
ingerarea unor alimente crude, acest fenomen nu mai are loc. (63
Aceste minime argumente de nivel general, statistic ºi experimental,
au fost prezentate în aceastã sumarã introducere a aspectelor generale,
doar pentru a pregãti terenul pentru aprofundarea elementelor ce indicã
la modul evident necesitatea abordãrii nutriþiei naturale, fãrã foc.
De asemenea, tot în aceastã prezentare generalã, se face simþitã
nevoia realizãrii unei sistematizãri a alimentelor pe grupe de activitate
biochimicã, energeticã (a vitalitãþii acestora
acestora) pentru a percepe de la
bun început din ce categorie face parte fiecare. Pentru aceasta vom
apela la clasificãrile a doi reputaþi medici
medici, ce realizeazã o imagine
mult mai holisticã decât cea prezentatã actualmente în tratatele de
igienã – din care se desprinde foarte clar ideea superioritãþii alimentaþiei
cu preparate nedenaturate termic faþã de cea cu preparate supuse
focului.
o Br
uck
er
Des
tinul
Prima lucrare studiatã aparþine dr
dr.. M.Ott
M.Otto
Bruck
ucker
er,, „Des
Destinul
din bucãtãrie
bucãtãrie“, în care acesta prezintã concluziile cercetãtorilor
coordonaþi de prof. Kollath, ºeful Catedrei de Nutriþie de la
Facult
at
ea de Medicinã din V
iena
acultat
atea
Viena
iena, în timp ce a doua lucrare aparþine
dr
tian Schaller
dr.. Cris
Cristian
Schaller, Preºedintele ,,Associations Vivez Soleil“ din
Elveþia, intitulatã simplu „Apprendre à se nourrir“ (,,Învãþaþi sã vã hrãniþi“).
o Br
uck
er
Dãm mai întâi cuvântul lucrãrii dr
dr.. Ott
Otto
Bruck
ucker
er, unde este citat
prof. Kollath
Kollath. Acesta din urmã, contureazã o clarã imagine privitoare
la valoarea biologicã a alimentelor noastre (prin funcþia universitarã
de specialitate ocupatã de acesta, ideile exprimate capãtã o valoare
de autoritate medicalã ºtiinþificã în domeniu):
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Mijloacele de viaþã constituie hrana vie, care fie cã este nedenaturatã,
fie cã este modificatã pe cale mecanicã sau fermentativã. Ele conþin
încã substanþele vitale în cantitãþile prevãzute de naturã ºi într-un raport
armonios. Alimentele nu sunt suficiente pentru menþinerea sãnãtãþii:
prin încãlzire, conservare ºi preparare ele sunt denaturate
într-o mãsurã tot mai pronunþatã. Ca hranã moartã sunt doar
purtãtori de substanþe nutritive ºi nu pot sã-ºi îndeplineascã decât parþial
funcþiile. Ele nu mai conþin fermenþi proprii ºi nu mai prezintã procese
proprii de metabolism. (Dupã cum se poate observa, prof. Kollath,
mijloacele de viaþã
denumeºte „mijloacele
viaþã“, produsele naturale destinate
nutriþiei care se prezintã în starea în care au fost recoltate
sau au mai suferit cel mult o modificare mecanicã sau un
proces fermentativ cu fermenþi proprii. Produsele care au suferit
o modificare prin încãlzire, conservare sau preparare culinarã,
profesorul Kollath le denumeºte alimente.)
Existã urmãtoarele 6 categorii de mijloace de trai:
1 .Mi
jloacele de viaþã absolut natur
ale sunt cele mai
.Mijloacele
naturale
valoroase. Printre produsele vegetale se numãrã cerealele vii (adicã
valoroase
germinate sau încolþite), nucile, legumele proaspete ºi fructele crude.
Printre cele de provenienþã animalã se numãrã laptele crud ºi ouãle
crude.
2.Mijloace de viaþã modificate pe cale mecanicã. Dintre acestea
avem: uleiurile obþinute prin presare la rece din seminþele oleaginoase,
produsele din uruiala integralã în mãsura în care sunt imediat consumate,
sucurile proaspete din fructe, salate din legume proaspete. Tot aici avem ºi
produsele lactate ca smântâna, laptele degresat, laptele acru, untul, brânza.
Aºa cum au demonstrat experienþele pe animale efectuate de Kollath,
ºi sucurile ºi untul nu mai conþin auxoni. Dupã Kollath, acestea
reprezintã o grupã de substanþe vitale a cãror compoziþie încã
nu este cunoscutã. Indiferent dacã aceastã grupã de substanþe este
cunoscutã sau nu, din punct de vedere chimic, de o importanþã hotãrâtoare
este faptul cã existã anumite substanþe active care se gãsesc în fructele
proaspete, în laptele integral ºi în fructele oleaginoase, dar care nu se
gãsesc în sucurile proaspãt stoarse, pentru cã acestea rãmân în resturile
de la presare ºi respectiv în laptele smântânit. Continuând seria de
experienþe fundamentale, Kollath a demonstrat cã vitaminele clasice
(A, C, D, E, F) nu au eficacitate maximã, decât în prezenþa
acestui grup de substanþe active denumite auxoni
auxoni. De aici rezultã
cã alimentele integrale nu pot fi înlocuite cu pãrþi din aceste alimente,
chiar dacã aceste pãrþi conþin încã alte substanþe vitale.
3. Mi
jloacele de viaþã modif
icat
e ffer
er
ativ
Mijloacele
modificat
icate
erment
mentativ
ativ.. Printre acestea
ment
se numãrã alimentele transformate de fermenþii proprii, drojdie ºi
bacterii, aºa cum sunt terciurile din cereale integrale, sucurile
fermentate, legumele în acid lactic (de exemplu varza muratã), laptele
fermentat ºi bãuturile alcoolice ca vinul ºi berea. Procesele de
descompunere din alimentele produse de fermenþi proprii ºi bacterii,
reprezintã procese de ardere lentã, de oxidare, de exemplu cu formarea
acidului lactic care joacã un rol în prevenirea cancerului. În afarã de
aceasta, drojdia poate produce vitamine (ca de exemplu vitamina B1).
Nu se recomandã consumul de drojdie vie în scopul administrãrii de
vitamine pentru cã celulele vii ale drojdiei rezistã sucurilor
gastrice, pãrãsind intestinul neschimbate, deci fãrã o utilizare a
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conþinutului lor de vitamine.
4. Alimentele modificate prin încãlzire. Sã privim pe scurt
moarte sau pur ºi simplu ,,alimentele“ în
cele trei grupe de alimente moarte,
accepþia lui Kollath pentru a obþine o privire de ansamblu. Vom observa
o devalorizare tot mai pronunþatã începând cu alimentele
încãlzite, continuând cu cele conservate ºi terminând cu cele
preparate. Constatãm cã mâncãrurile zilnice ale omului contemporan
se compun cu precãdere din aceste alimente moarte.
5.Alimente modificate prin conservare. O degradare ºi mai
ele din gr
upa conser
velor
pronunþatã o suferã aliment
alimentele
grupa
conserv
elor. Dacã se
vorbeºte de conservare, aproape toatã lumea se gândeºte la alimentele
din cutiile de conserve. Aproape nimeni nu realizeazã cã ºi prãjiturile,
torturile, cozonacii, se numãrã printre conserve. Conservarea se face
prin încãlzire, uscare ºi procedee chimice.
chimice La conservarea chimicã
se mai adaugã daunele aduse sãnãtãþii prin agenþii de conservare. Astãzi
se oferã drept hranã congelatã meniuri gata preparate care prin încãlzire
sau altã conservare prealabilã nu mai pot fi enumerate printre alimentele
,,vii“.
6. Alimente modificate prin preparare. Alimentele cu cea mai
micã valoare biologicã o gãsim la alimentele ,,preparate“ (alimente
obþinute prin procese tehnologice).Alimentele obþinute în acest fel au cu
totul alte efecte decât produsele iniþiale. Dacã am delimita foarte sever
noþiunea de alimente, cele modificate în acest fel nici nu ar trebui considerate alimente ºi ar trebui ºterse din tabelul alimentelor. La alimente
preparate (termic) intrã fãina albã foarte finã, pâinea din fãina albã ºi
semialbã ºi pastele fãinoase, cât ºi grãsimile artificiale (margarinele ºi
uleiurile obþinute pe cale chimicã), preparatele din amidon ºi zahãrul.
Acestea conþin substanþe nutritive de bazã( grãsimi ºi hidraþi de carbon)
sub formã concentratã (calorii) dar care practic nu conþin vitamine,
microelemente, fer
menþi, substanþe aromate ºi acizi graºi
fermenþi,
38
polinesaturaþi. (38
38)
În cea de-a doua lucrare promisã a fi citatã, „Învãþaþi sã vã hrãniþi“,
a dr. Christian Schaller, Preºedintele ,,Associations Vivez Soleil“ din
Elveþia (dupã cum am mai menþionat), clasificarea alimentelor, stabilitã
de cãtre acesta, este mai recentã ºi prezintã, poate, imaginea cea mai
holisticã a structurii alimentelor, pe grupe de potenþial vital:
Alimentele pot fi clasificate în 4 grupe dupã potenþialul lor vital:
1. Aliment
ele „BIOGENE“ car
Alimentele
care
e conþin viaþã. Acestea constituie
baza calitativã idealã a alimentaþiei umane. În aceastã categorie intrã:
seminþele, cerealele, leguminoasele, verdeþurile ºi legumele germinate
sau sub formã de tinere lãstare. Acestea conþin o multitudine de substanþe
care întãresc vitalitatea celulelor noastre ºi le permit o regenerare
constantã (vitamine, bioelemente, aminoacizi, enzime, hormoni vegetali,
bio-stimuline etc.).
2. Aliment
e „BIO
ACTIVE“ car
e sstimuleazã
timuleazã viaþa. Acestea
Alimente
„BIOA
care
constituie baza cantitativã idealã a alimentaþiei noastre. În aceastã
categorie intrã: fructele, verdeþurile, legumele, leguminoasele, seminþele,
cerealele, oleaginoasele ajunse la maturitate ºi consumate în stare
naturalã, crudã, vie.
Alimentele „Biogene“ ºi „Bioactive“ formeazã categoria
alimentelor vii (a „mijloacelor de viaþã“ din clasificarea profesorului
Kollath). Consumarea lor aduce vitalitate ºi sãnãtate la orice vârstã.
3. Aliment
el
e înce
tinesc viaþa. În aceastã
Alimentel
ele
„BIOST
care
încetinesc
e „BIOS
TATICE“ car
categorie intrã alimentele care ale cãror forþe vitale au fost diminuate
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prin trecerea timpului (alimente crude stocate), prin frig (îngheþare,
supracongelare) sau prin cãldurã (tratate termic).utilizarea alimentelor
biostatice este rezultatul obiceiurilor sociale. Consumarea lor asigurã
funcþionarea minimã a organismului nostru, dar antreneazã
îmbãtrânir
ea celulelor
îmbãtrânirea
celulelor, deoarece ele nu aduc substanþele vii necesare.
4 . Alimentele „BIOCIDICE“ care distrug viaþa. Acestea au
devenit preponderente în modul nutriþional occidental. În aceastã
categorie intrã toate alimentele ale cãror forþe vitale au fost distruse prin
procedee fizice sau chimice de rafinare, de conservare sau de gãtit.
Alimentele biocidice au fost inventate de cãtre om pentru autodistrugerea sa. Ele otrãvesc lent celulele sale prin substanþele nocive pe care le
odus chimic
conþin. Trebuie ºtiut cã, chiar în dozã micã, orice pr
produs
adãugat alimentelor este toxic
toxic. Procedeele moderne ale agriculturii ºi
tratãrii industriale ale alimentelor aduc corpului nostru substanþe care ne
paralizeazã instinctul alimentar, perturbând asimilarea ºi blocând
eliminarea.
Ele slãbesc încetul cu încetul sistemul nostru de apãrare, sunt cauza
multiplelor tulburãri ale sãnãtãþii ºi deschid poarta bolilor
aºa-numit
e „ale civilizaþiei“ (bolile cardiovasculare, cancerele,
aºa-numite
reumatismele, diabetul ºi alte boli degenerative, bolile psihice).
Corpul nostru a fost proiectat sã funcþioneze cu elementele vii
conþinute în alimentele naturale. De fapt, înainte de orice, este gradul
vitalitãþii care conteazã
conteazã. Astfel, grâul germinat este biogenic
(conþine viaþã), boabele de grâu stocate sunt bioactive
(activeazã viaþa); copt, grâul este biostatic (încetineºte viaþa),
iar dacã este tratat cu agenþi chimici de conservare, devine
39
biocidic (distruge viaþa)
39)
viaþa). (39
Din toate aceste observaþii, experimente, statistici generale se
desprinde aceeaºi idee discutatã ºi argumentatã pe parcursul capitolului
ce abia este deschis aici: a mânca natural, fãrã carne, fãrã produse de
sintezã chimicã ºi mai ales fãrã alimente supuse focului este nu numai
sãnãtos, dar ºi necesar pentru realizarea unui standard normal ºi
armonios de integrare în mediul natural cãruia omul îi aparþine.
De aceea, poate, nu trebuie sã surprindã pe nimeni recomandãrile
Catedrei de Nutriþie a Universitãþii din Giessen – Germania
of. dr
nutriþie vit
alã
sub conducerea pr
prof.
dr.. Claus Leitzmann pentru o „nutriþie
vitalã
com
ple
tã
993
comple
pletã
tã“ (recomandãri aparþinând anului 11993
993):
Primul loc ºi cea mai mare parte din alimentaþia dvs. sã fie acordat
62
e cr
udã. (62
62)
legumelor ºi fructelor, din care majorit
majoritat
atea
are
crudã.
at
ea în ssttar
Dar ºi mai relevante ºi penetrante sunt, poate, recomandãrile fãcute
griculturii al Guv
er
nului SU
A (ce-i drept,
de cãtre Depar
Departtamentul A
Agriculturii
Guver
ernului
SUA
aul Br
agg în deosebit de
acum câteva decenii…), ºi preluate de dr
dr.. P
Paul
Bragg
Pos
tul – un mir
acol
ostul
miracol
acol“, citatã deja în
interesanta lucrare a acestuia („P
Capitolul 6):
„Trãind în condiþiile vieþii moder
ne, es
vea în
moderne,
estte bine a se aav
vedere faptul cã pregãtirea ºi rafinarea produselor alimentare,
f ie cã eliminã int
egr
al, ffie
tr
uge par
þial element
ele vit
ale
integr
egral,
distr
truge
parþial
elementele
vitale
ie cã dis
87
din materia iniþialã.“ (87
87)
La finalul acestui prim subiect, al subcapitolului referitor la
Alimentaþia Naturalã ºi tratamentul termic, aducem o „boare proaspãtã“
de informaþii de ultim moment (din iarna-primãvara lui 2003), referitor
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la „descoperiri“ recente ale cercetãtorilor occidentali privind prezenþa
în alimentele preparate termic, a unor substanþe toxice de tip
acrylamidic.
Am relativizat aceastã descoperire (prin punerea ghilimelelor), gândindu-ne la toate datele de toxicologie a alimentaþiei tradiþionale, trecute
prin foc, prezentate îndelung în ultimii zeci de ani, de cãtre specialiºti
de bunã-credinþã, dar care nu au fost nicicum luate în seamã…
Iatã cã, acum, chiar A SOSIT MOMENTUL Recunoaºterii
Recunoaºterii,
inclusiv a acestor aspecte ale Vieþii ºi alimentaþiei, îndelung prezentate
pânã acum, inclusiv în lucrarea noastrã!
Oricum, cercetãrile (adicã, redescoperirile) sunt abia la început,
iar timpul nu va face decât sã confirme, ºi mai consistent, veridicitatea
celor prezentate de promovatorii Alimentaþiei ºi Medicinei Naturale,
printre care îndrãznim sã credem cã ne numãrãm ºi noi.
Dar, la finalul acestui subiect, „sã dãm citare“ acestor date de ultimã
orã, preluate din revista „Formula AS“, nr. 550, din ianuarie 2003, în articolul
Un nou pericol aliment
ar: A
cr
ylamida
cu titlul „U
alimentar:
Acr
crylamida
ylamida“, având subtitul:
„Otrava ascunsã în preparatele fãinoase prea arse produce cancer“:
Chimiºtii din þãrile Europei occidentale au testat deja peste 1.000 de
produse alimentare, suspectate cã ar putea conþine aceastã substanþã
cancerigenã. Rezultatul: concentraþii îngrijorãtoare de acrylamidã
în numeroase aperitive ºi dulciuri
dulciuri, mult îndrãgite deopotrivã de
cei mici ºi de cei mari.
S-a constatat cã produsele de panificaþie ºi patiserie, fie ele
dulci ori sãrate, conþin în marea lor majoritate cantitãþi
e de acr
ylamidã, acea o
tr
a vã pe car
e „A
genþia
im
por
care
„Agenþia
ante
acrylamidã,
otr
tra
impor
portt ant
Internaþionalã pentru Cercetarea Cancerului“ o încadreazã în
grupul substanþelor „posibil cancerigene“.
La sfârºitul lui aprilie 2002, doi cercetãtori suedezi din oraºul
Uppsala, au început sã testeze – prin sondaj – 100 de produse alimentare
de toate tipurile ºi au constatat cã, în special în cele fabricate prin
coacere, prãjire sau fierbere în grãsime la temperaturi
ridicate, existã o concentraþie mare de acrylamidã.
Stern
Cunoscuta revistã germanã „Stern
Stern“ a solicitat testarea unor alimente
prezente în rafturile supermarketurilor, rezultatul cercetãrilor
întreprinse de un laborator specializat din Berlin fiind de-a dreptul
oduse v
icat
e, 1122 conþineau acr
ylamidã
ºocant: din cele 1144 pr
produse
verif
erificat
icate,
acrylamidã
ylamidã,
erif
iar în 6 dintre acestea concentraþia era de 300–550 micrograme/
Kg., adicã niºte valori pe care toxicologii ºi specialiºtii în
mari.
chimie alimentarã le considerã îngrijorãtor de mari
De exemplu, pentru câteva produse, s-au obþinut urmãtoarele valori
ale concentraþiei de acrylamidã:
 galete de grâu ºi secarã
secarã: 229 micrograme/Kg.;
 biscuiþi sãraþi
sãraþi:
536 micrograme/Kg.;
626 micrograme/Kg.;
 cartofi prãjiþi
prãjiþi:
1.588 micrograme/Kg.
 chipsuri picante
picante:
Lista produselor incriminate este, însã, mult mai lungã, de pe ea
nelipsind: cartofii prãjiþi (chipsurile), pop-corn-ul, pâinea
prãjitã, sticks-urile, biscuiþii cu unt sau fãrã unt, gogoºile etc.
În total, pes
pestte 11.000
produse
oduse, în care a fost depistatã o concentraþie
.000 de pr
oduse
mai micã sau mai mare de acrylamidã.
Ultimele studii aratã cã acrylamida începe sã se producã la
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circa 120 0 C, iar concentraþia creºte o datã cu creºterea
temperaturii
temperaturii. Ea se formeazã din reacþia aminoacizilor cu hidraþii de
carbon, când alimentele coapte sau prãjite încep sã capete culoare,
gust ºi miros.
Este greu de spus cu exactitate câtã asemenea otravã pãtrunde zilnic,
at
ea
prin hranã, în organismul nostru. Scandinavii apreciazã cantit
cantitat
atea
medie cam la 40 micrograme de persoanã adultã, la copii ºi
tineri – mari consumatori de cartofi prãjiþi ºi de dulciuri – ea putând
depãºi aceastã limitã
limitã.
În prezent, toxicologii ºi dieteticienii încearcã sã afle ce urmãri pot
avea aceste produse alimentare, consumate în mod regulat, asupra
organismului uman, cãci efectul acrylamidei asupra animalelor este
deja cunoscut. La ºobolani
ºobolani, de exemplu, dozele ridicate de
subs
atã au pr
ovocat tulburãri ner
ganice
substt anþã in
inject
jectatã
pro
nerv
organice
ject
voase ºi or
ºi, de asemenea, tumori maligne
maligne. Au mai apãrut, în plus, dereglãri
ereditare ºi scãderea capacitãþii de reproducere.
Deocamdatã, nu se ºtie încã exact dacã aceste rezultate sunt valabile
ºi pentru oameni. Dar cercetãtorii suedezi, singurii care au testat
acrylamida – e drept, cea produsã artificial – pe un lot de muncitori
e lucr
tice ºi a adezivilor
care
lucrau
industria
plastice
adezivilor, sunt
car
au în indus
tria maselor plas
siguri cã prin descoperirea fãcutã au elucidat cauza apariþiei unui
numãr important de cazuri de cancer: ALIMENTELE.
Fritz Sorgel
Sorgel, ºeful „Institutului de cercetare farmaceuticã
Nurnberg, este de pãrere cã la un milion de
ºi biomedicalã“ din Nurnberg
locuit
ori, din 1100
00 de cazuri de cancer
e de
locuitori,
cancer,, 50 sunt cauzat
cauzate
acrylamidã
acrylamidã, el afirmând chiar cu ironie amarã cã în Germania mor
anual din cauza cartofilor prãjiþi ci
rca 800 de persoane
circa
persoane. Cartofii
prãjiþi fac mai multe victime decât acciden
tele de circulaþie!
accidentele

8.2.2 FOCUL ªI TRIADA BIOELEMENTE
(SÃRURI ORGANICE) –VITAMINE - ENZIME
Am orientat aceste trei grupe de principii nutritive într-o singurã
triadã, considerând cã acestea reprezintã structuri distincte, mult mai
greu cuantificabile, chimic ºi biochimic, în relaþia cu tratamentul termic,
faþã de principiile nutritive clasice (proteine, lipide, glucide).
Evidenþierea structurilor proteice denaturate se poate determina ºi
prin mijloace mai simple ºi recunoscute (structura chimicã diferitã a
proteinelor mutagene supuse pirolizei, forme trans- ale acizilor graºi
etc.). În schimb, pentru structuri mult mai fine, ca cele trei categorii ale
acestei triade, observaþia modificãrilor necesitã un nivel mult mai
aprofundat de analizã, de tipul stereoizomeriei, a chiralitãþii optice,
dar, mai ales, a aspectelor privind biocâmpul ºi bioradiaþiile.
Astfel, nimic din chimia clasicã, oficialã, nu precizeazã diferenþa
fundamentalã dintre o sare organicã ºi una anorganicã (de fapt,
anorganicizatã prin ardere, deci mineralizatã). De asemenea, ºtiinþa
clasicã nu sesizeazã fundamentala diferenþã dintre vitaminele naturale
(ale produselor organice, proaspete) ºi vitaminele sintetice, tot mai
mult promovate în ultima perioadã.
Cu toate acestea, tot mai mulþi medici, farmaciºti, biochimiºti, încep
sã realizeze aceste diferenþe, prin tot mai multe experimente deosebite,

460

în care ºtiinþa „de graniþã“ se îmbinã armonios cu observaþia atentã ºi de
bunã-credinþã.
Aceste aspecte necesitã o mult mai mare deschidere în faþa metodelor
mai puþin convenþionale de analizã ºi studiu de laborator – ºi nu numai…
1. SSãrurile
ãrurile organice (Bioelementele)
Primul element al triadei acestui subiect, abordat foarte pe scurt,
este reprezentat de sãrurile organice ºi elementele biochimice de tip
macro- ºi microelemente (denumite generic bioelemente
bioelemente) – ale cãror
diferenþe între structura lor organicã ºi anorganicã sunt atât de greºit
expuse (încã) în prezent.
Astfel cã, trebuie foarte clar precizat: nu structura chimicã a unei
substanþe, ºi poziþionarea acesteia în „Tabelul lui Mendeleev“, o
categoriseºte într-o parte sau alta, ci un aspect de mult mai mare
profunzime. Acesta se referã la calitatea acestei structuri, la
comportamentul sãu faþã de mediile solubile, la calitatea de a fi chelatizat
sau nu etc.
Având în vedere cã, pe parcursul acestui tratat, existã numeroase
citate legate tocmai de acest aspect (inclusiv în primul subiect, al aspectelor
generale legate de tratamentul termic, tocmai abordat), acum limitãm
expunerea la doar câteva fragmente ce þintesc direct subiectul actual.
Des
tinul din bucãtãrie
o
Astfel, în lucrãri, ca „Des
Destinul
bucãtãrie“ a dr
dr.. Ott
Otto
Br
uck
er
Biblia vit
aminelor
Cr
eºt
er
ea
Bruck
ucker
er, „Biblia
vitaminelor
aminelor“ a dr
dr.. E. Mindell sau „Cr
Creºt
eºter
erea
igmor
e , apar date concrete, legate de
ger
menilor
dr.. Anne W
Wigmor
igmore
germenilor
menilor“ a dr
modul de abordare, neconvenþional, a calitãþii sãrurilor organice
(numite, mult mai elegant ºi ºtiinþific, bioelemente):
Chelatizarea este procesul prin care substanþele minerale sunt
transformate într-o formã mai uºor asimilabilã. Obiºnuitele suplimente
minerale, ca de exemplu fãina de oase ºi dolomita, sunt de cele mai
multe ori nechelatizate ºi, pentru a putea fi utilizate de cãtre organismul
omenesc, este nevoie ca în procesul de digestie sã fie mai întâi
transformate în chelaþi. La multe persoane, procesul natural de
chelatizare nu se produce în condiþii satisfãcãtoare ºi de aceea
suplimentele minerale administrate nu sunt de nici un folos
folos.
Dacã vã gândiþi cã organismul nu poate folosi ceea ce primeºte, cã
0% din
la mulþi dintre noi digestia lasã de dorit, cã numai 2 pânã la 110%
fierul administrat este absorbit ºi cã din acest procent infim
jumãtate este eliminat
eliminat, atunci veþi recunoaºte cât e de important sã
luaþi minerale chelatizate în prealabil. Suplimentele minerale chelatizate
cu aminoacizi sunt asimilate de trei pânã la zece ori mai bine decât
69
69)
formele nechelatizate. (69
Prin încãlzire se distrug fermenþii proprii ºi substanþele aromate, se
reduce conþinutul de vitamine ºi se distruge echilibrul lor din cauza
sensibilitãþii lor diferite la cãldurã. Sãrurile minerale se dizolvã diferit
funcþie de acelaºi factor termic ºi de asemenea se stricã raportul
iniþial echilibrat al mineralelor din cauza solubilitãþii diferite
38
a sãr
urilor lor
38)
sãrurilor
lor. (38
Cercetãrile au pus în evidenþã faptul cã mineralele anorganice
trebuie consumate în doze concentrate de 10–20 ori mai mari decât cele
care se gãsesc în alimentele vii (netratate termic) pentru a obþine acelaºi
efect.
Unele persoane prezintã simptome de subnutriþie, chiar dacã ele
nu sunt conºtiente de aceasta. Cercetãrile Departamentului
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A griculturii al SU
A , publicate în „S
S tudiu asupr
a aliment
aþiei
SUA
asupra
alimentaþiei
populaþiei 119977–1
7–19978
78“ au arãtat cã mulþi americani nu îºi asigurã
prin dietã cantitãþi suficiente de calciu, fier, vitaminele A ºi B complex.
Cu toate cã se bea mai mult lapte ºi se mãnâncã mai multã brânzã ºi
carne roºie (presupuse a fi surse bune de calciu ºi fier) decât oricare altã
70
70)
naþie, americanii nu-ºi pot asigura necesarul din aceste elemente. (70
Doar aceste foarte scurte citate expuse, alãturi de mulþimea celor
ce au fost prezentate deja (sau vor fi prezentate), orienteazã observatorul
atent cãtre o imagine clarã ºi neechivocã. Astfel, nu bioelementele
mineralizate (prin foc sau tratamente chimice) ºi apoi introduse în corp,
reprezintã elementul nutritiv ºi terapeutic cel mai eficient, ci calitatea
acestora: chelatinizate sau nu, organice sau nu etc.
Altfel spus, în ultimã instanþã, totul se reduce la relaþia acestora cu
sursa de provenienþã. Cãci, în timp ce „bioelementele“ din borcanele
chimiºtilor sunt simple structuri minerale, nechelatinizate – adevãratele
bioelemente din alimentele naturale, organice, vii, sunt ºi ele la fel de
vii, organice, asimilabile de cãtre corpul fizic.
De aceea, nu cantitatea din dietã a acestora, este aspectul cel mai
relevant, ci modul de preparare a alimentelor în care se gãsesc aceste
structuri. Iar, dacã ne mai amintim ºi de transmutaþia bioelementelor
(vezi Capitolul 6), atunci înþelegem cã problema deficitului sau excesului
acestora este mult mai complexã decât la prima vedere.
Totuºi, lucrurile nu trebuie luate la modul radical. Cãci, prin
introducerea unor microelemente necesare organismului, într-un
anumit moment (germaniu, bor etc.), chiar dacã sunt minerale,
organismul le poate vivifica, asemenea proteinelor dextrogire (sau al
celorlalte structuri denaturate) – dar cu consumul corespunzãtor de
energie.
Totul este sã nu se creeze o dependenþã continuã, ci sã se permitã
eliberarea corpului de toxicitate, ca, prin „Forþa vindecãtoare a Naturii“,
necesarul principiilor nutritive sã se diminueze, în mod constant, cãtre
o „Nouã igienã a alimentaþiei“…
2. Vitaminele
Prezentarea urmãtoarelor citate (legate de problematica
vitaminelor), preluate din lucrãri medicale ale unor medici preocupaþi
vitaminelor
de aceste aspecte, orienteazã sumar sensul abordãrii noastre – care va
fi detaliat, la modul direct ºi sintetic, la finalul acestei subiect.
Exact ca ºi în cazul distincþiei între bioelemente ºi minerale, în
ultimul timp se vorbeºte tot mai mult despre diferenþele evidenþiate, la
nivel de observaþie directã, între vitaminele naturale ºi cele sintetice.
De aceea, pentru a oferi o imagine cât mai coerent ºtiinþificã,
prezentãm în continuare câteva citate care evidenþiazã diferenþele
evidente între cele douã tipuri de substanþe (naturale ºi sintetice), prin
observaþia ºi experienþa unor voci autorizate (medici ºi farmaciºti):
Dacã în lista preparatelor moarte se numãrã ºi vitaminele,
substanþele aromate, fermenþii, sãrurile minerale, agenþii de creºtere ºi
zahãrul din fructe, aceasta se face pentru a atrage atenþia asupra
deosebirii esenþiale dintre vitaminele izolate extrase prin
procedee tehnice ºi acelea care se gãsesc în alimentele naturale. (38
38
38)
Vitamina C este doar acid ascorbic ºi nimic mai mult; vitamina C
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naturalã, extrasã din fructele de mãceºe, conþine bioflavonoide, adicã
întregul complex C care este de departe mai eficient. Vitamina E naturalã,
care include toate formele de tocoferol, este mai eficientã decât cea
sinteticã ce conþine doar forma alfa.
on G
În conformitate cu opinia dr
dr.. Ther
Theron
G.. Randolph
Randolph, reputat
alergolog, „o substanþã obþinutã pe cale sinteticã poate cauza o reacþie
alergicã în cazul unei persoane cu sensibilitate chimicã, chiar dacã
produsul natural, cu aceeaºi structurã ºi compoziþie, este perfect tolerat.“
În orice caz, aºa cum au atestat mulþi din cei care au încercat ambele
variante, vitaminele naturale provoacã mai puþine probleme gastrointestinale, iar chiar când se administreazã doze mari, reacþiile toxice
69
69)
sunt mult mai rare decât la cele obþinute pe cale sinteticã. (69
În urma gãtirii, cea mai mare parte din vitamine ºi minerale se
pierde – se aruncã odatã cu apa în care au fost gãtite sau oxideazã
datoritã temperaturii ridicate ºi a contactului cu aerul.
Vitaminele de sintezã se obþin în principal din gudronul de
gaze ºi alþi derivaþi ai petrolului
petrolului. ªi dacã aparent, din punct de
vedere chimic, ele par identice cu vitaminele naturale, din punct de
odusele
Produsele
vedere al acþiunii biologice, sunt un substituent inferior. Pr
a or
ganismului
de sint
ezã po
ect
efect
ecte
nocive
asupra
organismului
sintezã
pott aav
e asupr
v ea ef
e nociv
(producãtorii de vitamine avertizeazã asupra pericolului pe care îl
70
70)
implicã utilizarea unor supradoze). (70
Mai departe, observãm cum în acest e pledoarii intervin ºi elemente
de subtilitate biochimicã, adicã exact acele elemente care determinã
diferenþa decisivã dintre proteinele, lipidele ºi glucidele denaturate de
cele naturale, organice, anume, stereoizomeria opticã ºi chiralitatea:
Forþa ºi eficacitatea unui produs depind de structura lui molecularã.
Structura molecularã a vitaminelor chimice este simetricã (chimiºtii
). Structura molecularã a
din laboratoare le construiesc astfel).
vitaminelor naturale este asimetricã
asimetricã. Aceasta este regula în lumea
vie ºi nu se ºtie de ce!
Dacã examinãm moleculele artificiale, constatãm imediat cã sunt
moarte: ele nu se miºcã. Experienþa este binecunoscutã: atunci când se
proiecteazã asupra lor o razã luminoasã, aceasta rãmâne absolut nemiºcatã.
Dimpotrivã, dacã se examineazã la microscop moleculele naturale, se vede
îndatã cã sunt vii: se miºcã. Dacã se proiecteazã asupra lor o razã luminoasã,
raza nu-ºi menþine traiectoria; e deviatã de miºcãrile moleculare. Tocmai
aceastã miºcare de rotaþie, acest „dans“ al moleculelor este cel care dã
vitaminelor naturale energia bioelectricã. Iar când consumãm vitaminele
60
60)
naturale, ele ne cedeazã aceastã energie. Sunt „donatoare de energie“. (60
Dincolo de aspectul biochimic fundamental (stereoizomeria opticã
ºi chiralitatea), încã de frontierã pentru ºtiinþa tradiþionalã, remarcãm
diferenþa fundamentalã dintre sintetic ºi natural printr-o altã metodã,
acceptatã ºi recunoscutã de ºtiinþa occidentalã – cromatografia:
Mineralele organice, la fel ca ºi vitaminele, se gãsesc în alimentele
biologice în proporþie echilibratã. Vitaminele nu sunt o hranã prin ele
însele, însã în absenþa lor organismul nu poate absorbi substanþele nutritive propriu-zise. Sintagma „în proporþie echilibratã“ înseamnã cã
toate elementele nutritive folosite de þesuturi trebuie sã se afle la
dispoziþia celulei în acelaºi timp.
Vitaminele naturale sunt complet diferite de cele sintetice, iar
diferenþa nu este de ordin chimic, ci biologic. Vitamina realizatã în
laborator prin sintezã chimicã este lipsitã de un element biologic pri-
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mordial. Deocamdatã, acest punct de vedere nu este acceptat de toatã
lumea medicalã, deºi dovezile sunt incontestabile ºi au fost prezentate
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York, unde a început sã aplice sistemul „biodinamic“ în fabricarea
compostului ºi a deschis un laborator pentru studiul organismelor vii,
fãrã descompunerea acestora în elementele lor chimice constitutive.
Încã înainte de a veni în S.U.A., Pfeiffer lucrase în Elveþia, þara sa natalã,
metoda cristalizãrii prin sensibilitate
reuºind sã elaboreze „metoda
sensibilitate“,
aplicabilã la studierea forþelor dinamice ºi a caracteristicilor distincte
la vegetale, la animale ºi la om, mai subtile decât cele cercetate pe
atunci în laboratoare.
Dupã luni de muncã intensã, Pfeiffer a ajuns sã-ºi dea seama cã o
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ore, lãsând pe fundul vasului un depozit cristalin a cãrui
structurã este determinatã nu numai de specia plantei din
care fusese prelevat extrasul, ci ºi de starea ei de sãnãtate.
Acest fapt l-a condus pe Pfeiffer la concluzia cã forþele formative existente
în plantã, care au rolul de a se activa dându-i caracteristicile
fundamentale, se aliazã cu forþele de creºtere pentru a constitui structura
depozitului cristalin. Am avut ocazia noi înºine (autorii lucrãrii) sã
vizitãm laboratorul din Spring Valley, unde dr. Erica Sebath,
coordonatoarea laboratorului, ne-a arãtat o serie de cristale
splendide care amintesc de coralii exotici.
La Spring Valley, Pfeiffer a elaborat încã o metodã, ºi mai simplã
decât aceasta ºi mai rapidã pentru a demonstra cã viaþa realmente
vibreazã în sol, în plante ºi chiar în alimente, spre deosebire
de mineralele anorganice, de produsele chimice ºi mai ales de
vit
aminele sint
e sunt rrelativ
elativ moar
vitaminele
sinte
care
moartte. Pentru a reuºi, el
etice, car
nu s-a folosit de echipamentul complex care se aflã de regulã într-un
laborator de chimie obiºnuit, ci doar de discuri confecþionate din
hâr
tie de ffiltr
u, în diametru de 15 cm ºi cu un orificiu central prin care
hârtie
iltru
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trecea un fitil. Aceste discuri erau aºezate în cutii deschise unde se aflau
mai multe creuzete cu o soluþie de 0,05 % nitrat de argint, astfel ca
extremitatea de jos a fitilelor sã stea în soluþia respectivã. Aceasta a început
sã urce prin fitile ºi a ajuns pânã la discuri, îmbibându-le pe o razã de
aproximativ 4 cm pe fiecare.
Cum pe hârtia de filtru erau aºezate diferite materii de naturã organicã
sau anorganicã, Pfeiffer a fost în mãsurã sã constate, pe baza cercurilor
concentrice diferit colorate apãrute pe discuri, noi secrete privitoare la
viaþã. Supunând la acest test vitamina C prelevatã de la fructe
de mãceº, a putut constata limpede cã schema de vitalitate a
acesteia era cu totul diferitã decât cea a vitaminei C sintetice,
numitã ºi acid ascorbic
ascorbic.
Într-un articol intitulat „Raporturile
Raporturile între plante, stabilite cu
ajutorul cromatografiei
cromatografiei“ ºi publicate în numãrul pe primul trimestru
pe 1968 al revistei „Bio-Dinamics“
„Bio-Dinamics“, Dr. Sebath pune în evidenþã faptul
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cã procedeele cromatografiei, tehnicã pe atunci de ultimã orã,
dezvãluie în special calita
tea ºi chiar vitalitatea unui orga
„dezvãluie
calitatea
orga-33
nism viu
33)
viu“. (33
3. Enzimele
Dupã evidenþierea diferenþelor clare dintre structurile organice ºi
anorganice ale bioelementelor ºi vitaminelor, prezentãm în continuare
ultimul element al triadei acestui subiect: enzimele
enzimele.
Enzimele, ca cei mai eficienþi biocatalizatori ai organismului oricãrei
vieþuitoare, au un rol deosebit de important în reglarea consumului
energetic cu care se realizeazã diversele reacþii biochimice în organism. Economiile de energie realizate prin utilizarea acestor
biocatalizatori sunt, prin însumare ºi integrare, de-a dreptul
impresionante.
Deºi enzimele alimentare le regãsim printre sucurile digestive ale
diferitelor organe digestive, aportul exogen de enzime alimentare în
forma lor activã (ºi nu inactivã sau legate cu alte structuri, cum sunt
mare parte din fermenþii digestivi ai organismului) asigurã prezenþa
lor în cantitãþi suficiente pentru digestie, dar mai ales realizeazã o mare
economie de energie, scãzând considerabil solicitarea asupra organelor
secretante de fermenþi digestivi.
Acest aspect se poate realiza doar prin aportul alimentelor naturale, crude, vii, organice – ca surse de enzime alimentare. Pare minor
e
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mare
av ant
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Facilitând în mod spectaculos reacþiile biochimice ale organismului,
aceºti deosebiþi ºi unici biocatalizatori, susþin ºi compenseazã consumul
energetic al acestuia, în lupta, uneori dramaticã, cu boala.
Înainte de a prezenta direct efectele benefice ale acestora, vom cita
mai întâi dintr-o serioasã lucrare ºtiinþificã medicalã, „Introducere în
enzimologie“, a biochimiºtilor I.F. Dumitru ºi D. Iordãchescu, pentru o
mai bunã familiarizare cu noþiunea ºi realitatea reprezentatã de acest
suport al viului
„suport
viului“, care este enzima:
Enzimele sunt catalizatorii biochimici specifici reacþiilor chimice care
au loc în organismele vii. Ele pot fi alcãtuite fie numai din catene
polipeptidice ale cãror unitãþi de bazã sunt resturi de aminoacizi ºi din
punct de vedere chimic sunt proteine simple sau holoproteine, fie din douã
componente (una de naturã proteicã ºi alta de naturã neproteicã) ºi atunci
pot fi definite ca heteroproteine. Partea neproteicã poate fi o coenzimã
când se leagã la partea proteicã prin legãturi necovalente sau o grupare
prosteticã când este legatã prin legãturi de tip covalent ºi poate fi
reprezentatã prin diferite vitamine hidrosolubile sau derivaþi ai lor, nucleotide, ioni metalici etc. Partea proteicã, numitã apoenzimã poate fi constituitã
din una sau mai multe catene polipeptidice. Fiecare enzimã conþine o
-aminoacizi
secvenþã unicã din aproximativ 20 de L
L-aminoacizi
-aminoacizi, legaþi prin legãturi
peptidice. Diferitele enzime variazã nu numai prin secvenþa resturilor de
aminoacizi, ci ºi prin compoziþia lor procentualã. Catena polipeptidicã a
enzimei prezintã o serie de plieri care conduc la structuri spaþiale extrem
de complexe, conformaþii care condiþioneazã manifestarea
anumitor funcþii biologice
biologice. Structura tridimensionalã este o consecinþã
a secvenþei primare a resturilor de aminoacizi care alcãtuiesc catena

465

peptidicã a enzimei respective. Aceste plieri realizeazã o regiune ,,geomecentru catalitic activ
tric discretã“ numitã „centru
activ“, responsabilã pentru actul
catalitic. În cazul enzimelor holoproteine, centrul activ este alcãtuit din
resturi de aminoacizi, care pot fi situaþi în poziþii diferite ale catenei
polipeptidice, însã apropiate în spaþiu ºi grupate pe o arie cu un diametru
de aproximativ 15–20 A.
Denaturarea enzimei care survine în urma acþiunii unor factori
fizico-chimici (temperatura – mai mare de 400 C, radiaþiile ionizante,
ultrasunetele, acizii sau bazele tari, detergenþii, sãrurile metalelor grele)
se soldeazã cu pierderea funcþiei biocatalitice datoritã modificãrilor
care apar la nivelul structurii tridimensionale a enzimei ºi
er
eazã conf
or
maþia centr
ului activ
care alt
alter
ereazã
confor
ormaþia
centrului
activ.
În cazul enzimelor heteroproteide, în structura centrului activ intrã
ºi cofactorul neproteic. Anumite enzime conþin constituenþi neproteici
care însã nu participã direct la actul catalitic, ca de exemplu partea
glucidicã a trombinei sau a colinesterazei. Rolul centrului activ este de
a ,,recunoaºte“ structura chimicã a substratului ºi de a-l lega cu formarea
unui complex enzimã-substrat, deosebit de reactiv, care scindeazã
spontan punînd în libertate produºii de reacþie ºi enzima într-o stare
chimic nemodificatã. Centrul catalitic activ poate ,,recunoaºte“ substratul
datoritã faptului cã cele douã entitãþi – substratul ºi enzima – prezintã
structuri stereochimice complementare care permit stabilirea de
interacþii fizice ºi chimice ºi formarea complexului enzimã-substrat.
Enzimele sunt catalizatori ºi respectã toate legile catalizei:
– enzima nu se consumã în timpul reacþiei ºi teoretic poate
provoca transformarea unui numãr nelimitat de molecule de
substrat. Eventuala denaturare a enzimei este independentã de
actul catalitic;
– enzima nu modificã natura reacþiei, echilibrul sau bilanþul ei
termodinamic, reacþia fiind posibilã ºi în absenþa ei;
– enzima accelereazã viteza de reacþie, pentru acest parametru
cinetic înregistrându-se valori de aproximativ 1011 ori mai mari
decât cele obþinute în absenþa biocatalizatorului.
Studii de difracþie a razelor X prin cristale au demonstrat cã enzimele
posedã structuri înalt ordonate, a cãror funcþie cataliticã este menþinutã
atât în stare cristalizatã cât ºi în soluþie.
Catalizatorii, în general, accelereazã viteza unor reacþii chimice
posibile din punct de vedere termodinamic, determinînd o scãdere a
energiei de activare a reactanþilor ºi conducând la instalarea mai rapidã
a stãrii de echilibru. Eficienþa cataliticã a enzimelor este superioarã
celei a catalizatorilor chimici. Astfel, energia de activare a H2O2, în
reacþia ei de descompunere în absenþa vreunui catalizator este de 1188
Kcal/mol
Kcal/mol, în prezenþa unui catalizator chimic (platinã fin divizatã)
scade la 12 Kcal/mol
Kcal/mol, pentru ca în prezenþa unei enzime (catalaza) sã
scadã la 5,5 Kcal/mol
Kcal/mol.
Cea mai esenþialã deosebire dintre enzime ºi catalizatorii chimici
constã în înalta specificitate de acþiune a enzimelor, concretizatã în
capacitatea de a cataliza un singur tip de reacþie biochimicã, de cele
mai multe ori catalizând transformarea unei singure substanþe chimice
(în acest fel, specificitatea poate fi absolutã sau relativã). Procesele
biologice, deosebit de complexe prin natura ºi rapiditatea lor implicã
un numãr imens de diferite reacþii biochimice, catalizate de un numãr
corespunzãtor de enzime. Fiecare enzimã prezintã un mecanism par-
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ticular de acþiune, ceea ce explicã varietatea mare a reacþiilor biochimice
ºi ordonarea strictã a acestora în spaþiu ºi timp la nivel celular.
Deoarece numãrul de reacþii chimice care au loc într-o celulã este
enorm, numãrul enzimelor care le catalizeazã trebuie sã fie ºi el foarte
mare, limitat totuºi, de cantitatea de material genetic (ADN) din celulã. În
1965, Watson a stabilit cã o celulã a microorganismului Escherichia coli
conþine aproximativ 2500 de diferite molecule proteice. Perutz ºi Lehman,
în anul 1968 stabilesc cã acest numãr în cazul unei celule a unui organism pluricelular, superior organizat, este bineînþeles mai mic, deoarece
27
27)
nu toate proteinele celulare posedã activitãþi catalitice. (27
Aceste elemente teoretice ale structurii enzimatice, expuse mai sus,
sugereazã o imagine orientativã a importanþei ºi, în acelaºi timp, a
fragilitãþii enzimatice…
În continuare, o prezentare riguroasã a importanþei aportului ºi
utilizãrii enzimelor alimentare, ne este oferitã de acelaºi cercetãtor Daniel
Reid în aceeaºi „Carte completã de medicinã tradiþionalã chinezã“:
În ,,alchimia“ alimentarã, substanþele nutritive esenþiale sunt transformate în energie prin intermediul activitãþii enzimatice, în fiecare
celulã, întocmai cum a spus Einstein privitor la relaþia între energie ºi
materie:E=mc2
Enzimele sunt implicate în fiecare funcþie biologicã ºi proces
fiziologic din organism, incluzînd digestia ºi metabolismul, rãspunsul
imunitar ºi diviziunea celularã, activitatea cerebralã ºi muscularã,
sinteza proteicã ºi activitatea antioxidantã. Aproximativ 5000 de
enzime diferite au fost pânã acum identificate, fiecare cu funcþia ei
specificã ºi fiecare solicitând anumite condiþii de temperaturã ºi pH;
probabil existã însã mii de alte enzime despre care nu ºtim nimic. Fãrã
distrugere.
ele, întreg corpul s-ar uza rapid pânã la distrugere
Energia enzimaticã poate fi pusã în evidenþã cu ajutorul unor
instrumente ºtiinþifice care detecteazã forma de radiaþie emisã atunci
când enzimele acþioneazã. Nici un alt tip de substanþã biochimicã
nu denotã astfel de proprietãþi.
Enzimele necesare digestiei sunt produse în primul rând de pancreas, de miile de canalicule digestive din stomac ºi de glandele salivare
din gurã. Unele enzime sunt prezente numai în alimente proaspete,
nealterate, nemodificate, fiind repede distruse când alimentele sunt
supuse proceselor chimice, iradierii ºi procesului de coacere cu cãldurã
intensã. Cunoscute sub numele de ,,enzime alimentare“, ele sunt activate de cãldura ºi de umezeala din cavitatea bucalã ºi din stomac. Cu
cât ingeraþi mai multe enzime alimentare o datã cu hrana
zilnicã, cu atât mai puþine v
or ffii eextr
ase din tr
aiectul diges
tiv
vor
xtrase
traiectul
digestiv
tiv,
xtr
economisindu-se astfel energie enzimaticã pentru alte funcþii.
Agricultura modernã, procesele utilizate în industria alimentarã ºi
metodele de preparare produc alimente complet ,,moarte“ din punct
de vedere enzimatic, ceea ce înseamnã cã dietele bazate pe alimente
îndelung gãtite ºi procesate cer corpului un flux de enzime constant în
tubul digestiv pentru a extrage substanþele nutritive de bazã. Aceastã
utilizare a energiei vitale pentru producþia de enzime depãºeºte uneori
chiar energia obþinutã din alimentaþie, rezultând o pierdere netã de
energie. Evident, asemenea regimuri alimentare spoliazã încet dar sigur
vitalitatea ºi scurteazã viaþa.
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Aceastã situaþie este greavatã mai departe prin abundenþa
produselor alimentare denaturate în meniurile noastre zilnice. Nici chiar
cele mai puternice enzime nu pot extrage energia din moleculele acelor
alimente al cãror potenþial electromagnetic a fost alterat sau distrus
gamma sau preparare în cuptoare
prin aditivi chimici, radiaþii gamma,
cu microunde
microunde, pentru cã moleculele lezate nu mai reacþioneazã normal ºi nu se mai combinã cu enzimele sau cu alþi agenþi biochimici, ºi
astfel nu mai produce suficientã energie viabilã. În schimb ele pot
determina reacþii biochimice adverse, suspectate ca precursoare ale
cancerului. Numai alimentele naturale, consumate în stare proaspãtã,
elibereazã energie vitalã, folositoare pentru organism.
Poate cã cele de mai sus explicã oarecum de ce Statele Unite, în
ciuda suprasaturãrii cu produse alimentare ºi cantitãþi mari de calorii
pe cap de locuitor, depãºesc celelalte þãri în ceea ce priveºte incidenþa
cancerului. SAD (Dieta Americanã Standard) este total lipsitã
de enzime
enzime, ºi multe din constituentele sale alimentare sunt alterate de
chimicale ºi iradiere. În consecinþã, enzimele care în condiþii normale
ar trebui sã ajute la întãrirea sistemului imunitar sunt toate ocupate în
încercarea de a înlãtura acumulãrile de alimente inerte, denaturate,
parþial digerate din traiectul digestiv. Cele câteva substanþe nutritive
viabile extrase din aceste alimente deseori au structura biochimicã
alteratã ºi nu pot acþiona în mod eficient când sunt încorporate în
matricea structuralã a celulelor ºi a þesuturilor.
Enzimele sunt probabil cel mai puþin cunoscute, dar printre cele
mai importante elemente constitutive ale organismului uman. Fãrã un
aport adecvat de enzime, corpul se îmbolnãveºte repede, degenereazã
ºi moare. Iatã în continuare un fragment din cartea ,,Nutriþia enzimaticã“
a medicului Edward Howell
Howell, unul dintre cei mai prestigioºi specialiºti
americani în acest domeniu:
,,Enzimele sunt substanþe care fac posibilã existenþa vieþii, ele fiind
necesare oricãrei reacþii chimice care se desfãºoarã în organismul uman.
Nici o substanþã mineralã, vitaminã sau hormon nu poate lucra fãrã
enzime. Organismul nostru, organele, þesuturile ºi celulele, toate
lucreazã prin intermediul enzimelor metabolice. Ele sunt muncitorii
care clãdesc corpul uman din proteine, hidraþi de carbon ºi grãsimi,
aºa cum constructorii clãdesc o casã. Puteþi avea toate materialele
necesare, dar fãrã lucrãtori (enzime) nu veþi reuºi niciodatã sã începeþi.“
Existã trei tipuri fundamentale de enzime:: alimentare, digestive
ºi antioxidante
antioxidante. Enzimele antioxidante sunt produse de organism
pentru a neutraliza radicalii liberi înainte ca ei sã poatã ataca celulele ºi
þesuturile. Aveþi nevoie de mult zinc ºi seleniu în regimul alimentar pentru
a sintetiza cele mai importante enzime antioxidante: superoxid-dismutaza
ºi glutation-peroxidaza. Enzimele digestive
digestive, în numãr de douãzeci ºi
douã, sunt de asemenea produse în organism în principal de pancreas ºi
secretate în funcþie de necesitãþi în duoden, pentru a ajuta în stadiul final
al digestiei.
Oricum, enzimele pancreatice acþioneazã numai în duoden, nu
ºi în stomac, ºi aceasta doar dacã echilibrul pH-ului este strict în limite
corecte (uºor alcalin
alcalin), ceea ce nu este cazul pentru mulþi oameni cu
o alimentaþie acidifiantã.
alimentare, grupate în patru mari categorii, sunt
Enzimele alimentare
prezente numai în alimentele crude, proaspete, ele îndeplinindu-ºi funcþia
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în mediul acid al stomacului unde iniþiazã procesul de digestie a
proteinelor, a grãsimilor ºi a carbohidraþilor.
Aceste enzime sunt complet distruse în alimente prin
coacere, pasteurizare, conservare, adãugare de aditivi chimici,
expunere la microunde ºi la temperaturi mai mari de 40 0 C
C.
Nici o vitaminã, nici un mineral sau o altã substanþã nutritivã nu poate
substitui munca acestor enzime; în lipsa lor, alimentele gãtite sau
preparate industrial sunt digerate numai parþial în stomac, fapt care
permite bacteriilor omniprezente sã fermenteze hidraþii de carbon ºi
sã descompunã proteinele, producând tulburãri digestive ºi alte probleme de sãnãtate. Aceste enzime mãresc eficienþa sistemului
imunit
ar permiþându-i sã digere mai uºor celulele bolnave sau moarte,
imunitar
sã elimine tumorile ºi chisturile, sã distrugã depozitele de colesterol,
bacteriile ºi virusurile, îndepãrtând din organism orice alt element
nedorit compus din proteine, grãsimi ºi hidraþi de carbon.
Enzimele sunt elementele care declanºeazã conversia esenþei
nutriþionale în energie în fiecare celulã a organismului. Cele patru
enzime alimentare esenþiale conþinute în alimentele crude,
nealterate, sunt urmãtoarele:
– Proteaza – aceastã enzimã digerã proteinele din alimente,
bacteriile dãunãtoare, celulele bolnave, filmul proteic din jurul unor
virusuri ºi produsele inflamatorii de tipul puroiului din þesuturile
necrozate.
– Amilaza – aceastã enzimã digerã hidraþii de carbon atât din
alimente, cât ºi din puroi ºi flegmã. În combinaþie cu lipaza, poate digera
multe tipuri de virusuri, inclusiv virusul herpesului, ºi înlãturã mucusul
concentrat din plãmâni ºi din traiectul bronºic.
– Lipaza – aceastã enzimã digerã grãsimile, ca ºi pereþii lipidici ai
unor virusuri. Totodatã lipaza ajutã la dizolvarea ºi digerarea
acumulãrilor lipidice, ca de exemplu colesterolul din artere.
– Celulaza – aceastã enzimã digerã celuloza, uºurând trecerea ei
prin tubul digestiv. celuloza nu conþine substanþe nutritive esenþiale,
dar este o bunã sursã de masã fibroasã pentru intestine. (110)
Tot în sensul imaginilor anterioare se exprimã ºi medicul naturopat
elveþian Ernst Gunther, care a aprofundat cercetãrile americanului
Edw
ar
d Ho
well – cel care, în 1940, a prezentat detaliat acþiunea
Edwar
ard
How
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enzimelor în „Journal
esear
ch
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ysical R
40, în care arãta cã enzimele
Resear
esearch
ch“ din 15 Aprilie 1199 40
Phy
sunt purtãtoarele vieþii în orice fiinþã.
ns
În imaginea susþinutã de dr
dr.. Er
Erns
nstt Gunther
Gunther, se remarcã aceeaºi
importanþã deosebitã, acordatã enzimelor alimentare:
Enzimele sunt scânteie de viaþã ºi acþioneazã în viaþa vegetalã,
animalã ºi umanã. Existã nenumãrate soiuri de enzime. Ele nu numai
cã dau caracteristicile fiecãrei specii de plante ºi imprimã fiecãrei fiinþe
particularitatea sa, individualitatea sa, dar contribuie ºi la construcþia
organelor acestora ºi le menþin funcþiunea. Nu existã nici o diviziune
celularã, nici o creºtere fãrã enzime. Ele sunt administratorii ºi executorii
din orice creaturã vie. Fie cã dirijeazã procesele chimice în fiecare
organ al omului, al animalelor, ele apar ca ºi cum ar gândi. Ceea ce
realizeazã ele în corpul nostru este cea mai mare ,,minune“.
În corp existã douã categorii de enzime. Dintr-o categorie fac parte
aºa numiþii fermenþi sau enzimele digestive
digestive. Acestea sunt produse

469

de glandele digestive ºi regleazã digestia. Celelalte enzime sunt enzimele
exogame (exogene). De aici putem cunoaºte enorma însemnãtate a
enzimelor necesare sãnãtãþii noastre. Ele sunt infinit mai importante
decât vitaminele care exercitã mai curând funcþia de substanþã ajutãtoare
a enzimelor ºi de curãþire a acestora. Ele pot fi procurate din afarã ºi
anume cu ajutorul alimentaþiei ca ºi vitaminele.
Enzimele asigurã existenþa ºi înmulþirea celulelor. De la glande de
exemplu, conduc cu îndemânare hormoni. În ficat, funcþioneazã ca niºte
chimiºti inteligenþi. În rinichi ºi glandele pielii, enzimele îngrijesc ca
28
28)
sângele sã fie bine curãþat etc. (28
igmor
e
De asemenea, este de remarcat ºi expunerea dr
dr.. Ann W
Wigmor
igmore
privitoare la calitatea enzimelor vii, netratate termic – cu trimiteri la
acelaºi dr. Edward Howell, prezentat anterior:
Enzimele acþioneazã ºi în timpul procesului de digestie din organismul
uman, ajutând la asimilarea mai rapidã a alimentelor de cãtre organism.
Atunci când în alimente nu se gãsesc enzimele exogene (este cazul alimentelor preparate), corpul trebuie sã furnizeze enzimele care lipsesc. El
este obligat sã producã mai multe enzime de descompunere a proteinelor
(protamine), mai multe enzime de descompunere a amidonului (amilaze)
ºi mai multe enzime de descompunere a grãsimilor (lipaze).
Aliment
aþia cu enzime
Dr. Howell, în cartea „Aliment
Alimentaþia
enzime“ afirmã cã
încetinirea îmbãtrânirii este dependentã de cantitatea ºi calitatea
enzimelor din corp – cu cât sunt consumate mai multe enzime endogene
(interne) în procesul de digestie cu atât mai scãzute vor fi rezervele de
enzime din organism.
La persoanele în vârstã, rezervele de enzime de metabolism sunt
scãzute ºi la fel ºi cele de enzime de digestie. Dr. Howell a ajuns la
concluzia cã, cu cât epuizãm mai rapid rezerva de enzime endogene –
prin consumul de alimente preparate – cu atât procesul de îmbãtrânire
este mai rapid. Procesul de îmbãtrânire este accelerat dacã organismul
este obligat sã-ºi foloseascã rezervele de enzime metabolice ºi aºa reduse
la persoanele în vârstã. Dr. Howell are 87 ani (în momentul apariþiei
cãrþii) ºi hrana pe care o consumã este în cea mai mare parte
nepreparatã.
De fapt, enzimele reprezintã baza regimului alimentar naturist,
deoarece ele transferã energiile vitale din germeni ºi alte alimente vii
în corpul nostru. Cantitatea mare de enzime pe care o conþin alimentele
biogenice ºi bioactive le deosebeºte pe acestea de alimentele
70
70)
preparate. (70
Cãtre finalul prezentãrii acestui al treilea element al triadei
(enzimele), se cere o ultimã observaþie legatã de afirmaþia cã bariera
proteoliticã (gastricã ºi intestinalã), ar distruge orice este
înghiþit ºi supus digestiei – deci, ar neutraliza ºi liza ºi enzimele
alimentare.
Doar douã argumente aducem în susþinerea rolului ºi acþiunii
ecer
ea lor de aceas
tã
enzimelor alimentare în tubul digestiv, prin tr
trecer
ecerea
aceastã
barierã proteoliticã
proteoliticã.
Unul din acestea este legat de originea florei microbiene a colonului
o-f
aringian
of. dr
agea
– de tip or
oro-f
o-faringian
aringian, dupã informaþiile pr
prof.
dr.. doc. Sar
Saragea
Fiziologie
din a sa „Fiziologie
Fiziologie“, iar celãlalt argument, mai ,,exotic“, este legat de
comportamentul unor broaºte exotice care, dupã apariþia puilor lor
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abia ieºiþi din ouã (ºi fiind prea mici ºi debili), aceºtia sunt înghiþiþi,
pentru a fi regurgitaþi mai multe zile sau sãptãmâni mai târziu,
când v
or ffii cr
escut des
tul de mult pentr
u a se descur
ca singuri
vor
crescut
destul
pentru
descurca
singuri.
Aceste minime argumente, alãturi de altele evocate tot de fiziologi
sau fiziopatologi, argumenteazã importanþa acordatã enzimelor
alimentare – ca elemente ce pãtrund în sistemul intim de dincolo
de digestie
digestie, iar absorbþia lor în torentul sanguin ºi limfatic oferã ocazia
unei mari economii energetice pentru organism.
Cea mai bunã încheiere a acestui subiect nu se poate realiza altfel
decât prin redarea unui pasaj foarte semnificativ, care cuprinde opinia
cercetãtorilor americani din cadrul „Norwalk Laboratory of Nutritional Chemistry and Scientific Research“ („Laboratorul
Norwalk de chimie nutriþionalã ºi cercetãri ºtiinþifice“) – una
din instituþiile cele mai autorizate în domeniul nutriþiei umane.
Aceastã opinie a cercetãtorilor americani, referitoare la subiectul
enzimelor
enzimelor, face – într-o sinteticã încheiere – o trimitere generalã cãtre
întreaga problematicã prezentatã aici::
Marea lege a vieþii ar fi împrospãtarea. Asta înseamnã cã stocul
de elemente conþinut de fiecare organism uman (oxigen, carbon,
hidrogen, azot, calciu, fosfor, potasiu, sulf, sodiu, magneziu, fier, iod,
clor, fluor, etc.) trebuie înlocuit zilnic sau aproape. Pentru ca sã poatã
fi asimilate ºi deci sã ajute eficient la regenerarea numãrului imens de
celule ce alcãtuiesc þesuturile, organele, sângele, în fine tot ce formeazã
complicata maºinã ,,ciberneticã“ a fiinþei umane, toate aceste substanþe
nutritive trebuie sã fie organice
organice, adicã vitale
vitale. Când balanþa lor în
organism se dezechilibreazã, mai devreme sau mai târziu, apare toxemia, manifestatã într-o formã sau alta, îmbolnãvind un organ sau altul,
dereglând o funcþie fiziologicã sau alta. Cu alte cuvinte, cheia unei
alimentaþii raþionale ar fi viaþa
viaþa, prezenþa ei în hrana noastrã. Dar ceea
ce o menþine ºi o susþine în principal sunt enzimele
enzimele, acele particule
intim implicate în acþiunea fiecãrui atom nu doar din corpul omenesc
(ºi are miliarde), ci din vegetale, din seminþe, din orice forme de viaþã
de pe pãmânt. Ori, enzimele sunt foarte sensibile la temperaturile
– de fierbere, coacere, rafinare ºi prelucrare – la care au loc
toate procesele de preparare a hranei (fie industriale, fie casnice). S-a
C) enzimele devin trândave,
constatat cã la 118–120 0 F (adicã 38–400 C
molatice, relaxate. La 130 0 F (circa 420 C) viaþa enzimelor s-a stins. La
fel ºi oxigenul, e un element esenþial în procesele vitale din organism.
Ori de îndatã ce alimentele sunt gãtite, prelucrate, atât oxigenul, cât ºi
enzimele, sunt degradate, iar forþa necesarã regenerãrii miliardelor de
celule din corpul ºi creierul nostru, e risipitã, pierdutã fãrã rost. Faptul
cã generaþii întregi de oameni au trãit ºi trãiesc în continuare hrãninduse exclusiv cu mâncare gãtitã, nu e un argument cã fiinþa lor vie e
rezultatul hrãnirii cu acest fel de hranã. Condiþia toxicã în care-ºi
fac existenþa un numãr în creºtere de oameni, mãrirea
exageratã a consumului de medicamente, aglomerãrile din
spitale, ratele înalte ale deceselor din cauza infarctului,
accidentele vasculare, ale emfizemului, senilitãþii pretimpurii
pretimpurii,
etc., pot fi aduse drept argumente la fel, ba chiar mai puternice
decât primul
primul.“
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8.2.3 DE LA RADICALI LIBERI ªI XENOBIOTICE
LA ANTIRADICALI ªI BIOANTIOXIDANÞI
Problematica radicalilor liberi ºi a bioantioxidanþilor endogeni ºi
exogeni ocupã un loc deosebit de important în explicarea ºi susþinerea
teoriei acestui sistem alimentar. Privind strict biochimic, acest aspect ar
reprezenta punctul central în jurul cãruia ar gravita celelalte argumente.
Însã, biofizica structurilor intime ale materiei (pânã la nivel
subcuantic), cu argumente de un tip nou – privind izomeria levogirã a
materiei vii, alãturi de evidenþierea calitãþii radiaþiei bioelectroluminiscente a aceluiaºi tip de materie – orienteazã argumentaþia nutriþiei naturale ºi din perspective noi, neconvenþionale, însã, tot ºtiinþifice.
În acest context, elementul toxicologic nu mai este central, fãrã
însã a-ºi pierde rolul important acordat – un rol tot mai important, oferit
ºi de ºtiinþã, în explicarea fenomenului senescenþei, a bolilor degenerative însoþitoare, ca ºi a multor altor dezechilibre, provocat prin afectare
metabolicã.
Sistematizînd informaþiile medicale, din literatura medicalã de
Citoprotecþia ºi
specialitate – ºi, în primul rând, din lucrãrile „Citoprotecþia
alimentaþia
Orientãri actuale în nutriþie
alimentaþia“ ºi „Orientãri
nutriþie“, ale unor medici de
prestigiu în domeniul nutriþional, ca Mincu, Segal, Dumitrescu – se poate
spune cã, la nivel celular ºi subcelular, echilibrul toxicologic este
menþinut prin cele douã sisteme fireºti: unul de degradare ºi celãlalt
de protecþie
protecþie.
Dacã sistemul de degradare se referã la elementele citotoxice
rezultate în urma diferitelor operaþii oxidative din cadrul ciclului Krebs
de obþinere a energiei celulare, celãlalt sistem face apel la resursele
organismului de neutralizare a acestor toxice rezultate (de fapt, structuri
dezechilibrante în economia lanþului de reacþii metabolice).
Printre multe alte niveluri de transformare din cadrul ciclului metabolic, pentru noi prezintã importanþã oxidarea enzimaticã a
biostructurilor, cu generarea produºilor de degradare parþialã a
oxigenului, respectiv radicalii liberi ai oxigenului
oxigenului. Aceºtia – alãturi
radicali
de produºii de degradare ai acizilor graºi nesaturaþi (radicali
liberi ai acestora ºi peroxizi lipidici
lipidici) ºi de xenobiotice (în realitate,
metaboliþi mai mult sau mai puþin toxici ai substanþelor strãine
organismului, potenþial toxice) – se constituie ca elemente principale în
cadrul sistemului de degradare a celulelor, prin acþiunea lor citotoxicã
recunoscutã. În paralel, pentru realizarea unui eficient ºi armonios
echilibru, organismul ºi-a creat sistemul de protecþie, de apãrare în faþa
acestor potenþiali agresori, prin douã mari grupe de entitãþi structurale:
antiradicalii ºi bioantioxidanþii
bioantioxidanþii.
Radicalii liberi aaii oxigenului se referã la speciile reactive ale
oxigenului, rezultaþi în urma oxidãrii substratelor energetice la diferite
niveluri (a ubichinonelor, în mitocondrii sau a citocromului P450, în
membranele microzomiale), prin reducerea în trepte a oxigenului.
Aceste specii reactive ale oxigenului, pot rezulta pe douã cãi: prin
câºtig de electroni (anionul superoxid, peroxidul de hidrogen, radicalul
hidroxil) sau prin aport de energie, prin cãldurã, radiaþii (oxigenul
singlet). Astfel, moleculele organice reacþioneazã mult mai uºor prin
transfer de electroni, oxigenul singlet fiind cel mai reactiv dintre radicalii
liberi în reacþiile biologice.
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Toate formele reactive ale oxigenului reprezintã un pericol potenþial
pentru integritatea celularã, fiind citotoxice. Fiecare radical liber va
cãuta un alt electron în mediul înconjurãtor pentru a se manifesta,
formînd un nou radical liber ºi declanºînd o reacþie în lanþ. Ca urmare,
celula este expusã continuu la acþiunea citotoxicã a radicalilor liberi
formaþi în urma respiraþiei oxidative. (11 9 )
Lipoperoxizi ºi liporadicali
liporadicali.. Radicalii liberi ai oxigenului
acþioneazã cu predilecþie asupra acizilor graºi nesaturaþi (mai ales cei
polinesaturaþi) din structura fosfolipidicã a membranei celulare,
transformarea acizilor graºi evoluând sub acþiune enzimaticã pe douã
cãi, cu formare de peroxizi lipidici ºi radicalui liberi – calea
ciclooxigenazei ºi calea lipooxigenazei. Formarea peroxizilor lipidici
în mitocondrii include atât un stadiu enzimatic, corelat cu sistemul de
fosforilare oxidativã ºi transport de electroni, cât ºi un stadiu
neenzimatic, catalizat de ionii de fier. Aceste douã serii de reacþii se
gãsesc în relaþii concurenþiale care determinã vitalitatea organismelor
vii. Hidroxilarea xenobioticelor presupune formarea peroxizilor ca
intermediari, acizii graºi nesaturaþi constituind substrate favorabile
formãrii peroxizilor lipidici.
În procesele de degradare oxidativã a lipidelor se formeazã un
numãr mare de compuºi intermediari, hidroperoxizii putând apãrea
o , cât ºi in viv
o , pe douã cãi principale diferite - prin
atât in vitr
vitro
vivo
participarea oxigenului triplet sau al oxigenului singlet.
Cei mai semnificativi produºi ai reacþiilor lipoperoxidice sunt
aldehidele. Ele se caracterizeazã printr-o activitate chimicã înaltã ceea
ce permite formarea a numeroºi radicali liberi intermediari
(hidroperoxizi alilici, radicali alchil, alchilperoxi). Reacþiile pot decurge
în cascadã cu participarea chiar a oxigenului molecular. Din tot acest
spectru de radicali intermediari, în final se formeazã diverºi acizi
(peroxiacizi, acizii formic ºi oxalic), alcoolii ºi esterii lor, dioxid de
carbon ºi aldehidele cu numãr mic de atomi, lactone, compuºi furanici.
Un interes deosebit îl reprezintã formarea produºilor de
polimerizare a lipidelor membranare, precum ºi interacþiunile complexe
cu proteinele din structura membranelor, prin generarea în procesul
peroxidãrii a formelor active ale oxigenului, a radicalilor intermediari
ºi a reactanþilor bifuncþionali, de tipul dialdehidei malonice. Ca rezultat
al acestor interacþiuni se reduce nivelul monomerilor proteici ºi se
formeazã legãturi covalente ºi diferiþi polimeri. (114)
Xenobio
ticele (mutagene, carcinogene, medicamente, pesticide,
enobioticele
coloranþi) sunt substanþe strãine organismului care, odatã pãtrunse
suferã o completã biotransformare. La acest proces participã un întreg
complex enzimatic care, prin transformarea xenobioticelor în organism, poate conduce la formarea unor metaboliþi mai mult sau mai puþin
activi faþã de produºii iniþiali.
În primul caz, când din substanþe biologice mai puþin active, în organismul uman ºi animal se formeazã compuºi cu înaltã toxicitate, care iniþiazã
blastomogeneza, mutageneza, teratogeneza sau starea de alergie, se
vorbeºte despre o activare metabolicã sau o biosintezã de toxificare. În
al doilea caz, când se formeazã compuºi cu activitate biologicã mai scãzutã
comparativ cu a celor iniþiali, se vorbeºte de procese de detoxifiere.
Detoxifierea este un proces principal de metabolizare a
xenobioticelor. Ea accelereazã eliminarea substanþelor strãine din organism, care trec din compuºi lipofili (steroizi, acizi graºi, acizi biliari
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etc.) în compuºi hidrosolubili (amine secundare ºi terþiare, compuºi
cu sulf, compuºi aromatici, alifatici ºi heterociclici, hidrocarburi ciclice
etc.).
Se cunosc aproximativ 300 de compuºi chimici care declanºeazã
inducþia microzomialã de biotransformare printre care se gãsesc:
preparate farmaceutice, pesticide, hidrocarburi policiclice aromate
(HPA), unii alcooli ºi cetone. (119)
Dacã cele trei categorii de substanþe enumerate mai sus aparþin
sistemului de degradare, sã vedem acum ºi componentele sistemului
protectiv, cel care se opune primului.
Antiradicalii ºi bioantioxidanþii sunt de douã tipuri: enzimatici
ºi neenzimatici. Între aceºtia, avem douã enzime deosebit de importante
în acþiunea de neutralizare a radicalilor liberi, superoxiddismutaza
(SOD) ºi glutationperoxidaza (GP) ºi o substanþã de mare eficienþã,
glutationul
glutationul.
Astfel, cea mai importantã reacþie de protecþie care acþioneazã în
,,prima linie“ de apãrare celularã, neutralizînd peste 90% din radicalii
liberi formaþi este reacþia de dismutare, care prezintã principalul avantaj
cã nu utilizeazã ca substrat compuºi esenþiali pentru celulã. Procesul
este catalizat de superoxiddismutazã, consideratã de unii cercetãtori
ca fiind cea mai importantã enzimã a vieþii aerobe, datoritã eficienþei
cu care realizeazã neutralizarea radicalilor citotoxici. Apa oxigenatã
formatã este descompusã de catalazã în apã ºi oxigen molecular.
Al doilea tip de reacþii cu implicaþii profunde în citoprotecþie, cu
rolul de a elimina radicalii liberi ºi peroxizii nedescompuºi, apeleazã la
un intermediar cu acþiune reducãtoare, în multe cazuri necesar prin
celulã, cum este glutationul. Reacþia este catalizatã de glutationperoxidaza,
o enzimã ce are în structura sa seleniu, având cel mai important rol
protector, determinînd oxidarea glutationului. Studiul diferitelor
dehidrogenaze, inclusiv a glutation-reductazei, a evidenþiat dependenþa
acestora de nicotinamide, cu un rol central în menþinerea potenþialului
de oxidoreducere al celulei. (119 )
Antioxidanþii, tot mai bine cunoscuþi ºi studiaþi în ultimul timp,
aparþin unei variate grupe de substanþe. Astfel, avem urmãtoarele grupe
de principii alimentare, vãzute ca antioxidanþi: hormoni steroizi,
unele antibiotice naturale, acizi organici (acid ascorbic, citric, nicotinic, benzoic, dehidrocafeic), compuºi cu sulf
(cisteinã, glutation), fosfolipide (lecitine, cefaline), fenoli
(tocoferoli, eugenol), polifenoli (pirocatehina, acid galic,
vonoide ). (119 )
lav
f la
Dintre acestea, o mare importanþã revine binecunoscutelor
antioxidante – vitamina A, C, E, K, complexul B etc., asupra cãrora nu
insistãm absolut deloc, mediatizarea lor din ultimul timp fãcînd deosebit
de cunoscute efectele lor antioxidante.
Dincolo de aceastã sumarã prezentare de mai sus, a componentelor
celor douã sisteme – de protecþie ºi degradare, este necesarã o mai
precisã explicare a acþiunilor ºi efectelor acestora, a fiecãruia în parte.
Pentru aceasta am ales o foarte bunã descriere a acestora din „Cartea
completã de medicinã tradiþionalã chinezã“, intens citatã pânã acum.
Într-o prezentare deloc „tradiþionalã“, chiar nonconformistã, autorul
Daniel Reid, precizeazã:
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În anul 1956, medicul Denham Harman, de la Universitatea din Nebraska, a prezentat pentru prima datã ceea ce astãzi este cunoscut sub
numele de ,,teoria radicalilor liberi în procesul de îmbãtrânire“. Acest
mare pas în cunoaºterea medicalã a fost ignorat timp de douã decenii de
comunitatea medicalã, pânã când dovezile în sprijinul acestui punct de
vedere au devenit atât de copleºitoare, încât au fost imposibil de negat.
Radicalii liberi sunt molecule înalt reactive cu un electron impar
sau ,,liber“ pe orbitalul extern – condiþie de dezechilibru care transformã
aceste molecule fragmentate în agenþi foarte instabili ºi periculoºi din
punct de vedere biochimic. Compuºii chimici complecºi, cum sunt cei
din structura fiinþei umane, dobândesc stabilitate prin echilibrare
energeticã; în cazul substanþelor chimice, balanþa depinde de paritatea
electronilor. Atunci când o moleculã pierde un electron, ea devine
dezechilibratã din punct de vedere electrochimic, instabilã biochimic
ºi extrem de reactivã, cãutând sã-ºi recapete stabilitatea prin sustragerea
violentã a unui electron de la altã moleculã. De fiecare datã când un
radical liber atacã o moleculã normalã pentru a-i sustrage un electron,
el produce o cascadã de noi radicali liberi, fiecare dintre ei atacând
alte molecule, generând astfel un lanþ necontrolat de reacþii biochimice
dãunãtoare pentru celule ºi þesuturi.
Doctorul Harman descrie activitatea radicalilor liberi ca pe un
fel de ,,iradiere internã“ care atacã ºi distruge fãrã cruþare celulele ºi
þesuturile, provocând diverse simptome atribuite în mod obiºnuit
îmbãtrânirii: zbârcirea pielii, pete pigmentare, cataractã, artritã, senilitate,
cancer ºi alte stãri degenerative. Bolile ºi stãrile degenerative asociate
îmbãtrânirii ºi atribuite radicalilor liberi includ arterioscleroza,
hipertensiunea arterialã, artritele, cancerul, bolile de inimã, glaucomul,
cataracta, boala Alzheimer, pierderea memoriei ºi apoplexia.
Înbãtrânirea este, prin urmare, nu un proces cronologic cauzat de
trecerea timpului, ci mai curând un proces biologic determinat de viteza
cu care radicalii liberi distrug celulele, atacã þesuturile ºi afecteazã
funcþiile vitale.
Fiinþele umane au fost din totdeauna supuse efectelor dãunãtoare
ale radicalilor liberi, pentru cã aceºtia sunt subproduºi naturali ai
metabolismului bazal. De fapt, radicalii liberi joacã un rol important în
sistemul de apãrare celularã, distrugând bacteriile ºi virusurile,
descompunând poluanþii chimici ºi neutralizând toxinele. Efectele
colaterale dãunãtoare ale producþiei normale de radicali liberi din organism sunt þinute sub control de enzimele de curãþare, destinate special acestui scop.
Astãzi existã prea multe surse noi, artificiale de radicali liberi pe
care mecanismele naturale de apãrare ale organismului nu le mai pot
stãpâni. Sursele externe de radicali liberi includ radiaþia nuclearã,
razele X ºi microundele
microundele, metale toxice ca aluminiul ºi cadmiul din
apa potabilã, smogul, aditivii alimentari chimici, fumul de þigarã, gazele
de eºapament ºi, poate cea mai semnificativã, oxidarea grãsimilor
artificiale (ca de exemplu uleiurile vegetale hidrogenate) în þesuturile
organice.
Toate grãsimile ºi uleiurile produc radicali liberi atunci când sunt
oxidate (combinate cu oxigenul) ºi descompuse. Radicalii liberi formaþi
prin oxidarea moleculelor de grãsime se numesc ,,peroxizi lipidici“.
Grãsimile naturale ca untul, uleiul de arahide se oxideazã mai lent ºi
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produc mai puþini radicali liberi decât grãsimile polinesaturate obþinute
din ulei vegetal hidrogenat. Aceste grãsimi artificiale se oxideazã în
clipa în care intrã în contact cu aerul ºi continuã acest proces în interiorul
organismului, producând un lanþ de reacþii de mutilare molecularã care
distruge celulele ºi funcþiile vitale cu o vitezã superioarã capacitãþii de
apãrare a organismului.
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cu radicali liberi care explodeazã în momentul în care le consumaþi.
Acestea includ margarina, sosurile îmbuteliate pentru salate,
uleiurile de gãtit, cremele fãrã lapte
lapte. Deoarece temperatura înaltã
accelereazã procesul de oxidare, toate alimentele þinute
îndelung pe foc au un conþinut ridicat de radicali liberi
liberi. În
opinia dr. Harman ºi a altor oameni de ºtiinþã, oxidarea grãsimilor
nesaturate în organismul uman este principala cauzã a patologiei celulare
asociate procesului de îmbãtrânire.
Dintre toate þesuturile, creierul conþine cel mai înalt procent de grãsimi
nesaturate, astfel cã celulele acestuia sunt cele mai vulnerabile la atacul
radicalilor liberi formaþi prin peroxidarea lipidelor. Dietele moderne, mai
ales în lumea occidentalã, au înlocuit multe grãsimi naturale cu grãsimi
artificiale nesaturate, produse din uleiuri vegetale hidrogenate alterate din
punct de vedere chimic ºi private de substanþele nuritive. Organismul uman,
care nu poate trãi în lipsa grãsimilor, este nevoit sã accepte moleculele de
grãsime nesaturatã ca substituent pentru acizii graºi naturali necesari, iar
aceste molecule de grãsime artificialã vor fi astfel încorporate în matricele
celulare, în mod particular în celulele creierului ºi în globulele albe care
manifestã cea mai mare aviditate pentru grãsimi. Odatã intrate în structura
celularã, aceste molecule de grãsime denaturatã se oxideazã ºi elibereazã
val dupã val radicali liberi corozivi care atacã celulele, producând în cele
din urmã deficienþe genetice fie ucigând celula, fie inducându-i un
comportament aberant. Mulþi oameni de ºtiinþã considerã actualmente cã
acesta este unul dintre mecanismele primare ce produc cancerul.
Dr
oss P
on
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Pelt
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on, cercetãtor în domeniul preîntâmpinãrii
elt
îmbãtrânirii creierului, afirmã: ,,Reacþiile grãsimilor ºi ale uleiurilor
parþial hidrogenate sunt atât de periculoase ºi dãunãtoare sãnãtãþii, încât
nu poate fi fãcut nici un compromis. Grãsimile parþial hidrogenate nu
trebuie introduse în alimentaþia nici unui om sau animal!“
Metalele toxice ca aluminiul ºi cadmiul sunt de asemenea surse
majore de radicali liberi. Aluminiul este adãugat în mod obiºnuit în
conservanþii alimentari, în tabletele antiacide, apa potabilã, deodorante
ºi produse cosmetice. Vasele de bucãtãrie din aluminiu sunt o altã sursã
obiºnuitã de intoxicare cu aluminiu. Autopsii practicate pe victime ale
bolii Alzheimer relevã niveluri anormal de crescute ale aluminiului
în þesutul cerebral. Într-o regiune din Anglia în care incidenþa bolii
Alzheimer a fost mereu ridicatã, s-a descoperit faptul cã apa potabilã
era tratatã cu cantitate neobiºnuit de mare de sãruri de aluminiu, în
ideea de a o purifica pentru consumul uman. Când se adaugã fluoruri
în apa în care existã sãruri de aluminiu, gradul de asimilare a metalului
din apã creºte de câteva ori. Clorurile adãugate în apa potabilã sunt, de
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asemenea, substanþe ce elibereazã radicali liberi. Apa potabilã a devenit
astfel o sursã primarã de radicali liberi în întreaga lume.
Alte surse obiºnuite includ: hidrocarburile prezente în smog,
poluanþii industriali, fumul de þigarã, acetaldehidele produse în ficat
prin descompunerea alcoolului ºi expunerea medicalã la radiaþii X ºi la
microunde. Ce putem face pentru a ne apãra împotriva acestui atac
deosebit de virulent ?
Primul pas constã în eliminarea pe cât posibil a tuturor surselor
de radicali liberi ca: grãsimile nesaturate, apa de la robinet,
aparatele cu microunde
microunde.
Al doilea pas este fortificarea organismului pentru ca acesta sã poatã
lupta în mod natural cu armele pe care le deþine. În acest sens, s-a
descoperit cã diverse substanþe nutritive, pot neutraliza radicalii liberi
înainte ca aceºtia sã producã vãtãmãri serioase.
Microundele se apropie foarte mult de razele X în spectrul electromagnetic ºi multe studii ignorate de agenþiile guvernamentale pentru sãnãtate
au indicat pericole serioase pentru sãnãtate în cazul expunerii la astfel de
radiaþii. Microundele ,,gãtesc“ alimentele prin alternarea polaritãþii
magnetice a atomilor de mii de ori pe secundã, producând modificãri în
structura molecularã ºi cãldurã prin fricþiune atomicã, oferind astfel impresia
cã alimentele sunt bine gãtite. Aceastã alternare artificialã a polaritãþii
electromagnetice rupe pereþii celulelor, eliberând uriaºe cantitãþi de
radicali liberi înalt reactivi,
reactivi care sunt apoi consumaþi cu alimentele.
Deci, nu numai cã distrug enzimele, substanþele nutritive ºi potenþialul
energetic al alimentelor, dar microundele impregneazã totodatã alimentele
cu radicali liberi cunoscuþi ca fiind cancerigeni, imunosupresori ºi în
general cauze majore de îmbãtrânire ºi degenerare.
Radicalii liberi înalt reactivi ce distrud ADN-ul (acid
dezoxiribonucleic – substanþã complexã ce se gãseºte în nucleul
celulelor vii ºi are un rol important în transmiterea ereditarã a unor
caractere ºi însuºiri), ucid celulele ºi cauzeazã îmbolnãviri de cancer
sunt prezenþi pretutindeni în mediul ambiant. Apariþia lor se datoreazã
diverselor toxine ca: pesticide, fertilizatori sintetici, aditivi alimentari,
metale grele ºi chimicale toxice în apã, aer poluat, raze X sau alte radiaþii,
uleiuri vegetale hidrogenate, hormoni artificiali în carnea animalelor ºi
(11 0 )
a pãsãrilor, stresul cronic ºi reacþiile metabolice normale.
Din aceeaºi perspectivã, ca ºi cea abordatã de cãtre Daniel Reid, sã
vedem în continuare, cum sunt percepute efectele peroxidãrii ºi a acþiunii
peroxizilor, din perspectiva experimentelor ºtiinþifice medicale,
Toxicologia pr
oduselor aliment
ar
e “, de
sistematizate în lucrarea „T
produselor
alimentar
are
Dumitrache ºi Segal
Segal, la capitolul special acordat acestui subiect, al
peroxizilor:
Peroxizii se pot forma în timpul proceselor tehnologice ºi în
perioada de depozitare a produselor alimentare. Încã din anul 1954,
Herisset ºi colab. apoi Andrews ºi colab., au maenþionat cã
hidroperoxizii inhibã acþiunea unor enzime. Efectul inhibitor este
antino-o
xidaz
elor
oxizii blocând activit
at
elor, fãrã
selectiv, per
pero
activitat
atea
antino-oxidaz
xidazelor
ea xxantino-o
a influenþa însã esterazele intestinale. Sunt afectate mai ales sistemele
enzimatice cu grupare activã - SH, acestea fiind inactivate prin acþiunea
oxidantã a peroxizilor. Aceºti compuºi determinã o diminuare a
activitãþilor enzimelor fosforilãrii oxidative, fenomen ce poate fi pus în
evidenþã la 10 min. dupã incubare.
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Un numãr mare de experienþe au evidenþiat acþiunea negativã a
peroxizilor lipidici exogeni asupra diferitelor biostructuri. S-a observat
cã produºii de oxidare profundã a lipidelor determinã liza germenilor
de lupin. Peroxizii acidului oleic provoacã inactivarea celulelor de
drojdie. Ei conduc la transformãri autolitice ale celulelor hepatice, la
hemoliza eritrocitelor ºi determinã chiar moartea animalelor de
experienþã. Toxicitatea este proporþionalã cu gradul de oxidare a acidului
oleic ºi depinde de conþinutul de peroxizi, epoxizi, aldehide ºi cetone.
P er
o xizii conþinuþi în aliment
e sunt uºor asimilaþi de or
gaero
alimente
organism ºi induc rapid formarea de peroxizi atât în ficat, cât ºi
în þesutul gras, putând exercita acþiuni negative asupra
structurilor celulare.
Studiile efectuate de Matsuo
Matsuo, privind toxicitatea grãsimii de peºte
oxidate, au stabilit cã peroxizii formaþi provoacã denaturarea ºi
precipitarea proteinelor, ceea ce influenþeazã negativ asupra unui numãr
oducer
ea ent
er
alã a per
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or
ul
mare de enzime. Dupã intr
introducer
oducerea
enter
eralã
pero
xizilor,, aut
autor
orul
a constatat afecþiuni ale mucoasei gastrice ºi reducerea
motilitãþii intestinale
intestinale. Aplicarea grãsimilor peroxidate pe pielea
ºoarecilor de experienþã a produs o iritare a acesteia. La iepuri, dupã
ingerarea peroxizilor, s-au evidenþiat transformãri importante în stomac,
intestin ºi ficat,expermentul terminându-se cu moartea animalului. Autorul
a stabilit cã gradul de toxicitate a grãsimii de peºte creºte paralel cu
cantitatea de peroxizi.
Benes ºi Setlac
Setlacek
ek au studiat influenþa uleiului de floarea-soarelui
cu nivel diferit de peroxidare asupra ºoarecilor albi ºi au constatat cã
acesta deprimã creºterea animalelor tinere ºi exercitã un efect
toxic general, care produce , în final, moartea.
moartea Gradul de toxicitate
este, de asemenea, proporþional cu cantitatea de peroxizi din ulei.
Mai multe studii efectuate de Patuºko au evidenþiat faptul cã diferite
grãsimi alimentare cu un grad de oxidare înaintat, utilizate timp îndelungat
în raþia alimentarã, au efecte negative asupra animalelor de experienþã.
Cercetãri histologice efectuate dupã 5–10 sãptãmâni de administrare a
lipidelor oxidate au relevat, în toate cazurile, transformãri patologice
importante ale tractului gastrointestinal. Histologic, la stomac s-a observat
inflamarea mucoasei ºi transformãri ale suprafeþei acesteia; totodatã s-au
identificat zone necrozate, ca urmare a acþiunii de duratã a grãsimilor
peroxidate asupra mucoasei intestinale ºi apariþia unor zone necrozate.
Cercetãrile ample efectuate în domeniul acþiunii radiaþiilor ionizante
asupra componenþilor celulari au evidenþiat cã peroxizii au o puternicã
acþiune citotoxicã, putând produce mutaþii, cu efecte teratogene ºi
cancerigene. Ei sunt implicaþi în diferite boli metabolice: aterosclerozã,
diabet, cancer.
Majoritatea autorilor considerã cã peroxizii nu sunt
inactivaþi pe tractul gastrointestinal. Ei trec în sânge, ajung
în ficat, în þesutul adipos ºi în diferite alte þesuturi.
Folosirea repetatã, în alimentaþie, a grãsimilor peroxidate reduce
capacitatea antioxidantã naturalã a organismului, care nu poate face
faþã aportului exogen de peroxizi, iar aceºtia pot avea efecte negative.
Dintre bioantioxidanþii naturali, eficacitatea cea mai mare o au cei
liposolubili, care pot inhiba atât radicalii liberi, cât ºi moleculele de
peroxizi.
Pãtrunderea în organism a unui exces de compuºi peroxidici conduce la intensificarea oxidãrii biolipidelor din membrana celularã, ceea
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ce necesitã un consum suplimentar de antioxidanþi ºi produce
micºorarea rezervelor þesuturilor în aceºti compuºi. Deoarece
peroxizii lipidici, chiar în concentraþii mici, exercitã efecte
biologice puternice, acumularea lor peste capacitatea de
neutralizare a bioantioxidanþilor din þesuturi poate conduce
ea me
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ganizar
dezor
organizar
ganizarea
mett abolismului celular
celular. Capacitatea
organismului de a regla procesele biochimice se reduce o datã cu
micºorarea rezervei de bioantioxidanþi, ceea ce determinã o dereglare
a proceselor metabolice la nivelul celulei, cu consecinþe grave asupra
24
24)
stãrii de sãnãtate. (24
Alte lucrãri evidenþiazã efectele protective ale antiradicalilor ºi
xidanþilor
bioantioxidanþilor
xidanþilor, ca elemente de neutralizare a agresiunilor oxidative
bioantio
ale radicalilor liberi ºi peroxizilor, generatori de boalã ºi senescenþã:
Apãrarea naturalã împotriva toxinelor biologice eliberate în organism de radicalii liberi este asiguratã de o adevãratã armatã de
luptãtori biochimici numiþi antioxidanþi, sau ,,curãþãtori de radicali
liberi“, din rândul cãreia se detaºeazã puternicele enzime antioxidante
glutation-peroxidaza ºi superoxid-dismutaza (SOD).La întrunirea anualã
u Dezv
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biologul Michael Ross de la Universitatea California a raportat
descoperirea a ceea ce el a denumit ,,gena anti-îmbãtrânire“. Aceastã
genã este responsabilã pentru reglarea producþiei de SOD
SOD.
Fãrã SOD ºi alte enzime antioxidante, þesuturile noastre ar ,,arde“
imediat în ,,focul“ permanent întreþinut în organism de radicalii liberi.
Mulþi oameni de ºtiinþã sunt de pãrere cã procesele de îmbãtrânire sunt
un simplu efect secundar al scãderii producþiei de SOD ºi de alte enzime
antioxidante.
Natura inhibã în mod normal genele responsabile cu producerea
enzimelor antioxidante la acei indivizi a cãror sãnãtate ºi vitalitate a
scãzut pânã la nivelul la care ei nu mai sunt capabili sã asigure
reproducerea speciei. Michael Ross afirmã: ,,Evoluþiei nu-i pasã cât de
mult trãieºti; pentru ea conteazã numai calitetea, sau cu alte cuvinte,
capacitatea reproductivã a individului.“
Glutation-peroxidaza ºi superoxid-dismutaza sunt principalii distrugãtori de radicali liberi, iar pentru producerea lor organismul are nevoie
de suplimente importante de minerale ca zinc ºi seleniu. Fãrã zinc ºi
seleniu în cantitãþi suficiente, sinteza acestor douã enzime vitale devine
imposibilã. Îndatã ce o moleculã de SOD a neutralizat un radical liber, ea
îºi pierde eficacitatea ºi trebuie înlocuitã. Seleniul a dispãrut aproape
complet din alimentaþia omului actual, ºi aceasta din cauza proceselor
moderne de cultivare ºi de prelucrare. În plus, cea mai mare parte a
populaþiei înregistreazã un deficit cronic de zinc. Fertilizarea chimicã ºi
administrarea pesticidelor pe aproape douã treimi din suprafaþa de teren
arabil de pe planetã a eliminat seleniul din sol, astfel încât plantele ce se
dezvoltã în zonele respective sunt foarte sãrace în acest mineral. Una din
regiunile cu cel mai mare deficit de seleniu este aria Marilor Lacuri din
S.U.A. (incluzând Winsconsin, Illinois, Indiana, Michigan ºi Ohio), aici
înregistrându-se ºi cel mai mare numãr de bolnavi de cancer din întreaga
lume. Adaosurile zilnice de zinc ºi seleniu sunt de aceea esenþiale pentru
a asigura cantitãþile adecvate de SOD ºi de alte enzime antioxidante.
O altã practicã ce distruge substanþele nutritive este iradierea cu
aze
gamma, o tehnicã ce mãreºte durata de viaþã a alimentelor, dar
raz
e gamma
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le diminueazã valoarea nutritivã. La fel ca multe alte metode moderne
de procesare a hranei, aceasta creºte profiturile în detrimentul sãnãtãþii
publice.
Dr
titutul R
ockf
eller a efectuat studii
Dr.. Michael Colgon de la Ins
Institutul
Rockf
ockfeller
ce au demonstrat cã multe din portocalele vândute în supermagazinele
americane în ziua de azi nu conþin deloc vitamina C, lipsa acesteia
datorându-se recoltãrii fructelor cu mult înainte de maturizare pentru a
rezista transportului maritim cãtre pieþele de desfacere îndepãrtate.
Alãturi de producþia internã de antioxidanþi a organismului, existã
ºi agenþi externi care manifestã activitate antioxidantã atunci când ajung
în sistemul digestiv uman. Printre aceste surse externe de antioxidanþi
se numãrã vitaminele A, C, E, B2, B5, B6, betacarotenul
(precursorul vitaminei A) ºi aminoacizii taurinã, cisteinã,
metioninã ºi glutation
glutation. La rubrica ,,Sãnãtate/ªtiinþã“ a numãrului
din 12 martie 1992 al revistei ,,International Herald Tribune“, capacitatea
de protecþie antioxidantã a acestor vitamine este descrisã în modul
urmãtor: ,,Aceste substanþe chimice enigmatice pot preîntâmpina sau
chiar vindeca multe boli ale vârstei înaintate, precum cancerul, unele
afecþiuni cardiace, osteoporoza ºi alte tulburãri cronice...Anumite
vitamine, mai ales E,C ºi betacarotenul pot preveni cancerul prin
anihilarea radicalilor liberi ce riscã sã altereze materialul genetic fragil
al celulelor... Compuºii antioxidanþi sunt de asemenea eficienþi în
tratarea bolilor cardiovasculare... ºi împiedicã transformarea
colesterolului într-un compus adeziv înalt reactiv care, blocând arterele,
creeazã premisele atacului cardiac... Prin neutralizarea radicalilor
liberi, vitaminele protejeazã organismul împotriva tulburãrilor genetice
ºi celulare.“
Sã luãm de exemplu vitamina C - un antioxidant puternic ce
stimuleazã imunitatea, inhibã dezvoltarea celulelor canceroase, previne
cataracta ºi crizele cardiace. Din cauza lipsei unei anumite enzime din
ficat, oamenii sunt una din cele ºase specii de pe pãmânt care nu-ºi pot
sintetiza necesarul de vitaminã C din glucozã, ei fiind nevoiþi sã-l extragã
numai din sursele alimentare. Conform RDA, omul are nevoie de 60 mg
vitamina C zilnic.
În legume ºi fructe se gãsesc cantitãþi relativ mari de izotiocianaþi,
antioxidanþi fenolici, indoli ºi flavone care au acþiune anticancerigenã.
Efectul se explicã prin inactivarea enzimelor care favorizeazã formarea
substanþelor cancerigene sau induc producerea enzimelor de detoxifiere.
S-a stabilit cã acþiunea lor se manifestã când alimentul cu acþiune
anticancerigenã este ingerat înainte sau o datã cu produsul cancerigen .
Efectele complexe terapeutice ale fructelor ºi legumelor sunt puse în
legãturã ºi cu prezenþa polifenolilor vegetali, în special a bioflavonoidelor,
cu structuri diverse ºi cu funcþii biologice complexe. Astfel, din cei peste
500 compuºi flavonoidici cunoscuþi, 150 au activitate biologicã, având rol
de vitamina P, cu efect de protecþie în bolile cardiovasculare, antitoxicã,
antiinflamatoare, antitumoralã, de „economisire“ a vitaminei C.
Mulþi autori explicã acþiunea terapeuticã a numeroase plante
medicinale prin efectele compuºilor fenolici, în special ale flavonoidelor
care posedã ºi capacitatea de eliminare rapidã a radicalilor liberi din
organism. Ele au acþiune de protecþie a capilarelor, sunt cardiotonice,
influenþeazã compoziþia sângelui ºi indirect produc reducerea nivelului
colesterolului, previn apariþia tromboflebitelor, a hemetoamelor ºi
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edemelor. Produsele vegetale sunt o sursã importantã de reductone,
substanþe cu o compoziþia chimicã foarte diversã, caracterizatã
printr-o mare capacitate reducatoare, care contribuie la formarea
rezervei de antioxidanþi al organismului. Elementele nutritive
antioxidante sunt rapid folosite de sistemul de apãrare al organismului,
ele trebuind deci împrospãtate zilnic. (110)
Înainte de a încerca o sintezã a efectelor negative generate de
radicali ºi peroxizi, sã încercãm o sintezã practicã ºi clar formulatã a
celor de pânã acum, prin cuvântul dr. neuropat Ann Wigmore,
fondatoare a „Hypocrates Health Institute“ din Boston, SUA. Aceastã
sintezã a reieºit dintr-o scurtã prezentare a autoarei, în cartea sa despre
creºterea germenilor, în care atinge ºi procesul abordat în acest subiect
(oxidarea, formarea radicalilor liberi ºi fenomenele conexe de
îmbãtrânire):
Afirmaþia cã germenii pot încetini procesul de îmbãtrânire, ba chiar
cã pot contribui la reîntinerirea organismului poate pãrea exageratã. Dar,
kP
ear
son
într-o serie de publicaþii despre longevitate ºi alimentaþie, Dur
Durk
Pear
earson
son,
Sandy Sha
w, dr
jamin FFrrank
ar
d Ho
well ºi alþii prezintã
Shaw
dr.. Ben
Benjamin
ank, dr
dr.. Edw
Edwar
ard
How
o serie de elemente nutritive care acþioneazã ca factori antiîmbãtrânire
îmbãtrânire.
Oxidar
ea este un tip de reacþie chimicã ce poate avea efecte beOxidarea
nefice sau nocive. Unul din efectele oxidãrii este formarea de radicali
liberi. Ei sunt foarte instabili ºi au tendinþa de a perturba activitatea
liberi
normalã a celulelor. Radicali liberi sunt produºi de uleiurile ºi alimentele
preparate. Antioxidanþii, ca vitamina A,C ºi E contribuie la stoparea
formãrii radicalilor liberi. În plante, vitamina A se gãseºte sub formã de
caroten. carotenul împiedicã uleiurile din plante sã se transformã în radicali
liberi, atât timp cât planta este vie. Prin limitarea sau eliminarea din
alimentaþie a alimentelor preparate este împiedicatã formarea radicalilor
70
70)
liberi ºi prin aceasta se încetinesc procesele de îmbãtrânire. (70
Dupã aceastã detaliatã prezentare a radicalilor liberi ºi
xidanþilor
bioantioxidanþilor
xidanþilor, sã sintetizãm în mod riguros ºi ºtiinþific aceastã
bioantio
multitudine de efecte negative, generate de acþiunea radicalilor liberi ºi
ai peroxizilor, din punct de vedere al acþiunilor biochimice,
anatomopatologice ºi a bolilor generate,
generate sau cel puþin influenþate,
de aceºtia (prezentate în manualele de nutriþie citate pânã acum):
Acþiunea acutã ºi de duratã a radicalilor liberi în þesuturile vii duce
la apariþia unor stãri patologice specifice care se caracterizeazã prin
epuizare, slãbirea rezistenþei la factorii externi, afecþiuni ale mucoaselor
nazale ºi oculare, accentuarea fragilitãþii vaselor capilare, anemie,
dezorganizarea tractului gastro-intestinal, aritmia respiraþiei, leucopenie,
predominanþa proceselor distrofice asupra celor regenerative, inhibarea
creºterii ºi pierderi în greutate, diminuarea funcþiei de reproducere pânã
la sterilitate, îmbãtrânire prematurã ºi numeroase alte patologii
metabolice. (119)
Peroxizii ºi radicalii liberi activeazã procesele de oxidare în þesuturile
adipoase, cu formarea unor compuºi deosebit de toxici care pot provoca
oxidarea ºi denaturarea unor componente importante ale celulei. Peroxizii
lipidelor determinã oxidarea compuºilor tiolici (Little, O’Brien), a
grupãrilor -SH ale proteinelor (Little, O’Brien), denaturarea proteinelor
(O’Brien), reducerea activitãþii enzimelor (Little), oxidarea citocromului
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c (Psenova), inhibarea glicolizei (Little, O’Brien) ºi a ciclului acizilor
tricarboxilici (Ottolenghi), decuplarea oxidãrii fosforilante (Kakuºkina),
inhibarea diviziunii celulare (Wilbur, Wolfson) ºi a hematopoiezei
(Kundreashov), descompunerea dezoxiribonucleotidelor (Fischer,
Wilbur), a aminoacizilor (Ronbal, Tappel), a ATP-ului (Ronbal, Tappel),
a vitaminelor (O’Brien), moartea celulelor (Popov) ºi chiar a organismelor
multicelulare (Philpot, Roodyn).
Peroxizii ºi radicalii liberi au un rol important în evoluþia a numeroase stãri patologice: în boala de radiaþie (Olinescu), în dezvoltarea
malignã (Floyd, McBrien, Slatter), în siderozã (Hiramitsu), anemie
hemoliticã (Finazzi-Agrio), granulomatozã cronicã (Finazzi-Agrio), în
boli cardio-vasculare (Baltã ºi colab.), diabet (Hiramitsu), în diferite
stãri inflamatorii (Vaapatalo), în psoriazis (Mustakallio), în intoxicaþiile
cu diferite substanþe chimice (Smith), în distrofia grasã a ficatului
provocatã de consumul crescut de acizi graºi oxidaþi ºi în intoxicaþiile
cu tetraclorurã de carbon (Reknagel), în alcoolism (Hartman), în
avitaminoza E (Tappel), în diverse hipervitaminoze (Spircev). S-au
acumulat numeroase date privind intervenþia peroxizilor în patogeneza
aterosclerozei (Aoyama). Peroxizii au un rol important în deprimarea
diviziunii celulare ºi în îmbãtrânirea organismului, în cancerogeneza
corelatã cu vârstele înaintate (Hartman).
Emerit ºi colab. (1982) sugereazã formarea unor compuºi secundari
,,clastogenici“ (ai radicalilor liberi) care induc aberaþiile cromozomilor.
Ele ar fi responsabile de o serie de boli ereditare, boli inflamatorii
cronice, de mutaþiile produse de radiaþii ºi diferite substanþe chimice.
Aceºti compuºi par a se forma în injuriile oxidative ale membranei, ca
produºi de perioxidare lipidicã. Ei sunt consideraþi a avea atât acþiune
mutagenã, cât ºi carcinogenã.
Radicalii liberi ai oxigenului au efecte mutagenice în testele pe
bacterii. Aceºtia provoacã rupturi ale lanþului de ADN ºi injurii ale
bazelor purinice, acþiune inhibatã de SOD ºi catalazã.
Se contureazã tot mai mult ideea susþinutã de numeroase
dat
e eexperiment
xperiment
ale cã, la niv
xis
tã un mecanism
date
xperimentale
nivelul
celular,, eexis
xistã
elul celular
comun de declanºar
e a pat
ologiei (Pr
yor ºi FFrido
rido
vich,
declanºare
patologiei
(Pry
ridovich,
Olinescu, P
or
iind mediat de rradicalii
adicalii
Por
ortter ºi Whelan), aces
acestt a ffiind
liberi ºi peroxidarea lipidicã. Se considerã cã majoritatea
bolilor metabolice au un factor comun: peroxidarea lipidelor
din membrane, care induce, în funcþie de situaþia concretã a
celulei-þintã, un anumit tip de disme
o t aºa se
dismett abolie. T
To
considerã cã la un mecanism comun de declanºare a
patologiilor existã un rãspuns comun de protecþie reprezentat
e celular
sisttemul de antio
antioxidar
xidare
celular.. (114 )
prin sis
xidar
În continuare, considerãm cã trebuie insistat în mod deosebit asupra
unei idei care, poate cã nu a fost prea bine aprofundatã în urma
consistentei expuneri anterioare. Anume, cã nu prezenþa pur ºi
simplu a radicalilor liberi ºi peroxizilor este nocivã, ci
dexechilibrul – prin exces – dintre aceºtia ºi bioantioxidanþi .
În acest sens, în „Citoprotecþie ºi alimentaþie“, se susþin urmãtoarele:
Rolul radicalilor liberi ai constã în labilizarea xenobioticelor ºi în
favorizarea acþiunii tuturor factorilor de fagocitare. În boala granulomatoasã cronicã, explozia respiratorie a fagocitelor nu are loc ºi, ca
urmare, ea este însoþitã de infecþii severe. (114)
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Pe de altã parte, în „Toxicologia produselor alimentare“, se
precizeazã:
S-a stabilit cã peroxizii nu sunt substanþe inutile pentru organism,
ei fiind folosiþi pentru sinteza prostaglandinelor, a hormonilor steroizi
ºi reprezintã factorii unor reacþii enzimatice. De asemenea, s-au
evidenþiat mai multe sisteme enzimatice care regleazã atât viteza formãrii
peroxizilor, cât ºi viteza utilizãrii lor. Toate acestea demonstreazã cã
peroxidarea lipidelor reprezintã un proces fiziologic, iar peroxizii sunt
produºi normali de metabolism celular.
Raportul dintre concentraþia de radicali liberi ºi concentraþia
de antioxidanþi este o valoare constantã. Creºterea sau diminuarea
concentraþiei normale de peroxizi conduce la o accelerare sau inhibare
a divizãrii celulelor, prima situaþie ducînd la o creºtere necontrolatã a
acestora. (119 )
Înainte de a aprofunda rolul dezechilibrelor dintre radicalii liberi
ºi bioantioxidanþi, sã remarcãm încã un aspect, legat de calitatea
structurilor biochimice studiate în acest subiect (radical liber, peroxid,
xenobiotic sau bioantioxidant), de a fi natural sau sintetic – rezultat în
urma reacþiilor metabolice „naturale“, sau în urma tratamentelor termice
denaturante.
Astfel, în privinþa bioantioxidanþilor sintetici – al substanþelor
chimice produse în laborator ºi introduse în organism, deci cu structurã
dextrogirã – se observã o anumitã ineficienþã, prin incompatibilitatea
sa chiralã, cu organismul viu.
Acest aspect este direct recunoscut de prof. dr. Mincu în „Istoria
alimentaþiei la români“:
Administrarea antioxidanþilor sintetici pe termen lung este
controversatã ºi neindicatã. În schimb, consumul preferenþial al unor
alimente bogate în antioxidanþi naturali se contureazã ca fiind o cale
25
25)
sigurã ºi eficientã. (25
Acelaºi aspect este evidenþiat ºi de cãtre dr. Segal ºi dr. Dumitrescu
în lucrarea „Citoprotecþie ºi alimentaþie“:
Utilizarea antioxidanþilor sintetici este controversatã deoarece
rezultatele nu sunt suficient de concludente (Chow ºi Cairola, 1984). (114)
Aceeaºi departajare, între „natural“ ºi „sintetic“ („denaturat“), între
ticelor
levogir ºi dextrogir – atât în privinþa x enobio
enobioticelor
ticelor, cât ºi, în
general, a substanþelor naturale din diverse plante, dar
încadrate în diverse grupe toxicologice – este sugeratã în lucrarea
de nutriþie a lui Mincu, Popa, Segal, „Orientãri actuale în nutriþie“:
Acþiunea cancerigenã a unor produse naturale trebuie privitã cu
mult discernãmânt, deoarece unele plante din genul crucifere (varza,
conopida etc.), alãturi de tioglicozizii cu acþiune mutagenã sunt prezenþi
indoli specifici care protejeazã împotriva inducerii chimice a tumorilor
mamare ºi a neoplasmului stomacului. Totodatã, produsele vegetale
sunt bogate în factori de protecþie anticancerigeni: fibre, vitaminele C,
A, E, din care cauzã vegetarienii prezintã un procent mai redus de
cancer iar regimurile alimentare pe bazã de legume din familia
cruciferelor exercitã un efect protector în carcinogenezã. (119)
ªi mai clar apare evidenþiat acest aspect în abordarea referitoare la
Caie
tul me
cafea, din „Caie
Caietul
mettodologic de oncologie
oncologie“, nr
nr.. 44, sub redacþia
prof. dr. Alexandru Trestioreanu:

483

Cafeaua preparatã din boabe prãjite ºi cea preparatã din pudrã de
cafea solubilã, incluzând ºi tipul de cafea fãrã cofeinã, conþine substanþe
care posedã capacitate mutagenã (metil-xantinã). Un fapt curios îl
reprezintã cafeaua verde (deci crudã, nepreparatã termic ), în
compoziþia cãreia s-au pus în evidenþã inhibitori de cancerizare a cãror
26
26)
structurã nu a fost încã identificatã. (26
În concluzie, putem spune cã din toate citatele prezentate se remarcã
nocivitatea aportului exogen de radicali liberi proveniþi din stres termic intens
sau sintezã chimicã industrialã, chiar în condiþiile unui echilibru cu antioxidanþii. Aceasta înseamnã cã orice încãlzire intensã a unui aliment ce conþine
acizi graºi nesaturaþi se însoþeºte de cascada reacþiilor de formare a peroxizilor
ºi radicalilor, mecanism de acþiune sistematizat astfel:
For
mar
e de rradicali
adicali primari ºi per
o xizi → R
educer
ea
ormar
mare
pero
Reducer
educerea
activitãþii antioxidante → Acumularea de produºi secundari
ect
e biologice ºi chimice
→ Ef
Efect
ecte
chimice. (119 )
Sub acþiunea stresului termic intens
intens, orice aliment suferã
procesul de oxidare cu generarea unei cantitãþi mai mare sau mai redusã
de radicali liberi ai oxigenului care atacã imediat structurile lipidice de
tip acid gras nesaturat din aliment, cu generarea peroxizilor lipidici ºi
a radicalilor acestora.
Dacã studiem toate grupele de produse alimentare pe rând, se
observã cã principalele grupe alimentare utilizate de orice individ în
alimentaþia tradiþionalã este o bogatã sursã de peroxizi ºi radicali: carne
ºi preparate (prin prãjire s-au decelat cantitãþi mari de peroxizi prin
denaturarea structurii lipidice a membranei celulare a þesutului
respectiv), lapte ºi derivate (în special laptele praf ºi laptele fiert sau
chiar pasteurizat), ouãle, mai ales cele prãjite ºi mai ales din uleiul
simplu, rafinat, dar ºi din grãsimile hidrogenate, gen margarinã, plantol
(utilizat la biscuiþi ºi în alte preparate similare. Acelaºi lucru despre
peroxizii rezultaþi prin prãjirea diverselor alimente.
Observând potenþialul de generare a radicalilor liberi în cazul
fiecãrui procedeu alimentar în parte, rezultã un potenþial de-a dreptul
distructiv, amplificat de scãderea concentraþiei normale a antiradicalilor
ºi bioantioxidanþilor printr-un aport exogen cu totul insuficient, datorat
degradãrii termice ºi acþiunii agresive a xenobioticelor. Astfel cã, mai
devreme sau mai târziu, se ajunge la decãderea sistemului de protecþie
a organismului, prin accentuarea sistemului de degradare, cu
consecinþele vizibile tuturor: boli, bãtrâneþe etc.
Încercând cãtre final o sistematizare ºi o sintezã a tuturor acestor
variate informaþii, putem spune: crearea, apoi creºterea în timp a
dezechilibrului raportului dintre componentele sistemului de
degradare ((radicali liberi, peroxizi, xenobiotice)) ºi cel de protecþie
( antiradicali, bioantioxidanþi)) în ffa
avoar
ea celui dintâi duce la
oarea
apariþia agr
esiunilor
eºt
er
e a gr
adului de
agresiunilor
esiunilor,, adicã la o cr
creºt
eºter
ere
gradului
dezordine în organism (creºterea entropiei).
În acest fel, sistemul de degradare – compensat prin sistemul protectiv – devine unul de agresiune (decompensat). Excesul elementelor
sistemului degradant, devenit agresiv, este în acest fel nociv, deci toxic.
A ces
OXINELE mult v
ehiculat
e în sis
cestt ea sunt T
TO
vehiculat
ehiculate
sistt emul de
medicinã naturalã; acestea sunt sursele principale de
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intoxicare a organismului în etapa primã, a degenerãrii
organismului.
Asupra acestora se concentreazã, în ultimã instanþã, etapa
urmãtoare, cea a dezintoxicãrii (regenerãrii)…
Acumularea de radicali liberi ºi xenobiotice în organism, se
realizeazã în timp îndelungat – ani ºi zeci de ani, încã din momentul
naºterii, la copiii alãptaþi artificial (a se vedea calitatea laptelui praf, mai
ales al celui încãlzit pe tamburi). Se realizeazã puþin câte puþin, ca o
otrãvire lentã – exact ca la bolile profesionale cu diverse intoxicaþii cronice
sau cu metale, când efectele medicale sunt decelate abia dupã zeci de
ani.
Momentul de recunoaºtere este dat de apariþia bruscã a unui
oarecare simptom – dovadã cã sistemul de protecþie este total depãºit ºi
nu mai poate face faþã. Acest fenomen de intoxicare cronicã, continuã
a organismului prin alimentaþia tradiþionalã permite adaptarea continuã
a organismului pânã la limita-prag, când nu mai poate face faþã
agresiunilor toxinelor, cu apariþia corespunzãtoare a bolilor.
De aceea, acest aspect nu este perceput la modul evident, doar
dacã aceeaºi cantitate de toxic generator al unei intoxicaþii cronice (ex.:
mercurul din boala saturninã, de exemplu) este introdus dintr-o datã,
într-un organism perfect sãnãtos, determinând o puternicã reacþie de
intoxicare acutã, chiar pânã la exitus. Acelaºi deznodãmânt dramatic
este dat, în general de muºcãturi de reptile veninoase, înþepãturi de
insecte veninoase sau de îngurgitarea brutalã a cantitãþilor mari de
alcaloizi de tip cicoare, sau cianuri etc.
Aceleaºi substanþe introduse în cantitãþi infinitezimale, cu doze
treptat crescânde vor adapta organismul astfel cã, la un moment dat, o
dozã de otravã recunoscutã ca letalã sã nu mai aibã efect simptomatic
asupra organismului, acesta apãrând ca imun la aceastã otravã (tehnicã
utilizatã de îmblânzitorii de animale veninoase).
În final, ca o concluzie generalã, putem spune cã tratamentul
ter
mic al aliment
elor
ermic
alimentelor
elor,, generator de diverse substanþe (asimilate în
grupa toxicelor), reprezintã una din principalele surse de
intoxicare a organismului.
Prin generarea ºi amplificarea dezechilibrului, dintre elementele
sistemului de degradare ºi cel de protecþie, se produce o otrãvire
cronicã, zi de zi, an de an, toatã viaþa – de la naºtere pânã în
momentul degradãrii supreme (moartea)…
Iatã cum, prin acest mecanism alimentar tradiþional, este hrãnitã
din plin una din cauzele, la nivel fizic, ale manifestãrii bolii,
dar ºi a „bolii generalizate“ la întrega populaþie:: îmbãtrânirea –
adicã ºubrezirea organismului, pânã la degenerarea ºi autoliza
(moartea) celularã.
..
celularã...

8.2.4 VALOAREA NUTRITIVÃ REALÃ
SAU TOXICOLOGIA CULINARÃ
Acest subiect se referã, practic, la elementele mai puþin evidenþiate
în tratatele medicinei alopate, legate de efectele tratamentului termic
asupra alimentelor, având ca rezultat, atât o diminuare sensibilã, uneori

485

dramaticã, a valorii nutritive a alimentului respectiv, cât ºi generarea
unor substanþe toxice.
De aceea, valoarea nutritivã a alimentelor, recunoscutã în tratatele
de igienã, devine strict teoreticã în cadrul alimentaþiei tradiþionale,
denaturate. Mai degrabã putem vorbi de o „valoare culinarã toxicologicã“
a alimentelor denaturate termic, aºa cum se exprima ºi într-un anterior
exemplu, profesorul Kollath…
Digestia ºi absorbþia sunt procese cât se poate de „relative“,
întotdeauna existând variaþii mari între „intrãrile“ ºi „ieºirile“ principiilor
nutritive, din cursul unei zile (între ceea ce se ingurgiteazã ºi ceea ce se
eliminã).
Organismul – aceastã „maºinãrie“ cu inteligenþã perfectã – în condiþii
de funcþionare standard (sãnãtate perfectã), extrage din alimentele
ingerate, doar principiile active pe care le considerã a-i fi necesare.
ªi, pentru cã valorile standard sunt cunoscute din orice tratat, am
insistat doar pe aspecte mai puþin abordate ºi evidenþiate în tratatele
medicale oficiale (printre care, de exemplu, elemente referitoare la
toxicologia radiativã
„toxicologia
radiativã“).
Acest termen inventat, în lipsa altuia consacrat pânã acum, doreºte
sã exprime imaginea conversiei bioradiaþiilor armonioase, levogire,
ale alimentelor în stare proaspãtã – în radiaþii cu frecvenþã joasã,
dextrogire (vezi subcapitolul 10.2), practic, toxice pentru biocâmpul
uman.
Sau, altfel spus, de la rezonanþa armonizatoare a Viului, se
ajunge la interferenþa perturbatoare a neviului
neviului…
8.2.4.1 LAPTELE ªI DERIVATELE SALE
Laptele ºi preparatele naturale din lapte (cele nesupuse prelucrãrii
termice) reprezintã grupul alimentar cel mai important în cadrul nutriþiei
naturale, proteina lactatã asigurând aportul cel mai important pentru
echilibrul ºi sãnãtatea organismului. Însã, condiþia simplã ºi
fundamentalã, este ca aceastã proteinã, la fel ca ºi celelalte valori nutritive ale laptelui, sã nu fie denaturatã prin tratamente termice sau de altã
naturã, ale cãror efecte se vor putea remarca în studiile urmãtoare.
Astfel cã, de la bun început, dorim sã facem distincþia între produsele
lactate naturale, organice, ºi cele denaturate, „anorganicizate“. Cãci,
dacã pentru organismul aparent sãnãtos, mai pot fi tolerate câteva felii
de caºcaval, brânzã topitã sau urdã etc., pentru bolnavul aflat în mare
suferinþã, în pragul decompensãrii generale, acest lucru este puternic
perturbator.
De aceea, este extrem de util sã se conºtientizeze cã numai laptele
proaspãt, organic, nesupus nici unui tratament termic,
termic este cel
cu adevãrat sãnãtos ºi benefic organismului. Orice tratament termic al
acestuia (ce depãºeºte 400 C) îi denatureazã biostructura fizicã ºi bioenergoinformaþionalã.
În privinþa celebrei afirmaþii, referitoare la „tratamentul termic al
laptelui, absolut necesar pentru distrugerea microbilor“ – cel mai util
este parcurgerea subiectului cu universul microbian (4.6.3), special
conceput, ca un rãspuns pe mãsura unei asemenea afirmaþii!
De asemenea, toate preparatele lactate, care implicã procesul
fermentaþiei sau a altor procedee simple, doar mecanice – sunt
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utile ºi benefice pentru organism, cãci se respectã aceeaºi lege simplã a
vieþii: un produs „viu“, organic, va oferi la rândul sãu Viaþa (exprimatã
prin enzimele, vitaminele ºi bioelementele organice, moleculele levogire
ale viului).
t, chef
ir
În aceastã categorie pot fi incluse: lap
laptte bãtut, iaur
iaurt,
chefir
ir,,
sana (produse în casã – nu industrial, când se obþin prin fierberea
laptelui, dupã pasteurizarea acestuia!), brânzã proaspãtã de vaci,
brânzã telemea (cât mai puþin sãratã),, caº proaspãt, smântânã,
unt, zer (toate obþinute din lapte proaspãt, neprelucrat termic peste
400 C).
Am enumerat (fãrã pretenþia de a epuiza lista) preparatele naturale utilizate în alimentaþia vie, organicã, produse din laptele integral,
neprelucrat termic în nici un fel.
În schimb, dintre lactatele nerecomandate, ies în evidenþã, în primul
rând, cele obþinute din lapte tratat termic. Astfel, alãturi de orice formã
de lapte prelucrat (lapte pasteurizat prin orice metodã, fiert,
sterilizat, iradiat etc.), toate preparatele enunþate mai sus,
obþinute dintr-un asemenea lapte prelucrat termic sunt, de
asemenea total nerecomandate.
De asemenea, existã produse lactate ce implicã denaturarea
termicã în procesul tehnologic
tehnologic, independent de natura laptelui
folosit. Astfel::
 laptele condensat fierbe laptele originar pentru îndepãrtarea a
50–60% din apa organicã;
 laptele praf este fiert pânã ce aproape întreaga cantitate de
lichid este evaporatã (93–95%);
 urda ecste rezultatul coagulãrii proteinelor prin fierberea zerului
(ca la oul fiert);
opitã ºi caºca
valul (orice fel de mãrci ºi tipuri) topeºte
 brânza ttopitã
caºcav
în malaxor diverse produse lactate, alãturi de ingrediente atent
alese, ce sunt ulterior rãcite în formele ce apar în comerþ;
garina topeºte într-un malaxor asemãnãtor, diverse
 mar
margarina
ingrediente lactate ºi nelactate (unt, uleiuri vegetale, lapte,
gãlbenuº, arome etc.), care vor sã semene cu gustul untului;
 brânzeturile fermentate intens conþin procente mari de
produºi ai proceselor de putrefacþie (prin maturarea acesteia),
nu doar de fermentaþie;
a congeleazã laptele praf, alãturi de smântânã ºi zahãr,
 îngheþat
îngheþata
pentru obþinerea unui produs la fel de denaturat ca ºi prepararea
termicã etc.
Am insistat asupra acestor produse lactate pentru a diferenþia
categoria preparatelor lactate benefice organismului, organice, vii – de
praparatele aparent naturale, dar, în realitate, profund nocive acestuia.
În acest fel, fiecare poate alege în cunoºtinþã de cauzã, din
multitudinea posibilitãþilor oferite de prelucrarea mecanicã ºi
fermentativã a laptelui proaspãt.
Revenind la aspectele de valoare nutriþionalã a laptelui, putem
afirma cã proporþia substanþelor nutritive este optimã, perfectã pentru
creºterea ºi dezvoltarea organismului, superioarã în mod evident, din
acest punct de vedere, proteinei carnate.
Aceastã afirmaþie este clar evidenþiatã fãrã nici un dubiu – chiar ºi în diferite
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tratate de igienã alimentarã, cele folosite în facultãþile de medicinã:
Laptele este un aliment complex, deoarece cuprinde proteine cu
valoare biologicã mare, grãsimi, glucide, sãruri minerale, vitamine. Aceastã
calitate dã posibilitatea ca laptele sã fie folosit de un numãr de peste 8000
de specii ca unic aliment pentru nou-nãscuþi, în perioada cea mai delicatã
a vieþii lor.
Proteinele din lapte sunt proteine cu valoare biologicã crescutã,
deoarece conþin aminoacizii esenþiali într-o proporþie idealã pentru
sinteza maximalã de proteine tisulare.
Dacã sunt luate în consideraþie posibilitãþile de sintezã proteicã
ale organismului pe baza consumului proteinelor din carne,
atunci acestea se situeazã ca valoare biologicã imediat dupã
34
proteinele conþinute de lapte ºi ou. (34
34)
Comitetul de experþi FAO/OMS recomandã ca în ultimul sfert al
perioadei de sarcinã sã se suplimenteze raþia de proteine a femeii gravide
ame pe zi
e din ouã sau lap
grame
zi, pr
pro
enite
laptt e . (111 )
cu 9 gr
ovenit
Deºi omul poate trãi fãrã carne, consumînd proteine animale din
lapte, produse lactate ºi ouã, s-a constatat cã popoarele consumatoare de
34
34)
carne au fost mai întreprinzãtoare ºi au progresat mai repede (Gonþea). (34
Legat de constatarea cu „popoarele întreprinzãtoare“, aceasta ar fi
completã, dacã s-ar specifica sensul acþiunii întreprinzãtoare. Cãci este
recunoscutã predispoziþia acestei civilizaþii „carnivore“ de a folosi,
aproape orice descoperire tehnologicã, în domeniul militar – susþinând,
astfel, multiple forme de agresiune…
Din aceastã sumarã prezentare, observãm importanþa realã a
proteinei lactate, care detroneazã cu mult valoarea proteinei carnate
(deja deconspiratã la subiectul toxicologiei cãrnii).
Singurul aspect, în care aceasta din urmã poate prima cu succes,
se referã la „calitatea“ gustativã. Dar acest aspect este valabil numai
pânã la un punct; prin refacerea mucoaselor digestive ºi a
papilelor gus
e, altele vor fi opiniile în aceastã privinþã…
gusttativ
ative
Dar sã revenim la acest „aliment-medicament“ natural ºi complet,
prezentând, pe scurt, câteva calitãþi nutritive concrete, selectate din
manualele de igienã:
Laptele ºi brânzeturile au valoare nutritivã importantã prin
componenþii constituienþi. Laptele nou-nãscutului asigurã o dezvoltare
optimã a acestuia în primele luni de viaþã, având o structurã complexã
ºi echilibratã.
Dintre efectele benefice ale laptelui amintim:
– este cea mai bunã sursã alimentarã de calciu, 200 mg % cel
proaspãt, 500mg % în brânza telemea;
– realizeazã condiþii favorizante pentru absorbþia ºi fixarea calciului
în oase ºi dinþi prin raportul calciu / fosfor = 1,4 deci supraunitar,
prin prezenþa vitaminei D3 ºi prin prezenþa lactozei;
– conþine proteine de calitate superioarã (3,5 g proteinã la 100 ml
lapte): cazeina, lactalbumina, lactoglobulina;
– are în cantitãþi optime toþi aminoacizii esenþiali ºi un coeficient
ridicat de utilizare digestivã;
– sunt o bunã sursã de vitamine hidrosolubile ºi liposolubile; au un
conþinut ridicat de ribloflavinã, piridoxinã, acid pantotenic,
tiamina, niacina, cobalamina, vitamina A ºi D;
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– produsele lactate acide ºi brânzeturile fermentaete au în compoziþia
lor Na, K, P, ºi unele vitamine din complexul B;
– laptele conþine puþini acizi graºi nesaturaþi ºi are un conþinut mare
de colesterol.
Tratamentele termice intensive (fierberea, concentrarea)
inactiveazã sau distrug o parte din substanþele sensibile din compoziþia
laptelui.
Pentru a înþelege mai bine diferenþa fundamentalã dintre calitatea
laptelui crud, organic, ºi cel supus tratamentului termic, o seamã de
medici cercetãtori au studiat efectele comparative ale celor douã
categorii de lapte pe diverse eºantioane populaþionale, umane ºi animale.
Rezultatele acestora se constituie în confirmãri ºi argumente în
favoarea afirmaþiilor susþinute în acest subiect – mai ales în privinþa
acestui aliment-medicament de o valoare nutritivã excepþionalã, apreciat
încã de la începuturi, inclusiv de Hypocrate.
Iatã observaþiile interesante notate de autori competenþi (dr. Bieler,
dr. Gunther, cerc. Daniel Reid, H. Oldfield ºi R. Coghill), care permit o
nouã atitudine în faþa paharului cu lapte crud ºi proaspãt, sau al lactatelor
obþinute dintr-un asemenea produs al vieþii:
Dr
dW
illiams
Dr.. Leonar
Leonard
Williams
illiams, din Londra, a fãcut o observaþie importantã
atunci când a remarcat cã numeroase persoane în vârstã pluteau cãtre
sicriu pe o întindere de lapte (fiert sau pasteurizat).
Laptele crud furnizeazã una dintre cele mai bune proteine pentru
reconstrucþia celularã. Hipocrate îl recomanda pentru tratarea
tuberculozei
tuberculozei.
Dupã ce au studiat regimul sugarului ºi al copilului, mulþi oameni
de ºtiinþã se mirã astãzi de vigoarea corpului care rezistã la regimul,
adesea îngrozitor, la care suntem supuºi în primii ani de viaþã. Este de
ajuns sã comparãm diferenþa care existã între chimia sugarului alimentat
cu lapte matern.
Scaunul sugarului crescut la sân este, prin comparaþie,
fãrã miros, neiritant ºi moale
moale. Rãsuflarea sugarului are un miros
plãcut iar transpiraþia lui nu miroase urât. Urina nu îi iritã pielea sensibilã
ºi nu are miros puternic ºi respingãtor. Asta se datoreazã faptului cã
natura a înzestrat sugarul cu un aparat intestinal care se potriveºte cu
laptele matern. Este hrana specificã pe care el trebuie sã o întrebuinþeze.
Cel mai inofensiv dintre toate tipurile de lapte tratat care
sunt îmbuteliate pentru alimentaþia sugarilor este cel care a
pasteurizare. ªi cu toate acestea, secreþiile
fost supus procedeului de pasteurizare
sugarului, dupã ingerarea de lapte pasteurizat, devin mirositoare ºi iritante.
Una dintre consecinþele frecvente este ºi constipaþia. Dacã am examina
urina sugarului, am gãsi deºeurile putrefacþiei proteinelor. Laptele
modificat comercial poate provoca diaree, alergie la lapte ºi constipaþie.
Pentru a o preveni pe aceasta din urmã, fabricanþii îºi îndulcesc produsele
cu zaharuri artificiale care mãresc aciditatea, iar fermentaþia provoacã
gaze, colici ºi urinã toxicã. De ce mulþi sugari par sã se simtã bine în
ciuda unei alimentaþii nenaturale? Pentru cã au un ficat puternic ºu
e 3 ºi 6 ani, v
or
glandele endocrine în stare bunã. Mai târziu însã, într
între
vor
suferi des de rãcealã, acutã sau cronicã ºi alte boli atât de frecvente
în grãdiniþele de copii.
Laptele pasteurizat se putrificã (suferã procesul de putrefacþie) în
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intestin, în timp ce laptele crud fermenteazã pur ºi simplu. Laptele
pasteurizat va fi putrificat chiar în sticla sa prin acþiunea
cãldurii ºi va degaja un miros înspãimântãtor peste câteva
zile; laptele crud va fermenta numai ºi va fi în continuare
comestibil sub formã de lapte acru
acru.
Mirosul puternic al brânzei de Limburger (ºi a celorlalte forme
de brânzã puternic fermentatã) vine de la putrefacþia zerului.
gh
Trromson
omson, din Edinbour
Edinbourgh
gh, povesteºte despre un test fãcut
John T
cu viþei gemeni dintre care unul sugea iar celãlalt era hrãnit cu lapte
pasteurizat. Primul era sãnãtos în timp ce celãlalt a murit înainte sã atingã
vârsta de douã luni. Experienþa a fost repetatã de mai multe ori. (55)
Într-un numãr al revistei „Minte ºi materie“ din Oxford (Anglia)
(Anglia),
se spune: „În Scoþia, la o ºcoalã agricolã s-au fãcut câteva experimente,
pentru a putea urmãri ce efect are asupra viþeilor hrãnirea lor cu lapte
pasteurizat ºi cu lapte crud. Opt viþei au primit, încã din prima zi de
viaþã, lapte pasteurizat, iar alþi opt, lapte crud. Doi din prima grupã au
murit din prima lunã. Unul dintre viþei a fost scutit de continuarea probei
pentru a rãmâne în viaþã. Al patrulea viþel a murit la douã zile de la
încheierea perioadei de probã, în timp ce ceilalþi au putut fi salvaþi,
dându-li-se ulterior lapte nefiert. Viþeii grupei a doua, care au primit
toþi lapte nedegradat, au rãmas toþi în perfectã stare fizicã
fizicã.“
Revista „Scrisoarea sãnãtãþii
sãnãtãþii“ din sudul Germaniei, scria în
enger ºi
numãrul din 2 din 1972: „Doi oameni de ºtiinþã americani, Pott
ttenger
Simonsen
Simonsen, au experimentat alimentaþia cu lapte pasteurizat la pisici. La
cele la care laptele pasteurizat a fost hrana principalã, s-a instalat un
rahitism gr
av care, în cele din urmã, a dus la moartea lor. La toate
gra
pisicile care nu au primit lapte crud, încã din prima generaþie au avut loc
por
avorturi. Animalele au suf
suferit
modificãri
compor
portt ament,
erit modif
icãri de com
devenind agresive, zgâriind ºi muºcând
muºcând. La 53% din animale, glanda
tiroidã era slab dezvoltatã. În generaþia a treia, animalele erau aproape
degenerate.“
Dr
v elyn, de la London Hos
pit
al a publicat în revista
Dr.. E
Ev
Hospit
pital
„Asistenþa socialã“ nr. 47 din 1934, rezultatele unor studii fãcute asupra
apariþiei ºi evoluþiei cariilor dentare la copiii din diferite orfelinate. El a
descoperit cã laptele crud constituie o apãrare activã împotriva bolilor.
Experienþele fãcute asupra a 750 de bãieþi au scos la ivealã, dupã treipatru ani, rezultate uimitoare. La o grupã de 58 copii, cãrora li s-a dat
regulat lapte crud, dupã acelaºi interval de timp nu a mai apãrut nici un
caz de carie dentarã. Alte experienþe, cu alte grupe, au dat
aceleaºi rezultate.
Arnold de Viers
Viers, un cercetãtor american, consemneazã în cartea
sa „Elixirul vieþii“, tot felul de experienþe efectuate în Anglia ºi America,
unele în universitãþi, altele în spitale. Copiii cãrora li s-a dat exclusiv
lapte pasteurizat s-au îmbolnãvit în scurt timp de scorbut (lipsa
vitaminei C), rahitism (lipsã de calciu), tulburãri digestive ºi
alte boli
boli.
Experienþele au demonstrat cã laptele pasteurizat, în loc
sã aper
e de tuber
culozã, a favorizat-o
apere
tuberculozã,
orizat-o. Astfel, într-un cãmin din
Anglia, 14 copii – dintr-o grupã experimentalã mai mare – care au fost
alimentaþi un timp numai cu lapte pasteurizat, s-au îmbolnãvit de
tuberculozã, în timp ce într-o altã grupã experimentalã, hrãnitã cu lapte
28
28)
crud, numai un singur bãiat s-a îmbolnãvit de aceastã boalã. (28
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Laptele de vacã este bun pentru viþei, dar copii trebuie hrãniþi cu
lapte matern pânã când sunt înþãrcaþi. Natura a destinat fiecãrui tip de
at ºtiinþif
ic ffap
ap
tul cã
lapte un tip de sistem digestiv. Es
Estte document
documentat
ºtiinþific
aptul
viþeii hrãniþi cu lapte pasteurizat de la propria lor mamã mor
în mod obiºnuit dupã 6 sãptãmâni – ceea ce înseamnã cã laptele
de vacã pasteurizat nu este deloc sãnãtos pentru viþei, ºi cu atât mai
puþin pentru oameni. Totuºi, adulþii nu numai cã îºi hrãnesc proprii
copiii cu aceste secreþii animale denaturate, dar le consumã chiar ºi ei.
Laptele de vacã conþine de 4 ori mai multe proteine ºi numai jumãtate
din cantitatea de carbohidraþi existentã în laptele uman. Pasteurizarea
distruge enzimele naturale necesare pentru digerarea acestui conþinut
ridicat de proteine; excesul se descompune în traiectul digestiv al
omului, încãrcând intestinele cu un sediment vâscos care poate trece
în sânge. Pe mãsurã ce aceste produse de putrefacþie se acumuleazã ca
urmare a consumului zilnic de lactate, organismul se strãduieºte sã le
înlãture prin piele (acnee, pete) ºi plãmâni( guturai), în timp ce restul
se descompune în interior formând un mucus ce dã naºtere
infecþii, cauzeazã reacþii alergice ºi încarcã articulaþiile cu depozite
la infecþii
de calciu. Multe cazuri de astm cronic, alergii, infecþii ale urechii, acnee
au fost complet vindecate prin simpla eliminare a produselor lactate
(evident, cele nepasteurizate sau nedenaturate în alt fel) din alimentaþie.
Produsele din lapte de vacã (pasteurizate) sunt dãunãtoare în special femeilor. Efectele dãunãtoare ale laptelui de vacã pasteurizat asupra
femeilor sunt agravate în continuare de hormonii sintetici administraþi
vacilor pentru a creºte producþia de lapte. Aceste substanþe chimice
distrug complet delicatul echilibru al sistemului endocrin feminin.
În „Hranã ºi Vindecare“, dieteticianul Annemarie Colbin descrie
astfel efectul dezastruos al lactatelor denaturate asupra femeilor:
Consumul de produse lactate, incluzând lapte, brânzã, iaurt,
îngheþatã apare strâns legat de diverse tulburãri ale aparatului
reproductiv feminin: tumori ovariene ºi chisturi, scurgeri vaginale,
infecþii. Multe femei au confirmat faptul cã aceste probleme au diminuat
sau au dispãrut dupã întreruperea consumului de preparate lactate.
Am auzit despre reducerea sau dispariþia fibroamelor uterine, prevenirea cancerului de col, rezolvarea tulburãrilor
menstruale; chiar infertilitatea pare sã fi fost înlãturatã în
câteva cazuri.
Cel mai bun lapte de consumat pentru om este laptele de caprã,
deoarece acesta are o compoziþie asemãnãtoare laptelui uman. (110)
În cadrul unei conferinþe susþinutã cu puþin timp în urmã (1988), un
ood Commission afirma cã este în
consultant de pe lângã London FFood
posesia unor dovezi suficient de grave încât sã motiveze solicitarea stopãrii
adevãratei frenezii care le conduce pe autoritãþi sã aprobe iradierea
alimentelor ºi cã cercetãrile în acest sens ar trebui fundamentate ºi susþinute
financiar de cãtre guvern, iar nu încredinþate responsabililor din industria
alimentarã. Motivele pe care le-a invocat consultantul, printre altele
pericolul gr
av car
a cantitãþi mari
care
omenirea
ingera
gra
e ameninþã omenir
ea de a inger
de rradiaþii
adiaþii
adiaþii, ºi faptul cã, deºi alimentele vor fi în acest fel lipsite de microbi
or pr
ez
ent
a com
puºi chimici tto
oxici ale cãror efecte adverse
totuºi v
vor
prez
ezent
enta
compuºi
sunt bine cunoscute, au fost perfect descrise anterior de Webb ºi Lang în
Food Ir
acts
lucrarea lor „F
Irrradiation, The FFacts
acts“.
Folosind metoda de fotografiere Kirlian a câmpului energetic, am
comparat valorile radiaþiilor naturale ale unui eºantion de lapte proaspãt,
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în stare naturalã, cu cele ale unui eºantion de lapte prelucrat ºi am
stabilit astfel diferenþe de descãrcare tip corona. Imaginea obþinutã
ilustreazã câmpul slab Kirlian pe care îl degajã laptele praf
(comparativ cu imaginea luminoasã a laptelui proaspãt, neprelucrat).
De asemenea, a fost demonstrat faptul cã nou-nãscuþii hrãniþi cu
lapte matern sunt mai puþin vulnerabili la contractarea de
infecþii sau afecþiuni post-natale, decât cei hrãniþi cu lapte
af
praf
af. În acest caz se pare cã avem de-a face cu energiile bioradiative
pr
care împrumutã forma radiaþiilor naturale, transmise bebeluºului; din
acest motiv laptele matern prezintã calitãþi nutritive superioare
66
laptelui praf
66)
praf. (66
Acestea sunt faptele, constatãri ale consecinþelor unui anumit tip
de nutriþie, cel aparþinând alimentaþiei (lactate) denaturate termic. Cum
acestea nu reprezintã excepþii, atunci, orice cercetãtor de bunã-credinþã
ºi cu bun-simþ, va trebui sã-ºi punã câteva întrebãri legate de unele
opinii ºi concepþii induse prin ºtiinþa oficialã.
ªi, dacã ºtiinþa a indus binecunoscutele prejudecãþi privitoare la
acest subiect (al obligativitãþii tratamentului termic al laptelui), probabil
cã tot ea va putea explica ºi observaþiile de viaþã, expuse puþin mai sus.
Pentru aceasta este suficientã doar puþinã atenþie ºi bunãvoinþã…
Pentru început, vom observa procesele principale de denaturare
termicã prin care trece laptele, atât prin cele aparent inofensive (cum
este omogenizarea laptelui), pânã la pasteurizarea sau sterilizarea
acestuia, cu generarea unor produºi deosebit de toxici.
Variate surse de informare (manuale de igienã alimentarã, lucrãri
de diplomã de la U.M.F. Bucureºti sau altele) ne contureazã, astfel, o
imagine cât mai holisticã a ceea ce reprezintã prelucrarea laptelui:
Omogenizarea laptelui este un procedeu al cãrui scop este de a
se evita separarea grãsimii în timpul depozitãrii laptelui de consum
rezultând un produs cu compoziþie cât mai uniformã. Pentru laptele de
consum, temperatura de omogenizare variazã între 60-800 C, iar
presiunea între 120–200 kgf / cm2.
Pasteurizarea laptelui prin tratamentul termic asigurã:
– distrugerea aproape în totalitate a florei banale ºi în totalitate a
florei patogene;
– distrugerea bacilului Koch la temperatura de 630 C timp de 6
minute sau 720 C timp de 12 secunde.
Prin ridicarea temperaturii de pasteurizare, rezultã o selecþie a
germenilor sporulaþi ºi termorezistenþi, care prin enzimele protolitice
pot degrada cazeina, rezultând alterarea laptelui.
Fermenþii lactici secretaþi de bacteriile lactice împiedicã dezvoltarea
bacteriilor proteolitice termorezistente ce produc alterãri grave, datoritã descom40
40)
punerii substanþelor proteice în produse toxice pentru organism. (40
Pasteurizarea laptelui se caracterizeazã prin aceea cã se realizeazã
la temperaturi sub 1000 C ºi urmãreºte distrugerea microorganismelor
patogene sub formã vegetativã ºi a majoritãþii microflorei banale.
Aceasta se poate realiza prin pasteurizare joasã sau de duratã, la
temperatura de 62–650 C, timp de 30 respectiv 20 de minute, pasteurizare
mijlocie timp de 15 secunde la 72 de grade C denumitã ºi HTST ºi
pasteurizare înaltã sau instantanee, temperatura laptelui atingînd 85–
900 C timp de câteva secunde.
Sterilizar
ea lap
erilizarea
lapttelui se efectueazã la temperaturi de peste 1000 C
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ºi sunt distruse formele vegetative, ºi cele sporulate ale bacteriilor. Dintre
procedeele folosite amintite: sterilizarea UHT (ultra high temperature – temperaturã foarte înaltã) caracterizatã prin încãlzirea rapidã a
45–1
500 C timp de 1–2 secunde. Metoda
laptelui la temperaturi de 1145–1
45–150
modernã este uperizarea care se realizeazã prin injectarea vaporilor
supraîncãlziþi direct în masa laptelui ºi menþinerea laptelui la aceastã
temperaturã timp de 2 secunde, dupã care are loc rãcirea laptelui la
temperatura doritã. Instalaþiile de uperizare funcþioneazã în flux continuu
ºi sunt complet automate. Aparatura include ºi ambalarea laptelui.
În scopul de a evita efectele nedorite ale cãldurii asupra componentelor laptelui sunt cercetate numeroase procedee de sterilizare
la rece
rece. Dintre acestea pot fi amintite urmãtoarele:
– sterilizarea prin curenþi de înaltã frecvenþã se caracterizeazã prin
sterilizarea laptelui de 60–650 C, când sub acþiunea curentului
electric sunt distruse atât formele vegetative, cât ºi sporii
microorganismelor. Sub acest procedeu practic nu se schimbã
însuºirile organoleptice ale laptelui (gust, culoare);
– sterilizarea prin ultrasunete constã în pulverizarea laptelui în
particule foarte fine ºi supunerea lui la acþiunea vibraþiilor
ultrasunetelor. Vibraþiile mecanice sunt produse de un cristal de
cuarþ, aºezat într-un câmp electric. Prin acþiunea acestor vibraþii
se produce distrugerea microorganismelor. Efectul bactericid ce
se realizeazã depinde de frecvenþa vibraþiilor ºi de durata
tratamentului (2–20 minute);
– sterilizarea cu raze ultraviolete este folositã la prepararea laptelui
antirahitic, lapte dietetic introdus în prevenirea rahitismului
infantil. În scopul sterilizãrii laptele este supus în strat subþire
acþiunilor de raze ultraviolete. Numãrul de microorganisme este
redus simþitor, însã laptele suferã modificãri ale caracterelor
organoleptice ºi în conþinutul vitaminic. Laptele capãtã un gust
neplãcut, rânced din cauza oxidãrii acizilor graºi, în acelaºi timp
vitaminele A ºi C sunt parþial distruse. Dacã iradierea are loc
într-un mediu cu CO2 se evitã efectele nedorite ale acestui
procedeu. Radiaþiile ultraviolete transformã ergosterolul din lapte
în vitamina D mãrind astfel conþinutul lui în aceastã vitaminã;
– sterilizarea cu raze infraroºii este o metodã cu ajutorul cãreia pot
fi distruse microorganismele din lapte în proporþie de 99%, fãrã a
se constata vreo modificare a proprietãþilor organoleptice ºi nutritive ale laptelui. Durata de acþiune a razelor infraroºii asupra
laptelui este de 4-5 secunde dupã care el este rãcit;
– sterilizarea cu radiaþii ionizante se executã cu ajutorul cobaltului,
respectiv cu greutate atomicã 60. Se produce o modificare a
gustului care devine amar. Metoda nu a fost încã introdusã pe
scarã industrialã;
– sterilizarea chimicã prezintã o oarecare rezervã pe plan
industrial.
Se admit douã procedee:
– impregnarea laptelui cu bioxid de carbon la presiuni de 8-10
atmosfere ºi la temperaturã de 8–10 0 C; laptele astfel sterilizat
poate fi pãstrat luni întregi la temperatura de 6-10 0 C;
– sterilizarea laptelui cu perhidrol este o metodã acceptatã. Laptele
crud se dozeazã pentru a se obþine 0,02-0,1% perhidrol care
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împiedicã dezvoltarea microorganismelor ºi creºterea aciditãþii
laptelui.
Ambalarea laptelui pasteurizat pentru consum are loc în butelii
de sticlã ºi în ambalaje nerecuperabile. Aceste ambalaje trebuie bine
spãlate, deoarece în caz contrar reînsãmânþeazã laptele cu germeni.
Pentru spãlare se folosesc soluþii de sodã calcinatã (1-2%), de sodã
caus
causticã
ticã (0,05-0,1%) sau un amestec, care în afarã de sodiu conþine ºi
alte ingrediente (polifosfaþi, silicaþi). De asemenea, se mai folosesc
pentru spãlare ºi detergenþi sintetici. (111)
Prin pasteurizare se produc urmãtoarele efecte:
– Partea proteicã din membrana globulelor de grãsime este
denaturatã ºi substanþa grasã este complet topitã.
– Proteinele solubile încep sã fie denaturate ireversibil
prin încãlzire, chiar de la 6600 0 C. Cele mai sensibile sunt
globulele cu rol de imunizare, care prin încãlzire la 70 0 C, timp
de 30 minute pot fi denaturate în proporþie de 89%.
– Cazeina sub forma complexului de fosfocazeinat de calciu suferã
transformãri la temperaturi mai mari de 75–80 0 C. rezultând un
dezechilibru între micelii de fosfocazeinat ºi sãruri organice solubile. Se reduce conþinutul de sãruri solubile de calciu
prin transformarea în fosfat tricalcic insolubil.
– Se formeazã un complex între cazeinã ºi B - lactoglobulinã.
Ca urmare a modificãrilor fizico-chimice, rezultã dificultãþi în
procesul de coagulare a laptelui cu cheag.
C, favorizeazã formarea unor
Temperaturi înalte mai mari de 800 C
complecºi coloraþi în brun (melanoidine) între lactozã ºi
aminoacizi (reacþia Maillard
Maillard), rezultând brunificarea laptelui ºi
creºterea aciditãþii, având ca rezultat apariþia gustului de fiert sau ars.
Aceste transformãri duc la scãderea concentraþiei de
aminoacizi indispensabili, blocaþi în complecºi
complecºi. Echilibrul
oligoelementelor este rapid schimbat prin acþiunea cãldurii ºi
prin eliminarea bioxidului de carbon.
Are loc în primul rând trecerea fosfatului de calciu solubil în fosfat
tricalcic insolubil, care precipitã la temperaturi mai mari de 650 C.
Efectul tratamentului termic se observã cel mai bine în acþiunea
asupr
a enzimelor
asupra
enzimelor. Prin pasteurizarea la temperatura de 750 C, se
distruge în primul rând fosfataza
fosfataza. Dacã temperatura creºte la 80–820
C, rezultã inactivarea aldehidreductaza ºi peroxidaza
peroxidaza, iar la 85–
950 C sunt distruse ºi unele lipaze secretate de microorganisme
microorganisme.
Distrugerea vitaminelor are loc prin cãldurã, dar mai ales este datã
de prezenþa oxigenului. La contactul direct cu aerul, la încãlzire, are
40
A, B1
40)
loc o distrugere parþialã a vitaminelor (A
B1,, B1
B12,
C) (40
2, C
Principalele manifestãri toxicologice rezultate în urma
tratamentului termic al laptelui sunt evidenþiate prin reacþia Maillard
Maillard,
dar ºi altele , expuse în cea mai autorizatã lucrare de igienã a alimentaþiei,
„Tratatul de igienã“ a prof. dr. S. Mãnescu:
Tr at
er
mic inf
luenþeazã v
aloar
ea nutritivã ºi
atamentul
ermic
influenþeazã
valoar
aloarea
amentul tter
însuºirile organoleptice ale laptelui crud
crud. Aceste modificãri se
rezumã la urmãtoarele:
– grãsimile sunt termostabile, temperatura înaltã nu afecteazã în
mod normal structura lor chimicã, dar se pierde treptat
proprietatea de separare spontanã a grãsimii din lapte. În cazul
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fierberii laptelui, în contact cu aerul, o parte din grãsime trece în
pelicula aºezatã pe suprafaþa laptelui;
– proteinele simple sunt sensibile la creºterea temperaturii.
Rezistenþa termicã a proteinelor din lapte este diferitã în funcþie
de structura lor. Sensibilitatea cea mai pronunþatã o au
proteinele solubile, adicã beta-lactoglobulina, alfalactoalbumina ºi imunoglobulinele
imunoglobulinele. Denaturarea lor este
legatã de modificãri structurale, fenomenul începe la 65 0 C ºi se
intensificã o datã cu creºterea temperaturii ºi prelungirea duratei
e
ber
ea lap
poate
sale de acþiune. Fier
Fierber
berea
laptt elui pes
pestt e 1100 0 0 C poat
ar
e int
egr
alã a pr
o t einelor solubile.
pro
denaturar
are
integr
egralã
pro
pr
ovoca o denatur
(Cazeina este mai puþin sensibilã la acþiunea cãldurii, precipitã
numai la o încãlzire timp de 10–15 minute la temperatura de 1500
C. Tratamentul termic reduce viteza hidrolizei sub acþiunea tripsinei
a alfa-cazeinei fapt important din punct de vedere al valorii nutritive, respectiv al digestibilitãþii. Reacþia dintre gruparea – NH2
a aminoacizilor ºi gruparea CHO a lactozei devine
turã care depãºeºte 80 0 C dând
temperaturã
ireversibilã la o tempera
un pr
odus color
at în br
un (r
eacþia Maillar
d)
produs
colorat
brun
(reacþia
Maillard)
d). Fenomenul
este nedorit din punct de vedere organoleptic, ºi al valorii nutritive al produsului. Reacþia Maillard provoacã blocarea lizinei sub
forma unui compus care nu poate fi descompus de enzimele tubului
digestiv, lipsind astfel organismul de acest aminoacid esenþial. În
ar
ea lact
oz
ei
er
ment
pr
ez
enþa acidului lactic pr
mentar
area
lactoz
ozei
prez
ezenþa
pro
erment
ovenit din ffer
cazeina precipitã la fierbere
fierbere);;
– lactoza este parþial descompusã la temperaturi de peste 700 C cu
formarea unor acizi, în special acidul formic influenþând într-o
oarecare mãsurã aciditatea laptelui. La un tratament de peste 1000
C lactoza reacþioneazã cu grupãrile –NH2 ale aminoacizilor
produºi coloraþi (reacþia Maillard);
– enzimele din lapte sunt inactivate la temperaturi de peste 800 C.
Inactivarea lor trebuie pusã pe seama denaturãrii substanþelor
proteice care intrã în compoziþia acestora. Enzimele au o termorezistenþã diferitã. În timpul cel mai scurt este inactivatã amilaza
at
aza
osfat
ataza
(1 minut la 660 C), apoi lipaza (15 secunde la 700 C), fosf
alaza (30 minute la 650 C);
alcalinã (5 secunde la 740 C), cat
catalaza
– echilibrul salin al laptelui de asemenea este influenþat de creºterea
temperaturii. La o temperaturã de peste 650 C acidul fosforic
format scoate o parte din calciul legat de cazeinã, sub
formã de fosfat tricalcic insolubil
insolubil. Echilibrul Ca ++ (neionizat)
este deplasat sub influenþa termicã în direcþia compuºilor slab
disociaþi;
– gazele dizolvate în laptele crud în special CO2, O2 ºi N2 se eliminã
sub acþiunea cãldurii. Oxigenul declanºat afecteazã în special vitamina C;
– vitaminele din lapte prezintã ºi ele o rezistenþã diferitã la acþiunea
temperaturii înalte; cele hidrosolubile sunt mai termolabile cele
liposolubile. În cazul unei pasteurizãri rapide, ºi în cazul
sterilizãrii prin uperizare pierderile de vitamine sunt reduse.
Pierderile de vitamina C sunt puternic influenþate de
prezenþa O 2 din atmosferã ºi al ionilor metalelor grele.
Pier
derile de vit
amina C po
00%.
Pierderile
vitamina
pott ajunge la 1100%.
Modificãrile ivite în componenþa laptelui în urma tratamentelor
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termice se repercuteazã asupra valorii nutritive a lui.
Valoarea biologicã a proteinelor nu este efectuatã de denaturarea
proteinelor solubile, ci numai de gradul de brunificare (intensitatea
reacþiei Maillard), reacþie care blocheazã lizina într-un compus stabil
cu lactoza. În caz de sterilizare a laptelui în butelii scade valoarea
biologicã a proteinelor cu aproximativ 9%.
În cazul laptelui fiert – în vase deschise datoritã formãrii peliculei
de suprafaþã, ºi a depunerilor pe pereþii recipientului, pierderile de
calciu ºi proteine sunt de aproximativ 14% , iar cele de grãsime de
aproximativ 20%. (111 )
To xicologia pr
oduselor aliment
ar
e“ (a prof. dr. S.
În ,,T
produselor
alimentar
are“
Dumitrache ºi bioch. Rodica Segal), efectele tratamentelor termice sau
chimice ale laptelui sunt ºi mai clar evidenþiate, prin precizarea
structurilor toxice generate prin reacþia Maillard:
Sensibilitatea deosebitã a proteinelor din lapte este explicatã prin
compoziþia chimicã specificã a produselor lactate: ele conþin o cantitate
apreciabilã de lactozã foarte reactivã în reacþia de melanoidizare, iar
proteinele din plasma laptelui se caracterizeazã printr-o mare
termosensibilitate. Dacã proteinele purificate din lapte sunt supuse
reacþiei Maillard
Maillard, ale pierd, în medie, 29,5 % din lizinã; pierderile
pentru betagobulinã sunt de 41 %, pentru lactoalbuminã 39%, iar cazeina
înregistreazã pierderi de aproximativ 30 %, deci apropiate de valorile
medii ale reducerile de lizinã la încãlzirea laptelui.
Dupã cum este cunoscut, laptele este o sursã bunã de lizinã, putând
fi folosit la compensarea proteinelor deficitare.. Datoritã reacþiilor
Maillard, care au loc la prelucrarea termicã a produselor lact at
e, în cazul unui tr
at
ament tter
er
mic dur
vine, din
ate,
trat
atament
ermic
dur,, lizina de
devine,
aminoacid eex
xcedent
ar
or limit
ant al pr
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ar,, ffact
actor
limitant
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laptt e .
act
S-a constatat cã este suficientã tratarea laptelui praf la 1500 C timp de 25
minute sau pãstrarea 2 luni la 370 C pentru a se modifica natura factorului
limitant, deficitul de lizinã devenind mai important decât cel de metioninã.
Laptele praf încãlzit în condiþiile menþionate îºi reduce
coeficientul de eficacitate proteicã de la 3,7 la 0,55. În acest
stadiu, suplimentarea cu metioninã este insuficientã ºi numai adãugarea
de lizinã are efect favorabil.
Deshidratarea laptelui în instalaþii de uscare pe valþuri provoacã
cele mai pierderi de lizinã. S-a evidenþiat faptul cã laptele praf obþinut
prin acest procedeu are un conþinut cu 15 % mai mic de lizinã disponibilã,
blocajul aminoacizilor ajungând la 35 %, ceea ce se traduce în final
printr-o pierdere nutriþionalã importantã.
Produºii reacþiei Maillard determinã leziuni necrotice în
ficat
ficat. Animalele hrãnite cu lapte praf
praf, uscat pe tamburi, manifestã o
necrozã a ficatului specificã. Experimentãrile au demonstrat cã în cazul
consumãrii laptelui lichid mortalitatea animalelor a fost de 0,95%, 40%
când s-a folosit lapte praf uscat prin pulverizare ºi a ajuns la 70% în
cazul laptelui uscat pe tamburi. Substanþele care rezultã prin
degradarea lizinei joacã un rol important în toxicitatea produselor
uscate.
Produºii reacþiei Maillard sunt responsabili ºi de apariþia unor
fenomene alergice.
alergice Dupã cum este cunoscut, alergia la lapte este
atribuitã unor molecule diverse, printre care ºi betaglobulinelor.
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Reactivitatea alergicã a moleculei proteice este mult mãritã
când reacþioneazã cu lactoza în timpul tratamentelor termice
termice.
În aceastã etapã, consumul betaglobulinã-lactozã are toate caracterele
premelanoidelor. Dacã încãlzirea se continuã, compuºii nou formaþi
au o acþiune alergicã mult mai micã.
În cazul laptelui praf, trebuie avutã în vedere cã reacþia Maillard
poate evolua ºi în timpul depozitãrii, în funcþie de condiþiile de depozitare
(temperaturã ºi umiditate), cu reducerea corespunzãtoare a valorii nutritive.
Pasteurizarea, sterilizarea UHT, concentrarea sub vid, timp scurt,
uscarea prin pulverizare au o influenþã mult mai redusã, pierderile
fiind de 5-15 %.
Procesele oxidative, ca tratarea laptelui cu perhidrol pentru
conservare, decolorarea extractelor de proteine cu H2O2 sau prezenþa
unor compuºi oxidanþi ca peroxizii lipidelor, ori urmele de metale
tranzitive conduc la o oxidare considerabilã a metioninei în
metioninsulfid.
Tratamentul laptelui cu perhidrol, autorizat în unele þãri, poate
determina o pierdere de metioninã de 50% dacã molaritatea apei
oxigenate este 0,018 M ºi o pierdere de 90% la 0,12 M.
Ca urmare, se poate concluziona cã produsele lactate, expuse
reacþiei Maillard
Maillard, înregistreazã o reducere a conþinutului a lizinei
totale ºi a lizinei disponibile, o diminuare a digestibilitãþii azotate,
verificate pe animalele de experienþã, concomitent cu reducerea rapidã
ºi importantã a calitãþii nutriþionale a proteinelor. Aceste efecte negative, stabilite în experienþele efectuate pe animale, sunt atât de
importante, încât s-a prognozat ºi apoi s-a evidenþiat existenþa
unor efecte toxice a compuºilor formaþi. (24
24
24)
Citatele anterioare – preluate din cele mai autorizate lucrãri ºtiinþifice
din domeniul igienei alimentaþiei (ale unor reputaþi profesori universitari
din domeniul sãnãtãþii publice, specializaþi în igiena alimentaþiei) – oferã
cea mai bunã confirmare a realitãþii „efectelor secundare adverse“ ale
alimentaþiei cu lapte ºi lactate denaturate termic, la temperaturi peste 400C.
Orice alte comentarii sunt de prisos – ca de atâtea ori, dupã
asemenea date de înaltã autoritate ºtiinþificã, pe care noi nu facem altceva
decât sã le citãm ºi sã solicitãm luarea lor în considerare, pentru
o privire cât mai holisticã asupra ºtiinþei Vieþii, adicã a Conºtiinþei!…
8.2.4.2 OUÃLE
Datoritã structurii lor de organ-celulã, ouãle au o compoziþie a substanþelor nutritive (în primul rând a proteinelor), apropiatã de cea a þesutului
uman, cu aproximativ 17 gr. % proteine. Asta înseamnã cã, dupã lapte ºi
produsele lactate naturale, ouãle (cele naturale, în stare crudã,
nepreparate termic) reprezintã cea mai bogatã ºi completã sursã a
principiilor nutritive fundamentale, alãturi de vitamine, enzime, sãruri
organice etc.
Practic, acesta oferã toate tipurile de principii nutritive de bazã, ca
ºi produsele din carne, dar, spre deosebire de carne, oul natural,

497

neprelucrat termic sau chimic, prezintã calitatea fundamentalã a unei
structuri vii, organice, cu molecule levogire ºi cu o minunatã structurã
bioradiativã, aparþinând dimensiunii viului (este un produs animal, care
nu a implicat uciderea producãtorului!).
Trebuie subliniat, însã, foarte clar, cã, pe cât de nutritiv este oul în
stare naturalã, crudã – provenit de la pãsãri sãnãtoase, crescute în
condiþii naturale (ºi nu în veritabilele „lagãre de concentrare“ ale
crescãtoriilor industriale) – pe atât de nociv ºi toxic devine, când este
folosit în stare naturalã (ca maioneze sub diverse forme ºi combinaþii),
însã provenit de la pãsãri tratate cu antibiotice, hormoni de creºtere,
crescute cu fãinã de oase de animale sau cu alte toxinice „concentrate“
etc.
Însã, cea mai puternicã afectare a structurii sale biochimice, oul o
suferã în urma denaturãrii sale termice
termice, atât prin fierbere („oul
moale“), dar mai ales prin prãjire („ouã ochi“, „omletã“, jumãri etc.).
Practic, efecte secundare toxice – rezultate prin degradarea termicã
d – apar la fel de clar, ºi
a proteinelor din ouã, prin Reacþia Maillar
Maillard
chiar mai intens ca la carne, cãci întrega structurã a oului este
transformatã prin prãjirea sa (fierberea în ulei).
Astfel, prin observarea efectelor toxicologice combinate, ale
denaturãrii cãrnii ºi ale grãsimilor lichide (prin prãjire), se obþine o
imagine complexã, a consecinþelor denaturãrii termice a ouãlor
(un „deºert“ alimentar).
Legat de acest aspect, chiar ºi manualul de chimie de clasa a X-a ne
precizeazã, cã prãjirea oului genereazã coagularea în totalitate a albu„denaturarea ireve
rsibilã“
minelor acestuia („denaturarea
ireversibilã“
rsibilã“)...
„Cartea completã de medicinã tradiþionalã chinezã“, a lui Daniel
Reid, oferã câteva remarci legate de ouã ºi de modul de „obþinere“ a
acestora, în lipsa agriculturii biologice (ecologice):
Consumarea prea multor ouã poate duce la o acidifiere crescutã ºi
la procesul de putrefacþie al excesului de proteine.
Astãzi majoritatea ouãlelor comercializate provin de la pui crescuþi
în incubatoare, crescuþi cu luminã artificialã , hrãniþi cu alimente
deshidratate ºi adaos de hormoni sintetici ºi antibiotice. Asemenea ouã
conferã mai multe probleme decât avantaje organismului uman ºi
trebuie eliminate din alimentaþie. Gãlbenuºurile crude, fãrã
albuºuri sunt o excelentã sursã de proteine (lecitinã),
aminoacizi ºi alt
e subs
e . (110 )
alte
substt anþe nutritiv
nutritive
Cele mai interesante remarci, legate de acþiunea toxicã a oului supus
tratamentului termic, le oferã lucrarea dr. Henry Bieler, „Alimentele –
puterea vindecãrii“:
Dupã experienþele lui Steffansson (legate de diferenþa de tolerare a
cãrnii de cãtre organism sub formã crudã ºi preparatã) ne putem întreba:
de ce carnea preparatã cauzeazã indigestie ºi, când insistãm, chiar boli ?
poziþia chimicã a
Pentru a gãsi rãspunsul trebuie sã studiem com
compoziþia
urinei
urinei. S-a demonstrat cã atunci când carnea era consumatã în starea
sa naturalã crudã, urina nu conþinea acizii de putrefacþie ai digestiei. Sa tras concluzia cã, cu cât proteinele erau mai preparate, cu atât
mai mare era cantitatea de proteine putrefiate din urinã ºi
chiar din transpiraþie sau din celelalte secreþii ale
or
ganismului
organismului
ganismului. Termenul chimic pentru proteinele crude este coloid
hidrofil. Proteinele preparate sunt coloizi hidrofobi. Asta înseamnã cã
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moleculele sunt dispuse diferit, sub o formã mai puþin asimilabilã pentru
organele digestive. Un exemplu simplu este diferenþa între albuºul
de ou crud ºi cel de ou fiert. Primul este solubil în apã, nu
putrezeºte în intestine ºi are un comportament special fãþã de
acizi, baz
e ºi sãr
uri
baze
sãruri
uri. Multe boli, uºoare sau grave, sunt cauzate de
toxemia care urmeazã unei indigestii a proteinelor preparate.
Acizii ºi alte deºeuri ale indigestiei prin proteine ºi de putrefacþie
sunt uºor de depistat în urinã. Din punct de vedere ºtiinþific, ei aparþin
enolilor
xil-sulfurici
grupului ffenolilor
enolilor, acizilor indo
indoxil-sulfurici
xil-sulfurici, acidului uric ºi
aminoacizilor toxici
toxici. Adesea sunt eliminaþi „prin substituþie“ prin
mucoase sau prin difuziune în lichidul spinal.
Am amintit înainte cã albuºul preparat este toxic
toxic. Gãlbenuºul
este mai stabil dar are totuºi mai multã valoare nutritivã atunci
când este consumat crud
crud. ªi carnea este mai bine digeratã când este
crudã. (55 )
La finalul acestui scurt ºi concentrat subiect, prezentãm un experiment extrem de concludent, privind efectele comparative produse
asupra organismului, de cãtre oul crud ºi, respectiv, de cãtre oul total
denaturat (pulberea de ou).
Iatã ce s-a observat, în urma acestui studiu comparativ între proteina
de ou naturalã ºi cea denaturatã – aspecte evidenþiate în lucrarea „Faþa
nevãzutã a creierului“, a aceloraºi avizaþi ºi competenþi cercetãtori
ºtiinþifici, H. Oldfield ºi R. Coghill:
În cadrul unui experiment controlat, efectuat în Statele Unite pe
douã loturi de cobai s-a procedat la administrarea unui regim alimentar
identic în cadrul celor douã grupuri, cu singura diferenþã cã primului
grup i s-au administrat ouãle crude ºi cu un surplus de vitamine
ºi minerale
minerale, tratamentul; prelungindu-se pe o perioadã de opt
sãptãmâni, în timp ce lotul testat a fost hrãnit timp de opt sãptãmâni cu
pulbere de ou ºi acelaºi tip de vitamine ºi minerale
minerale.
Rezultatele au fost uluitoare. S-a constatat o creºtere în greutate
ºi o pãstrare a stãrii generate de sãnãtate la primul lot, hrãnit
cu ouã crude
crude, în timp ce în cadrul celui de-al doilea lot s-au
înregistrat pierderi de greutate la toþi indivizii ºi o stare
generalã de degradare
degradare. Singura deosebire între cele douã loturi fusese
aºadar cã primul (cel care se dezvoltase armonios) fusese hrãnit cu
ouã crude, în timp ce celui de-al doilea i se administraserã alimente
dupã ce structura lor celularã ºi ADN-ul fuseserã distruse. În rest, regimul
constase din aceleaºi componente, iar din punct de vedere
biochimic, alimentele conþineau aceleaºi cantitãþi de grãsimi,
proteine, hidrocarburi, minerale ºi vitamine
66
vitamine. (66
66)
8.2.4.3 VEGETALELE (LEGUME ªI FRUCTE)
Vegetalele – legume ºi fructe – reprezintã o categorie aparte de
produse alimentare, atât prin diversitatea ºi bogãþia prezenþei acestora,
cât ºi pentru rolul esenþial pe care îl au în regãsirea, menþinerea ºi
potenþarea stãrii de sãnãtate.
Exceptând anumite boli digestive – care au drept consecinþe, printre
altele, afectarea proceselor fermentative – pentru majoritatea bolilor
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se recomandã folosirea din abundenþã a vegetalelor, ca adevãrate
elixiruri ale tinereþii ºi sãnãtãþii…
Datoritã fundamentalei importanþe preventive ºi terapeutice a
acestora, am alocat un capitol special (Capitolul 9) acestui tip de
abordare a vegetalelor – din perspectiva „medicamentului-aliment“
natural, preconizat ºi îndelung recomandat de cãtre Hipocrate
Hipocrate.
În cadrul acestui subcapitol, vom aborda acest subiect al vegetalelor,
ca o prefigurare a capitolului urmãtor, oferind câteva elemente ce þin
nu doar de igiena alimentaþiei tradiþionale, dar ºi de aspecte cât mai
holistice. Evidenþierea calitãþii bioradiative a vegetalelor vii, netratate
termic ºi chimic, faþã de cele denaturate, va pregãti terenul (ca ºi la
agricultura biologicã), pentru înþelegerea esenþialului ºi fundamentalului
capitol urmãtor.
Deocamdatã, sã observãm câteva repere de bazã ale vegetalelor,
recunoscute ºi în igiena alimentaþiei tradiþionale, ºi preluate din diverse
manuale de igiena alimentaþiei:
Produsele vegetale sunt renumite pentru conþinutul lor în vitamine
(alãturi de enzime ºi bioelemente); în plus acestea se pot consuma în
stare crudã astfel încât vitaminele sã nu fie distruse prin acþiunea cãldurii.
Vitaminele B12,
B12 care nu se gãsesc în plante sunt aduse în alimentaþie
prin ouã, lapte, germeni de grâu – alimentaþia naturalã nefiind carenþatã
nici de acestea.
Produsele vegetale conþin o serie de componente specifice: celuloza,
hemiceluloza, protopectina, pectina, gume, mucilagii ºi lignine care
alcãtuiesc un complex ce poartã denumirea de fibrã alimentarã sau
substanþe de balast.
Principala proprietate a acestora constã în legarea diferitelor
substanþe – produse de metabolism ca de exemplu steroizii ºi
derivatele lor eliminaþi cu bila, xenobiotice pãtrunse pe tractul
gastro-intestinal, inclusiv cancerigeni.
vilor de diabe
În cazul bolna
bolnavilor
diabett fibrele alimentare reduc
concentraþia de glucozã din sânge ºi ca urmare asociaþiile naþionale de
diabet din diferite þãri recomandã folosirea fibrelor ca factor de
stabilizare a nivelului zahãrului în sânge, pentru creºterea toleranþei la
glucide a bolnavilor de diabet noninsulinodependenþi..
Gr
een
w ald ºi Culeen considerã cã ef
ectul pr
o t ect
or al
Green
eenw
efectul
pro
ector
factorilor dietetici în cancerogenezã se evidenþiazã cel mai
bine în cazul fibrelor alimentare care sunt asigurate de fructe,
cereale integrale, legume ºi includ glucide nedigerabile, componenþi
42
42)
de tipul celulozei, ligninei, hemicelulozei, gume ºi pectine. (42
Studiile epidemiologice recente au stabilit cã populaþia care are o
alimentaþie preponderent vegetarianã înregistreazã o frecvenþã mai
redusã a obezitãþii, a bolilor cardio-vasculare, a cancerului, a afecþiunilor
hepatice ºi renale.
În cazul fructelor ºi legumelor, graniþa dintre medicament ºi aliment este mai greu de fixat, dupã cum menþioneazã Racz: „Lipsa de
toxicitate a unor vegetale include posibilitatea folosirii lor
îndelungate“. Sub acest aspect, existã asemãnãri între un regim
alimentar ºi medicaþia fitoterapeuticã: merele, atât de importante în
afecþiunile tractului digestiv, nu se considerã a fi medicamente ci intrã
în categoria alimentelor; fructele de pãducel, folosite în afecþiunile
miocardice ºi afecþiunile coronariene, se considerã medicamente, dar
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ele pot fi consumate ani de-a rândul, ca orice aliment, neavând nici un
efect toxic.
Hoff ºi colaboratorii au subliniat faptul cã produsele vegetale
colorate exercitã o acþiune antitumoralã mai puternicã decât substanþele
incolore. Activitatea antitumoralã specificã a sfeclei roºii se explicã
prin acþiunea betalainei, colorantul specific al acesteia: s-a stabilit cã
aceastã substanþã intensificã respiraþia celulei cancerigene care,
dupã cum se ºtie, are un caracter anaerob.
Un rol important în protecþia antitumoralã se atribuie ºi retinoizilor
din care face parte vitamina A ºi numeroase carotenoide existente în
fructe ºi legume, peste 20 de studii confirmând aceastã acþiune.
Retinoizii naturali acþioneazã la nivelul celulei, blocând proliferarea
normalã a celulelor.
În legume ºi fructe se gãsesc cantitãþi relativ mari de izotiocianaþi,
antioxidanþi fenolici, indoli ºi flavone care au acþiune anticancerigenã.
Efectul se explicã prin inactivarea enzimelor care favorizeazã formarea
substanþelor cancerigene sau induc producerea enzimelor de detoxifiere.
S-a stabilit cã acþiunea lor se manifestã când alimentul cu acþiune
anticancerigenã este ingerat înainte sau odatã cu produsul cancerigen.
Efectele complexe terapeutice ale fructelor ºi legumelor
sunt puse în legãturã ºi cu prez
enþa polifenolilor vegetali, în
prezenþa
s pecial a biof
la
vonoidelor
tr
ucturi div
er
se ºi cu funcþii
biofla
lav
onoidelor,, cu sstr
tructuri
diver
erse
biologice com
xe . Astfel, din cei peste 500 compuºi flavonoidici
comple
plex
ple
cunoscuþi, 150 au activitate biologicã, având rol de vitamina P, cu efect
de protecþie în bolile cardio-vasculare, antitoxicã, antiinflamatoare,
antitumoralã, de „econimisire“ a vitaminei C. Mulþi autori explicã acþiunea
terapeuticã a numeroase plante medicinale prin efectele compuºilor
fenolici, în special ale flavonoidelor care posedã ºi capacitatea de eliminare
rapidã din organism. Ele au acþiune de protecþie a capilarelor, sunt
cardiotonice, influenþeazã compoziþia sângelui ºi indirect produc
reducerea nivelului colesterolului, previn apariþia tromboflebitelor, a
hematoamelor ºi edemelor.
Produsele vegetale sunt o sursã importantã de reductone,
sub
stanþe cu o compoziþie chimicã foarte diversã, caracterizatã
substanþe
printr-o mare capacitate reducãtoare, care contribuie la
formarea rezervei de antioxidanþi ai organismului. În prezent se
acordã un rol special radicalilor liberi ºi peroxizilor în etiologia cancerului,
bolilor cardio-vasculare, diabet, boli respiratorii etc. Prin conþinutul ridicat
de bioantioxidanþi ai vegetalelor se exercitã un efect general de protecþie.
Legumele ºi fructele au un potenþial alcalin ridicat, ceea
ce favorizeazã menþinerea reacþiei uºor alcaline a sângelui – se
cunoaºte faptul cã majoritatea alimentelor de origine animalã
( cu excepþia laptelui) au cenuºa acidã.
În fructe ºi legume cationii sunt legaþi de acizi organici
(malic, citric ºi tartric) care se scindeazã în organism, punând
în libertate ioni de sodiu ºi de potasiu. Aceºti ioni fac o
neutralizare a produselor acide ce pãtrund în organism împreunã
cu alimentele sau se formeazã în procesele metabolice. Sãrurile de potasiu,
reducând capacitatea proteinelor tisulare de a reþine apa, au un rol pozitiv
în eliminarea surplusului de apã ºi substanþe toxice din organism.
În produsele vegetale se gãsesc practic toate bioelementele mai
importante: calciul, fosforul, fierul, manganul, cuprul, magneziul, zincul
58
58)
ºi cobaltul. (58
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Legumele ºi fructele reprezintã principala sursã de vitamina C
C,
celelalte produse alimentare ocupînd doar maxim 10 % din necesarul
de aceastã vitaminã. Vitamina C este mai abundentã în frunzele verzi
decât în cele albe, în fructele mici decât în cele mari, în flora spontanã
decât în cea cultivatã, în structurile periferice ale legumelor ºi fructelor
decât în cele centrale ºi la un grad de maturitate mai mare al plantei.
Prin uscarea sau denaturarea termicã a vegetalelor se pierde întreaga
cantitate de vitaminã C.
Legumele ºi fructele reprezintã ºi o sursã de vitaminã P (citrina)
(citrina).
amina A sunt acoperite în proporþie
Necesitãþile organismului în vit
vitamina
de 60–80 % prin legume ºi fructe. Ele reprezintã cea mai importantã
sursã exogenã de vitamina K ºi acoperã 20 - 30 % din necesarul de
vitamina B. (111)
Împreunã cu laptele, (vegetalele) sunt singurele alimente
alcalinizante ale mediului intern.
Legumele ºi fructele reprezintã o importantã sursã de glucide: monozaharide, dizaharide, polizaharide.
Hidrocarbonatele nedigerabile (hemiceluloza, celuloza, pentoza,
pectina) au rol în reglarea tranzitului intestinal, în prevenirea obezitãþii,
a cancerului, fiind mai bine tolerate decât cele din cereale.
Marea majoritate a legumelor ºi fructelor sunt sãrace în proteine ºi
în lipide, excepþie fãcând nucile (20%), mãslinele, arahidele, castanele
(11%), mazãrea verde (8%), usturoiul (7%), conopida, loboda, spanacul
(3%), salata, fasolea verde, salata, mãrarul.
O caracteristicã importantã a legumelor ºi fructelor o constituie
prezenþa acizilor organici ºi a aromelor naturale.
Se cunosc însã mai puþine despre fructe ºi legume ca factori terapeutici sau adjuvanþi preþioºi ai tratamentului medicamentos,
adeseori putând singure rezolva favorabil unele forme de boalã ºi în
orice caz fiind extrem de utile în medicina preventivã.
Diferenþa dintre aliment ºi medicament este adesea greu
decelabilã. Datoritã particularitãþilor nutriþionale ºi digestive ale
fructelor ºi legumelor, ele sunt deci folosite în regimurile dietetice ale
multor maladii ºi tulburãri metabolice: obezitatea, dislipidemii, diabet,
hipertensiune arterialã, insuficienþã cardiacã, maladii renale, hepatice,
colite de putrefacþie. Bioflavonele, participã alãturi de enzime, la sistemul
de detoxifiere microzomal activând hidroxilarea, neutralizând în felul
acesta acþiunea nocivã a diferitelor xenobiotice. Ele au o influenþã
pozitivã asupra ficatului, accelerând excreþia bilei ºi exercitã o influenþã
diureticã cu efecte salutare în detoxifiere. (119)
Com
ple
xul de ffla
la
vonoide exercitã protecþia faþã de radiaþii, este
Comple
plexul
lav
bacteriostatic, antiviral, antiinflamator. Bioflavonele protejeazã acidul ascorbic de oxidare, aceste douã vitamine exercitând un rol sinergic, acþiunile
fiziologice fiind mult mai bine expriate când sunt folosite împreunã.
Fructele ºi legumele conþin mai ales celulozã ºi pectine
pectine, în timp
ce cerealele sunt mai bogate în hemicelulozã ºi pentozani
pentozani.
Pectinele suferã procese de digestie ºi se caracterizeazã printr-o
serie de proprietãþi suplimentare:
– pectina este bine toleratã chiar ºi de persoanele sensibile sau cu
afecþiuni ale tractului gastro-intestinal, având o acþiune emolientã:
nu influenþeazã funcþiile intestinului subþire;
– nu afecteazã asimilarea proteinelor ºi nu reduc activitatea
enzimelor gastrice;
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– nu micºoreazã biodisponibilitatea compuºilor minerali, în special a Ca, Mg ºi a Fe;
– biodisponibilitatea vitaminelor din grupa B creºte, cu excepþia B12,
în schimb este favorizatã absorbþia vitaminei A ºi a alfa- carotenului;
– prezintã o acþiune bactericidã specificã;
– mare hidrocapacitate
hidrocapacitate, determinând o micºorare a necesarului
de alimente ingerate;
– regleazã metabolismul lipidic ºi determinã o scãdere a glucozei,
fiind de mare utilitate la diabetici;
– produºii de degradare ai pectinei (în special esteri ai acidului
galacturonic), posedã proprietãþi bactericide, de detoxifiere ºi
inactivare a florei de putrefacþie.
Pectinele din mere, cãpºuni, piersici, morcovi, coacãze negre, absorb multã apã formând o pastã gelatinoasã capabilã sã reþinã în masa
ei microorganismele, secreþiile anormale ale tubului digestiv inflamat
ºi produºii rezultaþi din descompunerea proteinelor neabsorbite.
Fiind puternic alcalinizantã, cura de struguri ºi cãpºuni, scade uricemia cu 1-2 mg% ºi ajutã la tratamentul gutei. (441)
Substanþele fibroase solubile stimuleazã eliminarea colesterolului
prin bilã. Substanþele fibroase solubile încetinesc ºi absorbþia de hidraþi
de carbon ºi au grijã ca nivelul zahãrului din sânge sã nu fie supus unor
32
32)
mari oscilaþii . (32
Legumele sunt cele mai eficace alcalinizante, în special dacã sunt
consumate crude în salate, sau ca sucuri proaspãt extrase. Rãcoritoare
ºi cu acþiune de curãþare, ele sunt de asemenea bogate în fibre ce ajutã
la înlãturarea resturilor de putrefacþie din traiectul intestinal. Clorofila
din compoziþia lor protejeazã organismul împotriva
cancerului, neutral
izeazã toxinele ºi ajutã la pãstrarea în stare
neutralizeazã
purã a fluidelor vitale.
Legumele rãdãcinoase sunt bogate în minerale ºi pline de energia
stabilizatoare a pãmântului în care se dezvoltã.
Frunzele de verdeþuri conþin cantitãþi abundente de clorofilã, unul
dintre cei mai buni epuratori ºi detoxifianþi naturali. Mâncând multe
verdeþuri proaspete, contribuiþi la eliminarea mirosului neplãcut al
corpului prin neutralizarea aciditãþii ºi a putrefacþiei proteice. Coriandrul
proaspãt este în special un deodorant alimentar eficient.
Datoritã clorofilei, verdeþurile au capacitatea de a converti energia
purã a luminii solare în substanþã vegetalã (E=mc2); prin consumarea
ºi metabolizarea verdeþurilor, aceastã energie solarã este eliberatã în
deþurile ser
vesc as
tf
el ca tr
ansf
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propriul organism. Ver
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energie
vitalizantã
alizantã. (110 )
gie solarã rre
Din ce motive alimentaþia bazatã exclusiv pe cruditãþi vegetale are
un asemenea efect binefãcãtor asupra tuturor oamenilor? ªtim cã întrega
viaþã terestrã depinde în totalitate de existenþa Soarelui. Dacã n-am avea
Soarele, Pãmântul ar fi lipsit de viaþã: întunecat ºi rece ca gheaþa. Iatã
or
þa vit
alã“ es
gia solarã! Numai plantele, cu frunzele
de ce „f
„for
orþa
vitalã“
estte ener
energia
lor verzi, fine, larg desfãcute în luminã sunt capabile sã capteze lumina
ºi s-o înmagazineze în rãdãcini, bulbi, fructe ºi seminþe. Animalele ºi
noi oamenii, nu putem realiza acest lucru într-o mãsurã eficientã. Iatã
de ce avem nevoie de intermediari între noi ºi soare – ºi aceºtia sunt
cher
plantele. Acest lucru a fost observat ºi experimentat de dr
dr.. Bir
Bircher
cher-Benner din Zurich, iar dr
dr.. Hasselink din Olanda ne vorbeºte de
62
62)
energia solarã înmagazinatã în atomi. (62
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Urmãrind evidenþierea calitãþilor de necontestat ale legumelor ºi
fructelor, constatãm cã, acestora li se atribuie calitãþi preventive ºi
terapeutice uimitoare.
Însã, în majoritatea argumentaþiilor, nu este luat în discuþie un „mic“
detaliu, care este fundamental, din perspectiva noastrã: toate aceste
calitãþi, ºi multe altele, sunt valabile doar în cazul aportului
de vegetale crude, organice, proaspete, nesupuse în nici un
fel tratamentelor termice sau chimice denaturante!
În caz contrar, marea majoritate a acestor calitãþi se pierd!…
Detalii ale acestor aspecte vor fi pe larg prezentate, cum precizam,
în capitolul urmãtor.
Cãtre finalul subiectului, abordãm succint studiul comparativ al
biostructurii radiative, de tip bio-energo-informaþional, a vegetalelor
crude ºi a celor tratate termic.
În aceeaºi interesantã lucrare, „Faþa nevãzutã a creierului“, H.
Oldfield ºi R. Coghill prezintã relevantul rezultat, obþinut prin supunerea
a douã eºantioane de varzã într-un câmp electromagnetic:
Sã ne oprim asupra unei legume obiºnuite, pregãtitã aproape zilnic,
anume umila varzã
varzã. Într-o imagine fotograficã de tip Kirlian apare planta
în stare naturalã: foarte activã, cu scântei energetice care strãlucesc
ca o cons
constt elaþie pe cer
cer. În cealaltã imagine, aceeaºi plantã,
prezentatã dupã zece minute de fierbere în oala sub presiune,
66
apare ca o umbrã palidã a celei originare, în stare crudã
66)
crudã. (66
Iatã cum – din alimentele naturale, strãlucind, în aura
electronograficã, în forme armonioase ºi culori vii ºi luminoase – în
urma tratamentului termic rãmâne un produs care,
bioelectroluminiscent, se manifestã ca un dielectric (precum materia
nevie), cu forma auricã neregulatã, matã, în culori ºterse…
iinþei
În ultimã instanþã, poate cã aceasta semnificã evoluþia ffiinþei
omeneºti în manifestarea culinarã tradiþionalã
tradiþionalã. Astfel, dintr-un
copil sau tânãr aflat în plinã forþã ºi vitalitate, dupã câteva zeci de ani
de alimentaþie cu preparate denaturate, fizic ºi energetic – intoxicate,
descãrcate de bioelectroluminiscenþã – rãmâne doar amintirea Forþei
Vieþii, cu urme palpitânde, care se sting treptat…
Iar la final, iatã o „bunã-vestire“: chiar ºi în acele momente de slabã
licãrire a vieþii, hrana vie, introdusã în „templul“ aproape prãbuºit,
asigurã „explozia de luminã“, ce permite repunerea în funcþiune a
structurilor vitale organice!
Iatã cum explozia solarã (focul, inclusiv cel alimentar),
perturbatoare ºi entropicã, poate fi transmutatã în corespondentul
Soarelui spiritual, în explozia de Luminã din Sursa primordialã!
Este uimitor cum aceastã „minune“ poate fi re-aprinsã, prin
sim
plul ges
ar
nind de la v
ege
uminii ºi
simplul
gestt aliment
alimentar
ar,, por
pornind
vege
egett alele L
Luminii
vitalitãþii!…
8.2.4.4 DERIVATELE DE CEREALE ªI LEGUMINOASELE
Un alt grup alimentar, care ocupã un loc important în economia
alimentarã umanã, este reprezentat de cereale ºi leguminoase, precum ºi
de derivatele lor – locul principal ocupându-l „pâinea cea de fiecare zi“.
De la bun început, este util sã ne reamintim de pâinea originarã a

504

strãmoºilor geto-daci, dar ºi a altor popoare, (aspect abordat ºi în
Capitolul 2). Aceºtia aveau un alt mod de preparare a pâinii, bazat pe
„coacerea“ la soare, dupã mãcinarea ºi frãmântarea temeinicã a aluatului
natural, rezultat din fãina integralã sau doar tãrâþã – azima.
În prezentul epocii „moderne“, cu totul altele sunt metodele de
preparare, a acestui deosebit de important produs alimentar.
Structurile toxinice, care rezultã din prelucrãrile moderne, vor fi
uºor de observat în urma studiului acestor procedee tehnologice –
începând de la cernerea fãinii cu îndepãrtarea tãrâþei, pânã la coacerea
grânelor ºi a aluatului.
Produsul obþinut nu poate fi altceva decât o structurã încãrcatã cu
toxine ºi devitalizatã de elementele fundamentale ale sale, cu scopul
precis al conservãrii proprietãþilor organo-leptice (gust, culoare) – aºa
cum se întâmplã, de altfel, cu cvasitotalitatea produselor alimentare
ajunse în comerþ.
De la bobul de grâu (viu ºi plin de substanþe utile organismului), la
fãina albã (în realitate, un „concentrat de amidon“) – lipsitã de germenele
bobului, de tãrâþa bogatã în multiple principii vitale – este un drum mai
scurt sau mai lung, dar realizat cu perseverenþã (demnã de o cauzã
mai dreaptã), de cãtre „omul modern“, care, într-adevãr, precum
aforismul popular chinez, „îºi sapã mormântul cu dinþii“…
Despre acest aspect, deosebit de important în evidenþierea drumului
parcurs de societatea umanã, cãtre denaturarea ºi degenerarea calitativã
a produselor alimentare, iniþial naturale, ne vorbesc P. Tompkins ºi C.
Viaþa secr
etã a plant
elor
Bird în deosebita lucrare „V
secre
plantelor
elor“:
Un bob de grâu este compus în principal din germen, albumen ºi
cortex. Cortexul este alcãtuit din trei straturi sub care se gãseºte
albumenul plin de amidon. În punctul unde albumenul devine foarte
consistent se aflã un sâmbure mic ºi dur, de forma unei nuci, germenul,
adicã partea din care urmeazã sã ia naºtere viitoarea plantã. Cortexul îl
protejeazã împotriva exteriorului iar stratul de albumen îl va hrãni
pânã când va avea rãdãcini proprii cu care sã-ºi extragã hrana din sol.
toate celelalte cereale au sãmânþa alcãtuitã dupã aceleaºi principii ºi
toate pot sluji la fel de bine la obþinerea pâinii – orz, ovãz, secarã, mei,
porumbul, grâul se deosebeºte de celelalte prin faptul cã este singurul
ce conþine toatã seria de vitamine din grupa B, fãrã de care viaþa ar fi
de neconceput; de aceea pâinea din grâu este consideratã din cele mai
vechi timpuri drept „hrana cea de toate zilele“.
Numai cã morãritul modern produce delicioasa ºi atât de cãutata
fãinã albã tocmai prin suprimarea germenului bobului de grâu ºi a cortexului, care devin banala tãrâþã, de regulã aruncatã cu inconºtienþã. Prin
eliminarea acestor douã pãrþi ale bobului se eliminã de fapt, dintr-o singurã
miºcare, tocmai enzimele, vitaminele ºi mineralele, inclusiv fierul,
cobaltul, cuprul, manganul ºi molibdenul, din care unele nu se gãsesc
decât, practic, în bobul de grâu. Se susþine cã între aceste minerale ºi
vitamine existente într-un bob de grâu trebuie sã se menþinã raportul
lor natural, fãrã de care fãina albã devine de-a dreptul toxicã.
La începutul secolului al XIX-lea un francez inventiv a deschis
la Paris o moarã cu valþuri de fier, care mãcina numai ce rãmânea
dupã îndepãrtarea germenului, a cortexului ºi a unei pãrþi din albumen. Fãina astfel obþinutã dãdea o pâine de un alb sclipitor, prãjiturile
erau mai gustoase ºi mai fine, astfel cã morile cu valþuri s-au întins cu
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iuþeala fulgerului, fiind prin 1880 deja mai rãspândite decât cele din
discuri de piatrã, care au început sã disparã.
Constatãm astfel cã ceea ce numim noi pâine albã „îmbogãþitã“ nu
înseamnã de fapt decât amidon în stare aproape purã
purã, iar valoarea sa
33
33)
este atât de scãzutã cã nici bacteriile nu sunt interesate de aºa ceva. (33
Din grupa cerealelor, grâul are utilizarea cea mai mare. În ultimul
timp i se recunoaºte calitatea de aliment major în dietoterapeuticã, mai
ales prelucrat natural sub formã de grâu germinat ºi încolþit.
pâinea naturalã
Mult mai puþin cunoscutã este, însã, „pâinea
naturalã“ care, prin
uscare la soare, se încarcã cu aceastã energie solarã
solarã, exact ca ºi
vegetalele, transmiþând organismului devitalizat de boalã din energia
vitalã solarã – atât de necesarã suferindului, dar ºi oricãrui „om mo
dern“, în general.
Concentrat în câteva cuvinte, calitatea esenþialã a bobului de grâu
poate fi exprimatã astfel:
Cerealele reprezintã cea mai importantã sursã de energie ºi glucide digerabile reprezentate în mare majoritate prin amidon. Cerealele
ºi leguminoasele contribuie la asigurarea raþiei de proteine în proporþie
de 50 %. Raþia medie zilnicã este de 30 g leguminoase uscate pe zi, 300700 g cereale pe zi, de preferat cereale integrale (nedecorticate).
Bobul de grâu
grâu, prin principalii constituenþi cunoscuþi (sãruri
minerale ºi elemente minerale ºi elemente catalitice - calciu, magneziu,
sodiu, potasiu, clor, sulf, mangan cobalt , cupru, iod, arsenic, amidon,
vãr
at „ou“ v
e
vitaminele A, B, E, K, D, PP, fermenþi ) es
estte un ade
adevãr
vãrat
ve
ge
al. Germinarea creºte de patru ori conþinutului grâului în fosfor, de
gettal
trei ori conþinutul în magneziu ºi de ori cel de calciu. (111)
În privinþa leguminoaselor, marea majoritate a acestora solicitã
tratamente termice complexe ºi profunde, pentru neutralizarea
diverselor toxine naturale constituente (alcaloizii).
Totuºi, unele dintre acestea pot fi folosite la prepararea unor produse
vii, naturale, de genul „laptelui vegetal“ (de exemplu: „laptele de soia“)
sau a germenilor încolþiþi (alþii decât cerealele).
Pentru cine doreºte sã evite aportul de produse animale, de tipul
oteine
lactatelor ºi ouãlor, existã varianta substituirii cu mai multe pr
pro
vegetale (de calitatea a II-a)
II-a), din leguminoase, dar din cele
neprelucrate termic ºi chimic.
Aceastã posibilitate, a utilizãrii în stare naturalã a leguminoaselor,
ne este oferitã de preparatele naturale (fãrã foc) din soia – aceastã
„reginã a leguminoaselor“, desconsideratã pânã nu de mult:
Principalii costituenþi cunoscuþi la soia sunt: protide (cca. 40% faþã
de 20 % în carne); lipide (12–25 % faþã de 1–4 % în carne); glucide (10–
15 %); sãruri minerale – calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu, sodiu,
sulf; vitaminele A, B1, B2, D, E, F; lecitina înruditã cu cea a gãlbenuºului
de ou; cearã, rãºinã, celulozã. Cazeina soiei se înrudeºte cu „cazeinele
animale“. (111 )
Legat de aspectul toxicologic al tratamentelor termice, pentru
obþinerea pâinii ºi a diferitelor „mâncãruri“ pe bazã de cereale ºi
leguminoase, trebuie spus cã, utilizarea proteinei vegetale de acest tip,
în detrimentul cãrnii, reprezintã un progres, prin eliminarea
„concentratului de toxine“ care este carnea (de aceea marile religii

506

impun perioade de post alimentar).
Dar progresul nu-i prea mare, cãci, a rãmâne cantonat în „regimul
vegetarian“, înseamnã a permite, în continuare, aportul toxinic al
denaturãrii termice (radicali liberi), cu dextrogirizarea principiilor
nutritive esenþiale, dar ºi destrãmarea biocâmpului luminiscent etc.
În acest sens, manualul de „Toxicologie a produselor alimentare“,
ca ºi alte lucrãri de igienã a alimentaþiei, oferã elemente precise, ale
efectelor toxicologice generate prin fierberea, prãjirea, coacerea etc.,
a cerealelor ºi leguminoaselor:
Pentru favorizarea acþiunii drojdiei, aluatul þinut la 300C se frãmântã
de 2-3 ori pentru aerisire. Dupã divizare ºi modelare, bucãþile de aluat
sunt trecute la dospirea finalã în spaþii cu temperatura ceva mai ridicatã
370–400C. Bulele de gaz din aluat se vor dilata la cuptor sub influenþa
ment
ar
ea
erment
mentar
area
cãldurii ºi vor face ca aluatul sã mai creascã în continuare. Fer
er
upe dupã 5–1
e de la intr
oducer
ea bucãþilor în
întrer
erupe
5–100 minut
minute
introducer
oducerea
se într
cup
at
e la un niv
ele al cãldurii
cuptt or
or,, când enzimele sunt inactiv
inactivat
ate
nivele
de 65–70 0 C
C.
În timpul coacerii, temperatura din interiorul pâinii se ridicã la 9698 grade C, nivelul la care proteinele (glutenul) coaguleazã,
formând scheletul alveolelor pline cu gaze ºi cu vapori de apã.
Aluatul se coace rãmânând spongios, fãrã ca granulele de amidon sã
fuzioneze. O parte din amidon se transformã în dextrine, iar restul
absoarbe apa cedatã de proteine ºi se gelificã.
30–1
50 0 C
aþa aluatului unde ttem
em
per
atur
Supr
af
atura
estt e de 1130–1
30–150
afaþa
emper
peratur
Supraf
a es
se caramelizeazã ºi formeazã o coajã de culoare galben-brunã.
Aluatul nedospit se obþine prin frãmântarea pâinii cu apã rece. Din
punct de vedere fizic au loc urmãtoarele modificãri: apa pãtrunde în
spaþiile dintre numeroasele grãunþe de amidon, iar masele mici amorfe
de gluten reþin apa ºi se umflã.
Acesta este aluatul cel mai simplu care întins pe planºetã ºi turtit cu
ruloul pânã la o grosime de 2–3 mm se coace în cuptorul încãlzit la 3000
C ºi se obþine o foaie subþire, crocantã, friabilã, coloratã neuniform,
azima.
În cuptorul încins temperatura apei din aluat creºte repede,
iar grãunþele de amidon se umflã ºi se transformã în gel prin
acþiunea vaporilor de apã. Apa dispare din interstiþiile capilare,
grãunþele de amidon aderã unele de altele ºi formeazã cu glutenul o
enul coaguleazã,
glutenul
masã omogenã. Vaporii de apã pãrãsesc aluatul,, glut
iar amidonul se transformã în dextrinã ºi se caramelizeazã.
Prin fierbere pastele fãinoase îºi mãresc volumul de cel puþin 2,5–
3 ori, motiv pentru care, ca ºi crupele de altfel, trebuie sã fie fierte
într-o cantitate mare de apã clocotindã ºi sãratã, pentru a dilua cât mai
mult gelul de amidon care se formeazã în cursul fierberii. În caz contrar,
pastele devin aglutinate, clisoase, cu aspect neplãcut , greu de consumat
34
ºi de digerat. (34
34)
Tratamentul termic dur, în condiþii de umiditate redusã (cazul cojii
de pâine, pesmeþi, biscuiþi), determinã pierderi mari de aminoacizi.
Lizina înregistreazã reducerile cele mai mari, ceea ce antreneazã o
agravare a deficitului iniþial ce existã în acest aminoacid limitant ºi o
ea pâinii
diminuare corespunzãtoare a valorii proteinelor. La ffabricar
abricarea
abricar
se apr
eciazã cã se pier
de, în medie, 1100 % din lizina conþinutã
apreciazã
pierde,
în mod natural ºi 20–30 % din aminoacizii suplimentaþi pentru
a mãri valoarea biologicã. Pierderile sunt mult mai mari în coajã

507

decât în miez. În acest caz se evidenþiazã foarte bine efectul diferenþiat
al tratamentului termic, în funcþie de parametrii procesului. În miez,
unde temperatura este de aproximativ 900 C, iar umiditatea este ridicatã,
se înregistreazã o uºoarã creºtere a coeficientului de eficienþã proteicã,
în timp ce în coajã, o reducere importantã a acestui indicator. Pierderile
sunt atenuate în cazul coacerii pâinii în forme, când recipientul constituie
un ecran protector împotriva radiaþiilor termice.
Produsele de cereale obþinute prin prãjire la temperaturã
ridicatã înregistreazã pierderi importante ale calitãþii
pr
oteinelor
pro
einelor. Astfel fulgii de cereale, încãlziþi la 2000 C, timp de 2 minute,
produsele expandate încãlzite la temperaturã înaltã înregistreazã o
reducere a indicatorilor de calitate proteicã între 30–75 %.
Leguminoasele prezintã o stabilitate termicã diferenþiatã, în funcþie de
gradul de maturare. Leguminoasele uscate conþin puþine zaharuri reducãtoare, glucidele de naturã complexã se depolimerizeazã greu ºi, ca urmare,
proteinele au o termostabilitate ridicatã. Dacã înainte de încãlzire se adaugã
un zahãr reducãtor, se constatã pierderi importante de aminoacizi; Rodica
Segal a pus în evidenþã reducerea conþinutului acestora de la 5 la 55 %, în
funcþiile de condiþiile de tratare. Se apreciazã cã în prima parte a încãlzirii
se înregistreazã o fazã de ,,latenþã“, când lizina are o bunã stabilitate, dupã
care urmeazã faza a doua, când creºte rapid sensibilitatea. În prima fazã se
formeazã grupãri reactive ale glucidelor ºi proteinelor.
Prelucrarea industrialã a seminþelor de leguminoase, aºa cum se
aplicã în prezent în producþie pentru extragerea uleiului ºi toastare,
determinã pierderi ale aminoacizilor cu sulf ºi ale lizinei, inferioare valorii
de 20 %
Încãlzirea foarte înaintatã provoacã pierderi mult mai mari. Astfel,
încãlzirea arahidelor la 1500 C, timp de 2 ore, micºoreazã coeficientul
de eficienþã proteicã de la 2,04 la 0,33 %, ca urmare a reducerii lizinei.
În cazul leguminoaselor recoltate la prematuritate, pentru
a fi conservate prin sterilizare, când conþinutul de zaharuri
simple este mai mare, pierderile de aminoacizi pot fi destul
de importante
importante. Segal a stabilit pierderi importante de aminoacizi ºi
proteine în urma procesului de solubizare în lichidul de umplere a
conservei, precum ºi datoritã degradãrii termice.
Cercetãrile întreprinse de Adrian au stabilit cã prin
încãlzire, în afarã de faptul cã prin reacþii melanoidice se
produc blocarea unor amioacizi esenþiali ºi reducerea valorii
24
24)
nutritive, se înregistreazã ºi efecte toxice. (24
În finalul acestui subiect, prezentãm efectele „toxicologiei radiative“
diative“, determinate de tratamentul termic al cerealelor ºi
leguminoaselor – comparativ cu manifestarea acestora în stare crudã,
naturalã, organicã.
ield
Pentru aceasta, citãm din aceeaºi modernã lucrare a lui Oldf
Oldfield
ºi Coghill
Coghill, „Faþa nevãzutã a creierului“:
În douã imagini fotografice Kirlian se face comparaþia între micul
dejun constând din clasicii fulgi de porumb ºi micul dejun format
eale natur
ale in
vent
at de Bir
cher
-Benner
dintr-un ames
amesttec de cer
cereale
naturale
inv
entat
Bircher
cher-Benner
-Benner,,
denumit Muesli
Muesli. Este firesc sã afirmãm cã în timpul preparãrii
cerealelor sub forma fulgilor, acestea au suferit diverse perturbãri
mecanice ºi chimice, în timp ce muesli a fost obþinut prin amestecarea
ingredientelor, poate printr-o uºoarã zdrobire a miezului, fãrã a suferi
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perturbãri chimice reale. Imaginile obþinute (repetate de câteva ori)
reflectã diferenþele de descãrcare tip corona între cele douã eºantioane.
(În primul caz, al cerealelor integrale de tip muesli, se formeazã o
imagine int
ens luminoasã de tip glob solar
intens
solar, pe când fulgii de
porumb nu emit, practic, nimic luminos. Dimpotrivã…)
De altfel, în acest mod s-ar putea testa toate tipurile de alimente
pornind de la un factor sau raport Kirlian care ne-ar permite sã stabilim
66
66)
cantitatea de bioradiaþii pe care le conþin alimentele. (66
8.2.4.5 DULCIURILE
Ca ºi în cazul altor preparate ºi substanþe sintetice (precum
adjuvanþii, aditivii, conservanþii, îngrãºãmintele chimice, pesticidele
etc.), în ultimul timp apar, ca fiind tot mai evidente, efectele nocive ale
utilizãrii în alimentaþie a dulciurilor rafinate, având constituent de bazã
zahãrul
zahãrul.
Acest produs este tot mai mult înlocuit cu adevãrata sursã de glucide naturale – mierea – recunoscându-se cã prezenþa zahãrului, în
mari cantitãþi, în multitudinea de produse zaharoase existente pe piaþã,
are reale efecte negative. Astfel, sunt afectaþi atât bolnavii cu diferite
afecþiuni metabolice (ce implicã prelucrarea glucidelor), cât ºi starea
de sãnãtate a populaþiei, în general.
Zahãrul alb, rafinat, este prezent în alimentaþia „modernã“ a
populaþiei în cantitãþi apreciabile – aceastã saturare generând efectul
contrar, de întoarcere la valorile naturale ale alimentelor, reprezentate
în acest caz de mierea de albine.
Ca exemplu de saturare a alimentelor actuale cu cantitãþi apreciabile
de zahãr, prezentãm din cartea Dr. Hans Diehl ºi Aileen Ludington,
„Tablete de stil de viaþã“ (citatã ºi la subcapitolul despre carne),
urmãtoarele cantitãþi de zahãr, prezente în câteva produse:

Bãuturi rãcoritoare
Dulceþuri, jeleuri
Baton ciocolatã
Bomboane
Tort de ciocolatã
Îngheþatã

350 ml
2 linguri
90 g
120 g
235 g
1 canã

8-11 linguriþe de zahãr
10 linguriþe de zahãr
5 linguriþe de zahãr
20 linguriþe de zahãr
15 linguriþe de zahãr
8 linguriþe de zahãr
30
(30
30)

ªi în prezent, existã persoane care încã mai confundã calitatea de
structurã rafinatã, sinteticã, a zahãrului, cu una naturalã – considerând
cã este natural pentru cã se extrage dintr-un produs natural, cum este
sfecla sau trestia de zahãr. În acest caz, nu este nicidecum natural, ci
„naturist“, adicã provenit din naturã (însã, intens tratat termic ºi chimic).
Pentru a înþelege clar caracterul denaturant al acestuia, sã urmãrim
modul de preparare al sãu, dar ºi modul de obþinere a diverselor
preparate ce au la bazã zahãrul, (adevãrat „praf alb“):
Zahãrul este un produs obþinut din sfecla de zahãr sau din trestia
de zahãr. La noi în þarã se foloseºte numai sfeclã de zahãr. Fabricarea
zahãrului din sfecla de zahãr a început în ultimele decade ale secolului
al XVIII-lea din iniþiativa chimistului Andreas Marggraff. (111)
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Operaþiile principale care stau la baza fabricãrii zahãrului sunt:
recoltarea, pãstrarea, transportul, spãlarea, tãierea sfeclei, difuziunea,
purificarea ºi concentrarea zemurilor, cristalizarea, separarea ºi uscarea
cristalelor, rafinarea ºi depozitarea produsului finit.
Difuziunea constã în extragerea cu ajutorul apei a zahãrului din
sfecla tãiatã, printr-un fenomen de osmozã ºi cu ajutorul cãldurii. În
timpul difuziunii au loc urmãtoarele fenomene: ieºirea sucului din
celulele distruse; difuziunea substanþelor solubile din celulele moarte.
Urmeazã carbonatarea lichidului cu scopul subþierii sale, în vederea
concentrãrii ºi cristalizãrii ulterioare. Cu ajutorul hidroxidului de calciu
precipitã substanþele nezaharoase. Zaharatul de calciu rezultat din
zaharozã va fi descompus sub acþiunea dioxidului de carbon (carbonatare), în care calciul ºi diferite impuritãþi vor precipita. Amestecul
este apoi filtrat ºi tratat cu dioxid de sulf (sulfitare), pentru scãderea
vâscozitãþii, decolorare ºi sterilizare. Pentru acest scop se foloseºte ºi
cãrbunele animal.
Urmeazã concentrarea ºi cristalizarea. În prima etapã lichidul este
concentrat într-o secþie de evaporare, în a doua, siropul obþinut se fierbe
în aparate cu vid, pentru a obþine zahãrul din soluþia suprasaturatã.
Zahãrul cristalizat este supus apoi rafinãrii, pentru a obþine un produs
cu un grad de puritate cât mai ridicat. Zahãrul tos obþinut este dizolvat,
25
filtrat prin filtre cu cãrbune animal ºi cristalizat. (25
25)
Zahãrul a devenit un aliment de bazã, s-a înrãdãcinat în arta culinarã
ºi a schimbat raportul alimentelor folosite la prepararea mâncãrurilor.
Adâncirea acestui dezechilibru alimentar continuã în urma extinderii
ea sa nutritivã rrezultã
ezultã din
fabricaþiei produselor zaharoase. Valoar
aloarea
conþinutul în zaharozã. Zahãrul este deci un aliment unilateral, afarã de zaharozã neaducând organismului nici o altã
substt anþã nutritivã
nutritivã. (111 )
subs
Bomboanele ºi car
amelele se preparã din caramel (douã pãrþi
caramelele
de zahãr ºi o parte glucozã). În masa fierbinte topitã a caramelului se
încorporeazã colorant, aromã ºi acid etc. Halviþa este un sirop
concentrat în care s-a încorporat mult aer prin batere în stare fierbinte
cu o soluþie de saponine. Rahatul se obþine prin fierberea unui amestec
tul este un sirop
be
ªerbe
betul
de zahãr, glucozã ºi amidon pânã la gelificare. ªer
fiert pânã când soluþia devine suprasaturatã încât prin rãcire ºi
amestecare se solidificã sub formã de microcristale.
Marmelada se obþine prin gelificarea la cald (asemenea rahatului)
a diverselor fructe bogate în pectine sau a pulberilor de pectinã.
Magiunul se preparã asemenea marmeladei din orice fel de fructe
fãrã a fi nevoie de prezenþa pectinei, cu o cantitate mai micã de zahãr.
Jeleurile se preparã din sucuri de fructe bogate în pectine prin fierbere
ele zaharisit
e (glasate) sunt fructe fierte în sirop de
cu zahãr. Fruct
uctele
zaharisite
zahãr.
Pentru prepararea ciocolat
ciocolatei
ei, seminþele de cacao se prãjesc, se
ei
decorticã ºi se macinã obþinându-se o pastã grasã în care se adaugã
zahãr, unt de cacao ºi lecitinã. Amestecul se supune apoi unei operaþii
de trecere repetatã printre valþurile metalice (conºare) timp de 1–3 zile
la o temperaturã ce variazã între 60–80 0C. La sfârºit, în masa de ciocolatã
fierbinte se pot încorpora lapte, cafea, sâmburi de nucã, stafide, alune,
fulgi de cereale etc. Halvaua se obþine din seminþele de floarea-soarelui.
Miezul acestora se prãjeºte, se macinã ºi apoi se amestecã cu cantitãþi
29
aproximativ egale cu halviþã fierbinte. (29
29)
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O succintã expunere a principalelor efectelor nefavorabile ale consumului de zahãr – cu exemple ale unor experimente riguroase, ce demonstreazã în mod evident realitatea acestor efecte negative – este realizatã
de dr. med. Dean Ornish, autorul programului de cercetare
„Deschiderea inimii“, cu largã audienþã la ora actualã în Occident:
Consumul de zahãr rafinat duce repede la creºterea nivelului de
zahãr din sânge. Ca reacþie, pancreasul secretã insulinã ºi, drept urmare,
nivelul de zahãr din sânge scade rapid. Apoi, pancreasul opreºte
elul
producþia de insulinã, dar, întrucât acest proces are loc treptat, niv
nivelul
zãhãrului din sânge scade la un nivel mai mic decât cel pe
e l-a aavut
vut înaint
ea consumãrii zahãr
ului. Dacã se întâmplã
care
înaintea
zahãrului.
car
aºa ceva, vã simþiþi obosiþi ºi epuizaþi. Bineînþeles, existã un mijloc de a
depãºi aceastã stare: mai mult zahãr.
Astfel decât zahãrul simplu, zahãrul din hidraþii de carbon de formã
complexã sunt mult mai încet absorbiþi ºi introduºi în fluxul sanguin.
De aceea rãmâne nivelul energiei dvs. destul de constant.
Într-un spital din Bristol
Bristol, oamenii de ºtiinþã englezi au dat subiecþilor
sãnãtoºi: mere, spumã de mere ºi suc de mere. Ei au adãugat la fiecare
porþie aceeaºi cantitate de glucozã ºi hidraþi de carbon ºi au controlat
efectul prin diferite teste de nutriþie. Acest studiu, care a fost
publicat în revista ,,The Lancet“, a condus la trei rezultate
interesante
interesante:
1. Sucul a putut fi digerat de 11 ori mai repede decât merele ºi de 4
ori mai repede decât spuma de mere.;
2. La exact acelaºi numãr de calorii, merele au fost mult mai
consistente ºi deci dãdeau mai multã senzaþie de saturaþie decât spuma
de mere;
3. Nivelul zahãrului în sânge la subiecþi a crescut dupã consumul
de mere, de spumã de mere ºi suc de mere, de fiecare datã la acelaºi
nivel; dupã ce s-a bãut sucul, zahãrul din sânge a scãzut drastic, dar
într-o mãsurã mai micã ºi dupã consumul spumei de mere, în timp ce
aceastã scãdere nu a putut fi observatã dupã consumul merelor întregi.
Acelaºi fenomen se poate observa ºi la celelalte zaharuri simple: miere,
sirop de arþar, marmelade, sucuri concentrate de fructe º.a.m.d. Singurul
avantaj la mier
miere
e sau la siropul de arþar este cã posedã un aºa zis sistem
ea mult, aav
vem o senzaþie
de avertizare pentru noi: dacã mâncãm pr
prea
de gr
eaþã. La zahãrul rafinat, aceste substanþe de avertizare au dispãrut,
greaþã.
scoase prin rafinare, astfel încât putem consuma mari cantitãþi de zahãr
fãrã sã ne dãm seama de aceasta. Zahãrul îi dã organismului ,,calorii
32
goale
32)
goale“ ºi în afarã de aceasta favorizeazã cariile dentare. (32
Prezentarea cu cea mai clarã evidenþiere a efectelor negative,
produse de utilizarea preparatelor zaharoase ce conþin zahãr alb rafinat,
este realizatã de acelaºi Daniel Reid în „Cartea completã de medicinã
tradiþionalã chinezã“:
ozã – zahãr
ul alb rraf
inat din tr
es
tie
Ne vom referi la zahar
zaharozã
zahãrul
afinat
tres
estie
af
sau sf
eclã de zahãr
sfeclã
zahãr,, materii prime din care s-au eliminat toate
vitaminele, mineralele, proteinele, fibrele, apa ºi alte elemente sinergice.
Zahãrul alb este un produs chimic fabricat industrial, ºi deci nu este
potrivit pentru consumul uman. Alte zaharuri, precum fructoza (în
fructe ºi miere), lactoza (în lapte), ºi maltoza (în cereale) sunt
substanþe naturale cu valoare nutriþionalã.
Zahãrul inhibã sistemul imunitar determinând secreþia anormalã a
unor cantitãþi mari de insulinã, cantitãþi necesare pentru a-l digera.
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Insulina rãmâne în circulaþia sangvinã mult timp dupã ce zahãrul a fost
metabolizat, ºi unul dintre efectele sale negative principale este inhibarea
hormonului de creºtere secretat de glanda pituitarã. Hormonul de
creºtere este reglatorul principal al sistemului imunitar; consumul zilnic
al unor cantitãþi mari de zahãr induce un deficit al acestui hormon,
predispunând deci la deficienþã imunitarã. Mai departe, zahãrul alb
rafinat este tratat ca un agent strãin toxic de cãtre sistemul imunitar
datoritã structurii sale chimice nenaturale, ca ºi datoritã contaminãrii
industriale cu alþi compuºi reþinuþi în procesele de purificare. Astfel,
zahãrul declanºeazã un rãspuns imunitar inutil ºi în acelaºi timp inhibã
funcþia imunitarã, acþionând ca o sabie cu douã tãiºuri.
Zahãrul este principalul acuzat în multe boli ºi stãri degenerative.
El poate cauza cu uºurinþã diabet ºi este un factor major în apariþia
candidozei, ambele fiind larg rãspândite în lumea occidentalã
industrializatã. Deoarece zahãrul este nul din punct de vedere
nutriþional, organismul trebuie sã împrumute de la propriile þesuturi
vitaminele care lipsesc, mineralele ºi alte substanþe nutritive sinergice
necesare metabolizãrii zahãrului. Astfel, consumul masiv de zahãr
provoacã reducerea constantã a cantitãþii de substanþe nutritive din
organism. Observaþii recente au sugerat cã zahãrul determinã
apariþia cariilor dentare nu atât prin contactul cu dinþii cât
mai curând prin extragerea calciului din aceºtia. Zahãrul
sãrãceºte organismul de potasiu ºi magneziu, elemente necesare unei
funcþii cardiace normale, fiind astfel un factor determinant în bolile
cardiovasculare. Reducerea nivelului de substanþe nutritive ca urmare
a consumului ridicat de zahãr poate provoca creºterea poftei de mâncare,
organismul încercând astfel sã echilibreze pierderile.
Mulþi oameni ingereazã mult mai mult zahãr decât este necesar
corpului pentru producerea de energie. Când se întâmplã aceasta, ficatul
converteºte excesul de zahãr în molecule numite trigliceride ºi îl
stocheazã sub formã de grãsimi, sau produce colesterol pe care-l
depoziteazã în vene ºi artere. Zahãrul este astfel un factor major cauzator
de obezitate ºi arteriosclerozã.
Zahãrul este de asemenea o substanþã care induce obiºnuinþã. În
cartea sa ,,Sugar Blues
Blues“, William Dufty scrie: ,,Diferenþa între
drogarea cu zahãr ºi drogarea cu narcotice este doar una de
nuanþã“. Renunþarea bruscã la zahãr duce invariabil la apariþia
simptomelor de abstinenþã asociate cu narcoticile: obosealã, moleºealã,
depresie, dureri de cap, dureri în membre. Natura sa vicioasã este
reflectatã totodatã în consumul curent pe cap de locuitor în S.U.A.
ca 1150
50 g pe zi. Mulþi
circa
– o medie de 50 kkgg zahãr pe an, sau cir
oameni nu realizeazã ce cantitate mare de zahãr consumã în fiecare zi,
pentru cã mare parte din acesta este ascuns în alte alimente. Cutia sau
sticla obiºnuitã (de 330 g) de bãuturi rãcoritoare conþine circa 9 linguriþe
de zahãr rafinat.
eith Connor
Într-un studiu recent, condus de doctorul C. K
Keith
Connorss de la
Spit
alul de Copii din W
ashingt
on
xis
Spitalul
Washingt
ashington
on, s-a descoperit eexis
xisttenþa unei
legãturi nefaste între consumul de dulciuri ºi carbohidraþi (sub
formã de cereale, prãjituri, biscuiþi) ºi comportamentul violent, hipertensiunea ºi dificultãþi de învãþare
învãþare. În alte studii, violenþa
cronicã în închisori a fost redusã uºor eliminând zahãrul rafinat ºi
e, în anul 1199
99
amidonul din dieta puºcãriaºilor. În Singapor
Singapore,
9911, s-a
interzis vânzarea bãuturilor dulci rãcoritoare în toate ºcolile
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ºi centr
ele pentr
u tiner
e t, aavând
vând în v
eder
e pericolul pe car
e-l
centrele
pentru
tinere
veder
edere
care-l
reprezintã zahãrul pentru sãnãtatea fizicã ºi mentalã a
copiilor
copiilor. (110 )
Toate imaginile de mai sus, întãresc ideea înlãturãrii din alimentaþia
a acestui produs, sintetic ºi nociv.
În schimb, recomandãm în mod deosebit, utilizarea alimentului
ideal în asigurarea aportului energetic necesar sistemului nervos, dar
ºi celui nutritiv – reprezentat de miere
miere:
Mierea de albine este un aliment valoros având un conþinut bogat
în diferite glucide, vitamine ºi alte substanþe nutritive. Valoarea nutritivã
a acesteia diferã de a altor dulciuri, deoarece pe lângã zahãr care este
invertit în mare mãsurã (70–80%), oferã organismului ºi alþi nutrienþi:
proteine (0,5%), fermenþi, acizi organici; vitamine: riboflavinã (50
mcg%), acid nicotinic (5 mg), vitamina C (2 mg); substanþe minerale:
Ca, P, Fe etc., cantitãþi mici de uleiuri eterice, pigmenþi vegetali (în
polen).
Mierea poate fi monoflorã (provine din nectarul florilor unei singure
specii), poliflorã (provine de la mai multe specii florale) sau miere de
manã (din sucurile dulci ale altor pãrþi ale plantelor: manã de conifere,
de foioase). (111)
Existã ºi miere artificialã, obþinutã prin invertirea zahãrului cu acizi
25
25)
slabi (citric, lactic, tartric) ºi adãugare de substanþe aromate. (25
Având în v
eder
e v
aloar
ea ei nutritivã superioarã ffaþã
aþã de
veder
edere
valoar
aloarea
ea meritã sã ocupe locul cor
es
or atât în
zahãr,, mier
mierea
cores
espunzãt
punzãtor
punzãt
zahãr
aliment
aþia omului sãnãt
os, cât ºi în die
apie
alimentaþia
sãnãtos,
diett o t er
erapie
apie. (111 )
Când ºi cel mai autorizat manual de igienã a alimentaþiei (a prof.
univ. dr. S. Mãnescu), subliniazã valoarea nutritivã superioarã a mierii
faþã de zahãr – atunci, probabil cã, devine evidentã nevoia de schimbare
a atitudinii faþã de gestul culinar, cel puþin în privinþa acestor produse
zaharoase.
Un prim pas, care meritã continuat, cu multiplele trepte
care urmeazã…
8.2.4.6 GRÃSIMILE ALIMENTARE

Grãsimile alimentare se clasificã în: grãsimi animale, grãsimi
vegetale, margarinele ºi grãsimile hidrogenate.
Grãsimile animale sunt reprezentate de: unt
unt, smântânã (ambele
suferã procesul obligatoriu de pasteurizare în fabricile de specialitate),
untura (grãsimea de porc) care se obþine prin topirea þesutului adipos
subcutanat – slãnina – sau a celui din jurul diferitelor organe animale,
seul (grãsimea de vacã ºi de oaie), grãsimea de pasãre, grãsimea
de peºte etc. Ca element de particularitate, untul poate fi ºi sub forma
de unt topit ce se obþine prin topirea untului ca atare sau din procesul
de fabricare a caºcavalului (untul topit de oaie).
Grãsimile vegetale se obþin prin extragerea lor din diversele
pãrþi ale plantei: embrion (uleiul din germeni de porumb), fructe (uleiul
de mãsline, nuca de cocos) sau seminþe (uleiul de floarea-soarelui, de
soia, de dovleac, de susan etc.) – toate cunoscute sub numele de seminþe
oleaginoase.
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Margarinele sunt grãsimi mixte din punct de vedere al originii,
obþinute pe cale sinteticã din amestecuri de grãsimi animale de calitate
superioarã (unt) ºi uleiuri vegetale (hidrogenate pentru obþinerea
structurii saturate), la care se adaugã lapte, gãlbenuº de ou, sare, caroten,
diverse arome. Ca aspect, gust ºi miros se aseamãnã cu untul.
Grãsimile hidrog
enate sunt uleiuri solidificate obþinute din uleiuri
hidrogenate
vegetale sau animale prin adiþionarea hidrogenului la dublele legãturi
ale acizilor graºi nesaturaþi din componenþa lor. Procesul tehnologic se
desfãºoarã la temperaturã ridicatã, în prezenþa catalizatorilor (nichel).
Are loc o modificare a proprietãþilor fizico-chimice ale grãsimilor,
concomitent cu apariþia unor izomeri de poziþie (din forma clasicã „cis“
25
25)
în forma izomericã „trans“). (25
Aceastã introducere, cu extrase din tratatul de alimentaþie al prof.
dr. I. Mincu, prezintã, pe scurt, principalele grupuri alimentare din
categoria grãsimilor. Deºi intens folosite în alimentaþie, se pare cã acestea
sunt prea puþin cunoscute din punct de vedere al modului de obþinere
ºi, implicit, al calitãþii acestora – aceea de produs natural sau denaturat.
Deºi grupul grãsimilor alimentare include o largã clasã de preparate
animale ºi vegetale, ne vom ocupa în mod deosebit doar de câteva:
cele profund denaturate (grãsimile lichide hidrogenate), dar ºi de mult
folositul ulei rafinat, din floarea-soarelui sau din alte plante.
Pentru susþinerea unui mod de alimentaþie natural, viu, organic, de
la bun început se exclud acele grãsimi animale de tip osânzã, slãninã,
unturã etc., extrem de toxice pentru ficat, prin marea greutate în arderea
ºi metabolizarea propriu-zisã a acestora, dar ºi prin toxinele generate
de tratamentele termice.
Asigurarea aportului de grãsimi în organism, în acest caz, se poate
realiza cu ajutorul produselor lactate de bazã (untul, smântâna),
nepasteurizate, dar ºi a oului crud etc.
Dar sã o luãm pe rând.
Mai întâi, sã aprofundãm procesele tehnologice la care este supus
uleiul de floarea-soarelui
floarea-soarelui, deosebit de intens utilizat în alimentaþie.
Urmãtoarele date sunt extrase din „Tratatul de igiena alimentaþiei“:
Dupã ce se îndepãrteazã impuritãþile, miezurile seminþelor se
macinã, se prãjesc ºi se supun apoi presãrii la cald
cald. Urmeazã
extracþia uleiurilor din turte ºi ºroturi (sau din seminþele prãjite, când se
trece direct la extracþie dupã prãjire) prin trecerea acestora în solvenþi
or
ganici uºor de îndepãrtat prin distilare la temperaturi sub 100 0C
organici
(benzinã, dicloretan, triclorurã de etilen). (111)
Prãjir
ea ar
e ca scop obþiner
ea coagulãrii pr
o t einelor
Prãjirea
are
obþinerea
pro
einelor, cu
separarea lipidelor într-o formã mai purã, cu stabilitate mai mare la
pãstrare. (22 )
Uleiul brut astfel obþinut este supus rafinãrii
rafinãrii, în vederea
îndepãrtãrii substanþelor lipidice ºi nelipidice ce conferã uleiului
proprietãþi organo-leptice dezagreabile.
În general, rafinarea se desfãºoarã dupã urmãtoarea schemã:
– eliminarea impuritãþilor aflate în suspensie prin decantare, filtrare
sau centrifugare;
– hidratarea cu cantitãþi mici de apã la cald;
– neutralizarea acizilor graºi liberi cu ajutorul soluþiilor diluate
de hidroxid de sodiu sau de potasiu
potasiu;
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– îndepãrtarea sãpunurilor formate prin spãlarea cu apã;
– decolorarea prin adsorbþia pigmenþilor pe cãrbune sau pãmânturi
decolorante;
odorizar
ea cu je
60–8
– dez
dezodorizar
odorizarea
jett de aburi sub vid la cald (1
(160–8
60–800 0C)
cu vapori supraîncãlziþi;
– polisare care constã în reþinerea pe filtre a precipitatelor formate
dupã rãcire. (111 )
Din studiul acestor procese tehnologice, se remarcã un lucru,
aparent surprinzãtor pentru mulþi: uleiul neprãjit, utilizat la diverse salate, nu este natural
natural.
Chiar uleiul brut, nerafinat, este denaturat, cãci, încã din prima
etapã de prelucrare, are loc prãjirea seminþelor respective – în scopul
coagulãrii proteinelor, deci, a denaturãrii acestora, ºi, odatã cu ele, a
celorlalte principii nutritive, inclusiv lipide.
Dacã ignorãm acest proces de prãjire, nu putem face acelaºi lucru
ºi în privinþa urmãtoarelor procese tehnologice: presarea la cald ºi
distilarea cu solvenþi, a cãror puncte de fierbere este puþin sub 1000 C.
În acest fel, imaginea unui produs alimentar denaturat, apare ca
foarte evidentã. Formarea radicalilor liberi, din acizii graºi polinesaturaþi
din uleiuri, este facilitatã tocmai de temperatura de prãjire ºi de distilare.
Cât despre rafinare, procesul de dezodorizare cu aburi
supr
aîncãlziþi la 1180
800 C
supraîncãlziþi
C, are drept consecinþã o altã profundã denaturare.
În acest sens, se exprimã ºi Manualul de „Medicinã Naturistã“, sub
redacþia Pavel Chirilã:
Rafinarea uleiului presupune tehnici de extragere ºi încãlzire pânã
la temperaturi de 190–2500 C; de asemenea este tratat cu solvenþi, albit,
dezodorizat.
Dezavantajele uleiului rafinat:
– pierde fosfolipidele;
– pierde substanþele proteice;
– se reduce conþinutul în vitamina E;
– temperaturile ridicate duc la formarea de compuºi ciclici, de
polimerizare care pot avea un grad de toxicitate;
52
52)
– conþine încã urme de solvenþi. (52
Din toate aceste degradante prelucrãri tehnologice, putem deja
concluziona cã, doar simpla prezenþã a acizilor polinesaturaþi, nu
prezintã valoare terapeuticã.
Pentru aceasta, este necesarã prezenþa unui ulei cu adevãrat natural, cu acizi graºi polinesaturaþi cu structurã levogirã, neracemizaþi de
tratamentele termice degradante.
În acest sens converg constatãrile echipei de cercetãtori, coordonaþi
de cãtre dr. med. D. Ornish (ºeful programului de cercetare medicalã
„Deschiderea inimii“, amintit în subcapitolul legat de carne).
Acesta preciza, printre altele:
Conform concepþiei dr
dr.. John Kinsella
Kinsella, biochimist la Universitatea
ele mari de grãsimi
Cornell, specialist în cercetarea lipidelor, doz
dozele
polinesaturate, ingerate odatã cu mâncarea pot stimula
cr
eºt
er
ea tumorilor
creºt
eºter
erea
tumorilor, lucru dovedit, deocamdatã la animale. Poate cã
aceasta explicã ºi rezultatele altor cercetãri efectuate pe multe persoane,
în clinici, la care s-a constatat cum o alimentaþie bogatã în acizi graºi
polinesaturaþi reduce frecvenþa cazurilor mortale de infarct cardiac,
dar au avut ca efect creºterea frecvenþei cazurilor mortale provocate
32
de cancer sau de alte boli. (32
32)
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Mai insistãm puþin pe acest proces al rafinãrii uleiurilor, subliniind
„neutralizarea acizilor graºi liberi cu ajutorul soluþiilor diluate de
hidroxid de sodiu sau de potasiu“.
Acest proces tehnologic, se pare cã are un puternic efect denaturant asupra aminoacizilor din ulei, fapt evidenþiat prin cercetãrile
prezentate în veritabilul manual de toxicologie, al prof. dr. S. Dumitrache
ºi bioch. R. Segal:
Denaturarea ºi modificarea conformaþiei proteinelor în mediu
alcalin sunt în funcþie de pH, durata tratamentelor ºi temperaturã.
Principalele modificãri chimice sunt:
– distrugerea unor aminoacizi sensibili la tratamente alcaline, cum
sunt: cisteina, treonina, serina, arginina, izoleucina,
lizina
lizina, ºi ca urmare, reducerea valorii biologice. Cercetãrile
efectuate cu proteine de floarea-soarelui folosind soluþii de
NaOH cu molaritãþi crescânde (0,05 la mol), la temperaturile de
55, 60 ºi 8800 0 C
C, au evidenþiat o diminuare progresivã ºi
importantã a conþinutului de aminoacizi proporþional cu
concentraþia alcaliilor folosite ºi intensitatea tratamentului termic.
Rezultatele corespund cu constatãrile efectuate în cazul hidrolizei
alcaline a proteinelor;
– izomerizarea unor aminoacizi
aminoacizi: lizina, metionina, alanina,
acidul glutamic, iar în cazuri foarte severe, izomerizarea
poate fi generalã pentru toþi aminoacizii. Este bine
cunoscut cã cea mai mare parte de D-aminoacizi sunt
inutilizabili de cãtre organismul uman;
vea douã
e po
care
pott aav
– apariþia unor aminoacizi neobiºnuiþi car
origini
origini.
Unii sunt rezultatul unei transformãri a unor resturi de aminoacizi:
astfel, izoleucina este transformatã în aloizoleucinã, arginina în
ornitinã. Dupã Cheftel, formarea ornitinei ºi dispariþia argininei pot fi
în cazul proteinelor de floarea-soarelui, dintre cei mai buni indici ai
severitãþii tratamentului. Astfel, aminoacizii anormali provin prin
condensarea resturilor aceluiaºi lanþ sau a douã lanþuri proteice. Se
formeazã legãturi covalente care conduc la formarea lizinalaninei
(LAL).
În sinteza fãcutã de Maga se acceptã schema propusã de Masters ºi
Friedman (1980) care postuleazã calea unei racemizãri.
În afarã de LAL, în timpul tratamentelor cu alcali se pot forma mai
mulþi componenþi, printre care ornitinoalanina
ornitinoalanina, dar cea mai mare
atenþie s-a acordat lizinalaninei, deoarece s-a constatat cã produce leziuni
d ºi colab. au demonstrat
renale la cobai. Cercetãrile efectuate de Woodar
oodard
cã prin administrarea în raþie a 250–3000 ppm de LAL sinteticã se
înregistreazã nefrocitomegalii de diferite niveluri, pentru ca leziunile
sã fie foarte severe la doze înalte.
Modificarea valorii nutritive a proteinelor tratate în mediul alcalin
a pus în evidenþã necesitatea luãrii în consideraþie a douã aspecte: pe
de o parte, pierderile de valoare nutritivã ºi, pe de altã parte, toxicitatea
lizinalaninei.
În cazul decolorãrii extractelor de proteinã de floarea-soarelui cu
tioninã tr
H 2 O 2 la pH 10,5 cu 0,4 M H 2 O 2 , 1 5% din me
metioninã
trece
ece în
metioninsulfonã, fãrã valoare alimentarã, iar restul de 85%
rãmâne sub formã de sulfoxid
sulfoxid. În þara noastrã nu se admite
24
prelucrarea cu apã oxigenatã. (24
24)
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Dupã evidenþierea aspectelor de denaturare biologicã – încã din
prima parte a procesului tehnologic de obþinere a uleiului rafinat – în
continuare, vom studia efectele directe, ºi, cel puþin, la fel de dramatice,
ale tratamentelor termice asupra uleiului
uleiului, rafinat sau nu.
Aceeaºi „Toxicologie a produselor alimentare“ va fi ghid ºi în acest caz:
În timpul încãlzirii îndelungate a uleiului s-a înregistrat o schimbare
a proprietãþilor fizico-chimice: se produc creºterea vâscozitãþii ºi
densitãþii ºi mãrirea indicelui de refracþie
refracþie, în timp ce solubilitatea
în solvenþi specifici (benzen, alcool amilic etc.) ºi indicele de iod se
micºoreazã. Cele mai importante transformãri ale grãsimilor
încãlzite sunt ilustrate de scãderea indicelui de iod, care
demonstreazã transformarea acizilor graºi nesaturaþi în
substanþe cu grad mai mic de nesaturare.
nesaturare Creºterea vâscozitãþii,
a densitãþii, mãrirea indicelui de refracþie ºi a greutãþii moleculare duc
la concluzia cã, în cazul încãlzirii grãsimilor, are loc un proces de
polimerizare la care participã radicalii liberi ai acizilor graºi.
În urma încãlzirii grãsimilor se pot forma atât compuºi volatili, cât
ºi derivaþi cu greutate molecularã ridicatã.
aºi mai mult sau
Produºii nevolatili sunt formaþi din acizi gr
graºi
mai puþin degr
adaþi ºi ciclizaþi, rezultaþi din hidroliza gliceridelor,
degradaþi
a trigliceridelor transesterificate ºi oxidate, a trigliceridelor în care un
acid gras poate fi ciclizat sau doi acizi graºi uniþi printr-o punte din
polimeri ºi oxipolimeri intergliceridici.
Cercetãrile efectuate de Pacquot ºi Cuvier au urmãrit
transformãrile autooxidative suferite de uleiul de arahide ºi de
ea-soar
elui la temperaturi cuprinse între 50–1400 C. Prin dozarea
loarea-soar
ea-soarelui
floar
peroxizilor totali ºi a epoperoxizilor s-a constatat cã formarea
acestora din urmã este cu atât mai importantã, cu cât temperatura
este mai ridicatã ºi durata mai lungã. Cercetãrile au evidenþiat
urmãtoarele transformãri: indicele de peroxid trece printr-un maxim,
dupã care descreºte; valoarea maximã a indicelui de peroxid este cu
atât mai ridicatã, cu cât temperatura este mai scãzutã, ceea ce
demonstreazã cã viteza de descompunere a peroxizilor creºte mai
repede cu temperatura decât viteza de formare; cu cât autooxidarea
pr
ogr
eseazã, cantit
at
ea de per
oxizi scade, în tim
p ce pr
opor
þia
progr
ogreseazã,
cantitat
atea
pero
timp
propor
oporþia
de epoxiperoxizi se mãreºte
mãreºte; în general, autooxidarea este cu atât
mai rapidã cu cât temperatura este mai ridicatã; uleiul de floareasoarelui, fiind mai nesaturat se oxideazã mai rapid.
Din punct de vedere nutriþional prezintã importanþã, în mai mare
mãsurã, produºii nevolatili, care se acumuleazã ca urmare a unei mari
diversitãþi de reacþii, ºi anume: formarea de acizi graºi liberi, oxiacizi
ºi oxipolimeri, sinteza de compuºi ciclici monomeri, dimeri ºi polimeri.
win ºi colab. au semnalat ef
ectul dãunãt
or al
Încã din 1938, Ir
Irwin
efectul
dãunãtor
mic ºi au constatat cã acest efect este determinat
termic
grãsimilor oxidate ter
de alþi factori decât distrugerea substanþelor nutritive, absor
absorþia
þia lor
fiind, în acelaºi timp, mul
multt mai dificilã.
Taschev ºi colab. folosind în hrana ºoarecilor uleiuri de porumb ºi
700 C
de floarea-soarelui, încãlzite la 11112–1
2–170
C, au constatat alterãri histologice
la nivelul intestinelor. Rezultate surprinzãtor de grave au fost comunicate
de Binne
Binnett ºi Weller
ellerss în condiþiile tratãrii termice mai puþin severe (180
grade C, timp de 20 minute) a uleiului de arahide, a untului ºi a margarinei.
Ei au înregistrat, prin administrarea grãsimilor în proporþie de 15% din
raþie, o mortalitate de 30–50%.
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Creºterea temperaturii de încãlzire la valori peste 3000 C mãreºte
of
mult gradul de risc. Încã din anul 1938, R
Rof
offfo a menþionat cã grãsimile
animale ºi vegetale, încãlzite la 3500 C, timp de 30 de minute, provoacã
tumori canceroase. Raju ºi Rojogopolian au observat la ºobolanii hrãniþi
cu uleiuri nesaturate, care au fost încãlzite timp îndelungat la 3000 C, o
micºorare a creºterii. Far
armer
mer ºi colab. au arãtat cã o dietã ce conþine
numai 110%
0% uleiuri polimerizat
e tter
er
mic au un ef
ect nef
avor
abil
polimerizate
ermic
efect
nefa
orabil
asupra reproducþiei ºi lactaþiei
lactaþiei.
vie
tici atribuie grãsimilor o
xidat
e tter
er
mic
Cer
ce
orii so
ermic
Cerce
cetãt
tãtorii
sovie
vietici
oxidat
xidate
tãt
un im
por
impor
porttant ef
efect
nociv. Markova ºi colab. au studiat repercusiunile
ect nociv
fiziologice ale încãlzirii uleiului de floarea-soarelui, timp de 35 de ore,
la 1900 C ºi au constatat cã efectele sunt proporþionale cu conþinutul
uleiului în produse de oxidare. Dupã administrarea timp de 2 luni, în
raþia cobailor a grãsimilor cu conþinut de 4% produse de oxidare se
înregistreazã o micºorare a creºterii, reducerea conþinutului de proteine
în sânge, inhibarea activitãþii fosfatazei alcaline etc. Aceleaºi efecte s-au
observat folosind ulei cu 1,4% substanþe oxidate, dar dupã 5 luni de
administrare, Bedulevici ºi colab. au pus în evidenþã faptul cã încãlzirea
e, pr
ovoacã
grãsimilor
per
aturi nor
male de prãjir
emper
peraturi
normale
prãjire,
pro
grãsimilor,, chiar la ttem
em
o reducere a conþinutului de acid linoleic ºi a gradului de
asimilare
asimilare.
În legãturã cu posibilitatea ca grãsimile degradate termic sã exercite
un efect cancerigen sau cocancerigen, pãrerile sunt contradictorii.
Vâºesla
vova ajunge la concluzia cã grãsimile încãlzite la temperatura
Vâºeslav
de 180–2000 C nu sunt cancerigene: acest risc apare la o încãlzire de peste
300 0 C. Într-o lucrare ulterioarã, autoarea menþioneazã cã ºi în
cazul încãlzirii grãsimilor la aceste temperaturi, când se atinge
un grad de oxidare cuprins între 1 ºi 3,5%, poate apãrea un
slab efect cancerigen
cancerigen.
Nolen ºi colaboratorii, folosind grãsimi încãlzite, nu au constatat
o diminuare a eficacitãþii alimentare ºi a utilizãrii digestive a lipidelor,
în schimb au înregistrat o reducere a longevitãþii.
Din grãsimile încãlzite ºi oxidate s-au izolat peste 150 de componenþi::
hidrocarburi, derivaþi hidroxizi, ceto ºi carboxi, compuºi
ciclici cu diverse grade de nesaturare, substituþie ºi oxidare,
produºi cu greutate molecularã mare, ca dimeri ºi trimeri
etc
etc. Cercetãrile privind absorbþia acestor compuºi au arãtat cã peste
125 de substanþe, marcate cu 14C, au fost izolate din limfã
limfã, ceea ce
demonstreazã o absorbþie destul de importantã a acestora
acestora.
Monomerii ciclici, produºii hidroxi ºi cetoesterii sunt uºor absorbiþi ºi
trec în limfã.
Studiile nutriþionale au arãtat cã monomerii la un nivel mai mic de
0,15% nu au exercitat nici un efect dacã dieta a fost de bunã calitate. În
trãrii mai mult de 0,
of
ia
administrãrii
0,115% se cons
constt atã hiper
hipertr
trof
ofia
cazul adminis
tr
ficatului ºi un conþinut mai mare de substanþe grase.
Nu trebuie însã omis faptul cã, din spirit de economie sau din
neglijenþã, în unele unitãþi de prelucrare se prelungeºte foarte
mult perioada de utilizare a uleiului la prãjirea a diverse
legume sau aluaturi, degradarea putând fi foarte accentuatã.
Causeret ºi colab., analizând aspectele biochimice nutriþionale ºi
toxicologice ale grãsimilor încãlzite, susþin rezervele exprimate de
numeroºi igieniºti asupra restricþiei utilizãrii uleiului cu conþinut ridicat
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de acid linoleic ºi linolenic în operaþiile care implicã încãlzirea
prelungitã sau repetatã la temperaturi ridicate. Se recomandã ca la
prãjire sã se foloseascã grãsimi cu un grad redus de
nesaturare.
În cazul fabricãrii conservelor din produse prãjite se pot acumula
pânã la 3% produºi de oxidare, care reprezintã riscul unor procese
patologice. În Rusia s-a stabilit cã limita maximã de produse de oxidare
în fripturi, conserve de legume ºi în concentrate poate fi de 1%.
Cercetãrile fãcute în ultimul timp privind încãlzirea grãsimilor în
condiþii de laborator, la temperaturi ridicate, dar la un regim perfect
controlat, au demonstrat cã toxicitatea este determinatã de
monomerii ciclici.
ciclici Dacã aceastã fracþiune este inclusã în reacþie, în
proporþie de 10–20% animalele mor în mai puþin de 4 sãptãmâni. Din
contrã, fracþiunea polimerizatã este mai bine suportatã de animale,
ovoacã diar
ee ºi depr
esia cr
eºt
erii.
dar pr
pro
diaree
depresia
creºt
eºterii.
În concluzie, grãsimile termopolimerizate sunt responsabile
de numeroase efecte fiziologice ca:
– reducerea utilizãrii digestive a uleiurilor polimerizate în paralel
cu creºterea gradului de polimerizare;
– mãrirea dimensiunii diferitelor organe interne
interne, în special
a ficatului (în acest caz, responsabilitatea o au monomerii ciclici);
– perturbarea metabolismului diferitelor vitamine;
– modificarea, în mare mãsurã, a activitãþii enzimatice tisulare;
– sensibilizarea animalelor în cazul când administrarea uleiurilor
24
24)
încãlzite se face în timpul perioadei de reproducþie. (24
Dupã evidenþierea toxicologicã a tratamentului termic intens asupra
uleiurilor alimentare, dar ºi al alimentelor prãjite odatã cu acesta – în
continuare, ne oprim puþin asupra efectelor generate de transformarea
grãsimilor vegetale nesaturate în grãsimi solide, de tipul margarinei
ºi a planctolului
planctolului.
Dacã margarina, ca înlocuitoare a untului natural, este mai puþin
utilizatã ca atare, de gospodine, în bucãtãrie – în schimb, laboratoarele
de panificaþie, patiserie ºi cofetãrie, folosesc din plin acest produs (mult
mai ieftin ca alte preparate naturale), în diverse produse fãinoase, ce
stau la baza multor meniuri tradiþionale.
Astfel, procesul de înlocuire a acizilor graºi cis cu forma trans
(rigidizantã pentru membrana celularã), este clar precizatã în
„Toxicologia produselor alimentare“:
În procesul tehnologic de hidrogenare a uleiurilor vegetale, în
vederea obþinerii unor grãsimi cu un punct de topire mai ridicat,
asemãnãtor grãsimilor animale (planctol, margarinã), se formeazã o
cantitate apreciabilã de acizi graºi trans
trans. Fiind perfect absorbiþ
absorbiþi la
nivelul mucoasei intestinale, acizii graºi trans se regãsesc în lipidele
limfatice ºi în lipoproteinele din serul sanguin.
Acizii graºi trans pot fi încorporaþi în diferite lipide din membrane,
ceea ce schimbã proprietãþile fizice ale fosfolipidelor care se
manifestã, în primul rând, printr-o diminuare a fluiditãþii
membr
anelor
membranelor
anelor. Cercetãrile în vitro au demonstrat cã simpla înlocuire
a acidului oleic cu izomerul sãu trans antreneazã o diminuare a suprafeþei
moleculare a fosfolipidelor. Filmul de lecitinã trans este mai condensat
decât omologul sãu cis, ceea ce lasã sã se prevadã o diminuare a
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permeabilitãþii membranelor faþã de cele în constituþia cãrora intrã
lipidele cis, ºi acesta va influenþa funcþiile membranei.
În cercetãrile efectuate pe ºobolanii nou-nãscuþi, supuºi unui regim
suplimentat cu ulei de soia hidrogenat, care conþinea 15–30% acizi graºi
trans, s-a constatat cã aceºtia sunt încorporaþi în diferite lipide ale membranelor. În cazul în care durata regimului a fost mai mare de 21 de zile,
proporþia de acizi graºi trans gãsiþi în membrane a fost cu atât mai ridicatã,
cu cât regimul a fost mai bogat în izomeri trans, existând deci o corelaþie
directã.
Diferiþi autori au demonstrat cã acizii graºi trans din alimente,
regãsiþi în fosfolipidele tisulare, ocupã în mod preferenþial poziþia 1 ºi
nu poziþia 2, ca izomerii cis. Din acest punct de vedere, acizii graºi
nesaturaþi trans se comportã deci ca acizi saturaþi
saturaþi, cu care ei
intrã în competiþie pentru esterificarea poziþiilor 1.
În cazul ºobolanilor tineri, hrãniþi cu un regim care conþinea 15–
30% ulei de soia hidrogenat, cu acizi graºi trans, s-a produs o diminuare
de la 75 la 63% a acizilor graºi saturaþi cu cateanã lungã, atunci când
regimul s-a prelungit la 21 de zile. Fenomenul este mai accentuat când
proporþia de acizi graºi trans este mai mare. Se apreciazã cã aceastã
diminuare a conþinutului de acizi graºi saturaþi este foarte importantã,
iar încorporarea se poate explica prin competiþia dintre acizii graºi
saturaþi ºi acizii graºi trans
trans.
Acizii graºi trans au un efect rigidifiant asupra
membranelor celulare
celulare, dar acestea au capacitatea de a menþine
fluiditatea normalã, acþionând asupra acizilor graºi saturaþi, care au un
efect similar de rigidifiere, ºi asupra conþinutului de colesterol, care
regleazã fluiditatea.
Cercetãrile efectuate de Entressangles, asupra ºobolanilor hrãniþi
cu grãsimi ce conþin acizi graºi trans, au atras atenþia cã existã tendinþa
ca sã creascã conþinutul total de lipide în þesuturi, în detrimentul
proteinelor. (224 )
Dacã manualul de toxicologie alimentarã oferã detalii legate de
înlocuirea, în interiorul membranei celulare, a formelor de acizi graºi
cis cu formele trans – Daniel Reid, în „Cartea completã de medicinã
tradiþionalã chinezã“, ne expune riscul prezenþei acestor compuºi în
organismul uman.
Aceste date, de mai jos, sunt preluate de Daniel Reid din observaþiile
dr. Igram:
Cel mai edificator exemplu privind proprietãþile carcinogene ale
alimentelor îndelung procesate din dietele moderne sunt uleiurile
vegetale hidrogenate
hidrogenate: când în structura celulelor pãtrund molecule
denaturate din margarinã sau alte grãsimi artificiale – ca urmare a
absenþei celor naturale din alimentaþie – respectivele celule nu mai pot
rãspunde corect solicitãrilor, lãsând astfel cale liberã tumorilor
ganismul
canceroase. Fapt este cã, potrivit ,,alchimiei alimentare“, or
organismul
uman necesitã un aport constant considerabil de enzime active (dintre care unele intrã în organism ca enzime naturale în procesul
de hrãnire), dar singure, alimentele procesate nu pot oferi aceste
elemente vitale, dimpotrivã, ele nu fac decât sã consume aceste
rezerve limitate ale organismului.
În timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, când untul a dispãrut de
pe piaþã, americanii au apelat la uleiurile vegetale pentru a obþine un
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substituent, astfel apãrând margarina
margarina. Ei au obþinut acest produs prin
încãlzirea diverselor uleiuri vegetale la peste 500 grade F, hidrogenându-le
apoi ºi adãugând nichel drept catalizator pentru a le întãri. Rezultatul
acestui proces chimic este un substituent solid al grãsimilor natuavel
rale cu o sstr
tr
ucturã molecularã similarã plas
ticului. (v
ezi P
tructurã
plasticului.
(vezi
Pa
Chirilã)
Când grãsimile naturale sunt eliminate din alimentaþie în favoarea
uleiurilor hidrogenate, organismul este silit sã foloseascã acele molecule
de grãsime denaturatã în locul acizilor graºi naturali ce lipsesc.
Globulele albe ale sângelui – coloanele de sprijin ale sistemului imunitar
– sunt dependente în mod particular de acizii graºi esenþiali. Iatã în
continuare cum descrie doctorul Igram ceea ce se întâmplã cu
globulele albe atunci când uleiurile hidrogenate înlocuiesc grãsimile
naturale în dietã, citat extras din cartea sa „Mâncaþi corect sau riscaþi sã
muriþi tânãr“:
„Membranele acestor celule încorporeazã grãsimile hidrogenate
în structura lor. Când se întâmplã aceasta, globulele albe îºi
încetinesc funcþiile, iar membranele lor se rigidizeazã.
Asemenea globule albe sunt slabi luptãtori împotriva infecþiilor, lãsând
organismul pradã tuturor tipurilor de afecþiuni ale sistemului imunitar.
Cancerul sau infecþiile cu bacterii, ciuperci ºi viruºi pot gãsi uºor condiþii
prielnice De fapt, una din cãile cele mai rapide de a vã paraliza
sistemul imunitar este sã mâncaþi zilnic cantitãþi semnificative
de alimente îndelung prãjite sau grãsimi precum margarina
Nu este de mirare cã un consum exagerat de margarinã, grãsimi nesaturate ºi alte grãsimi hidrogenate este asociat cu o mare incidenþã a
div
er
selor ffor
or
me de cancer
diver
erselor
orme
cancer..
egulat de uleiuri hidr
oPe lângã aceastã maladie, consumul rregulat
hidrogenate ºi alimente procesate este strâns asociat cu un risc
crescut de arteriosclerozã, boli cardiace, boli autoimune ºi
hipertensiune arterialã.
Grãsimile naturale sunt combustibilul preferat al inimii, celulele
cardiace fiind specializate în conversia grãsimilor în energie. În acest
scop, o substanþã nutritivã numitã carnitinã este necesarã pentru
eliberarea grãsimilor în celulã în vederea arderii. Grãsimile nu pot fi
convertite eficient fãrã o cantitate adecvatã de carnitinã, scrie doctorul
Ingram.
Carnitina este un aminoacid sintetizat în ficat din alþi doi
aminoacizi – lisinã ºi metioninã – ambii obþinuþi din surse
alimentare. Dacã dispuneþi de suficiente rezerve de carnitinã, puteþi
consuma toate grãsimile naturale pe care le doriþi, deoarece acest
aminoacid ajutã la arderea grãsimilor, în special la nivelul inimii, unde
nu sunt niciodatã stocate. Dintre vegetale cele mai bogate în carnitinã
sunt fructele de avocado ºi ger
germenii
grâu.
menii de grâu
Cele mai bune surse de acizi graºi esenþiali sunt: migdalele,
nucile, seminþele de floarea-soarelui ºi de dovleac, ananasul, fructul de
avocado. Cele mai bune uleiuri sunt cele obþinute prin presare la rece
din mãsline, porumb, floarea-soarelui, susan, ºofran.“ (110)
Din toate aceste constatãri, privind toxicologia alimentarã a
grãsimilor, se remarcã „bogãþia“ toxinicã, rezultatã în urma oxidãrii
grãsimilor polinesaturate, pornind chiar din momentul iniþial de obþinere
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a uleiului brut, pânã la fierberea în ulei (la temperaturi ce variazã în
jurul valorii de 2000 C), a diverselor preparate alimentare.
Dar, dincolo de toatã aceastã „toxicologie chimicã“, nu trebuie sã
omitem nicicum aºa numita „toxicologie radiativã“ a preparatelor tratate
termic.
Astfel, acesta este foarte interesant evidenþiatã, prin „radiografiile
electronografice“ de tip Kirlian, de cãtre H. Oldfield ºi R. Coghill, în
aceeaºi lucrare citatã pânã acum, „Faþa nevãzutã a creierului“:
În seria de experimente efectuate, am remarcat diferenþe clare de
radiaþie naturalã între câmpurile diverselor obiecte studiate, diferenþa
er
mã
dintre untul de ffer
ermã
mã, de provenienþã animalã ºi uleiul de mãsline
obþinut prin presare la rece fiind cea mai notabilã. La eºantionul
de ulei de mãsline am remarcat o a doua emisie de energie radiantã, un
fenomen singular înregistrat numai în cazul acestui produs (fenomen
în privinþa cãruia nu putem furniza nici o explicaþie). În urmãtoarea
imagine surprinsã, eºantionul de ulei de mãsline este ca la început, iar
tot ce am reuºit sã obþinem prin metoda Kirlian ca descãrcare de tip
corona la uleiul obþinut din grãsimi de porc a fost o patã minusculã
66
66)
de culoare albastrã fixatã pe o placã altfel goalã. (66
Iatã, la final, remarcãm, din citatul de mai sus, posibilitãþi de
realizare a unei alimentaþii ºi industrii alimentare cât mai naturale posibil,
în care untul de fermã ºi uleiul presat la rece sã fie componentele
lipidice de bazã.
În acest fel, se respectã structura organicã, levogirã a alimentului –
pentru reabilitarea, menþinerea ºi potenþarea la valori nebãnuite, în
prezent, a sãnãtãþii umane. Adicã: pentru Viaþã
Viaþã, în ultimã instanþã!
8.2.4.7 B
ÃUTURILE
BÃUTURILE
Bãuturile, adicã lichidele, reprezintã o categorie care poate fi
înscrisã ca o grupã alimentarã distinctã.
Astfel, putem împãrþi clasa lichidelor în trei mari categorii:
1 . Lichide ce asigurã aportul de apã în organism, aici intrând apa
de rrobine
obine
obinett , dar ºi sucurile nealcoolice din comerþ;
2 . Bãuturile alcoolice fermentate
fermentate;
3 . Bãuturile alcoolice distilate
distilate.
De la bun început, trebuie sã precizãm cã viziunea noastrã include,
ca lichid util ºi cu adevãrat compatibil organismului uman, apa organicã
organicã.
Aceasta se referã, fie la lichidul regnului animal (din lapte), a regnului
mineral (apa de izvor, apa platã, dar ºi apa simplã purificatã ºi energizatã),
dar, mai ales, la lichidul regnului vegetal (apa de legume, sucurile din
vegetale etc.).
Aceste considerente se bazeazã pe ideea compatibilitãþii între
structura vie, levogirã, cum este apa organicã (vezi 10.2), ºi aceeaºi
structurã levogirã, a componentelor moleculare ºi atomice, ale
organismului uman.
Aceastã ipotezã este întãritã ºi confirmatã prin experienþele ing.
Marcel Violet
Violet, dar ºi a altora, inclusiv din spaþiul românesc – care
vor fi expuse pe larg la subcapitolul respectiv.
Acum, prezentãm doar afirmaþiile seci ale manualelor de biofizicã
ale Facultãþilor de Medicinã ºi Agronomie, care doar afirmã, fãrã sã
explice exact, caracterele deosebite ale apei organice:

522

O bunã parte a apei care intrã în alcãtuirea sistemelor biologice (în mod
deosebit în structura celulelor) manifestã proprietãþi fizice neobiºnuite
(se evaporã extrem de greu, nu îngheaþã nici la temperaturi cu mult sub 00C,
nu dizolvã cristaloizii, nu participã la osmozã etc.). Cercetãrile efectuate
demonstreazã cã apa intracelularã are un grad superior de ordonare
ordonare,
68
68)
semãnând mai mult cu gheaþa decât cu apa lichidã. (68
O fracþiune din apa citoplasmaticã este foarte rezistentã la desecare,
nu îngheaþã nici la -20 0C, nu are proprietãþi de solvent ºi nu este
67
transferatã prin membranã). (67
67)
Un aspect interesant se referã la relaþia dintre cantitãþile de apã ºi
de sare ingurgitate, aceasta fiind de direct proporþionalitate. Cu cât se
ingurgiteazã mai multã sare, pe fondul toxinelor alimentaþiei tradiþionale,
cu atât se va simþi nevoia unui mai mare aport de apã obiºnuitã.
Acest lucru este firesc, inclusiv din punct de vedere biofizic ºi biochimic,
ca aportul unui element, nu atât mineral, cât, mai ales, anorganic (clorura
de sodiu) sã atragã ºi dizolvantul corespondent – apa obiºnuitã
obiºnuitã, devenitã,
ganicã – vezi 10.2).
prin poluare, o structurã anorganicã (adicã antior
antiorganicã
Termenul de „mineral“ nu se referã la apa îmbuteliatã în comerþ ca
„apã mineralã“ – de fapt, o „apã mineralizatã“, cu oligoelemente
minerale – ci la apa de robinet sau cea care se gãseºte peste tot în
naturã, ca un component fundamental al lumii minerale.
e din or
ga
Treptat, cu ajutorul hranei naturale, depozitul de sar
sare
orga
ga-nism se dizolvã, edemele încep sã disparã, þesutul subcutanat
(umf
lat de lichid) diminuã pr
ogr
esiv
vine ne
(umflat
progr
ogresiv
esiv,, pielea de
devine
nett edã,
organismul începe sã se regenereze
regenereze.
Acestea sunt descrieri ale înfãþiºãrii celor ce folosesc acest mod de
hranã ºi de viaþã…
De aceea, noi considerãm (ºi experimentãm acest lucru), cã, lichidul
organic existent în lapte, dar, mai ales, în legume ºi fructe (impropriu
numit apã) – asigurã întregul necesar lichidian al organismului.
Referitor la bãuturile rãcoritoare, nealcoolice
nealcoolice, de tipul sucurilor
din comerþ, putem spune cã, prezenþa în compoziþia lor a diverºilor aditivi
ºi adjuvanþi, a acizilor minerali, caramelului, a zahãrului, chiar a
concentratului din care se obþin sucurile (metode ce denatureazã principiile
active, vitale organismului) – orienteazã asupra calitãþii acestora…
De altfel, curentul de opinie ce conºtientizeazã efectele negative
ale acestora, este în continuã creºtere, efecte toxicologice fiind prezentate
pe larg în mass-media, dar ºi în manualele de toxicologie, discutându-se
mult în lumea medicalã de efectele controversate ale acestora.
Precizãm doar cã, aceste preparate – promovate a fi produse pe
bazã de extracte ,,naturale“ (dar, în fapt, aceleaºi ,,prafuri“ devitalizate,
„concentrate“ de substanþe chimice, exact ca în borcanele chimiºtilor
din chimia industrialã
industrialã), sau sucuri naturale pasteurizate ºi sterilizate
prin fierbere la 1050 C, apoi stabilizate cu aceleaºi substanþe toxigene,
controversate – ca marea majoritate a produselor denaturate, sunt
concepute doar pe principiul comercial al rezistenþei în timp.
În aceastã deosebitã afacere, existã, însã, ºi un „pãgubit“: însuºi
omul modern, dispus sã-ºi sacrif
ice sãnãtatea pe „altarul“
sacrifice
gustului!…
În legãturã cu bãuturile alcoolice
alcoolice, lucrurile sunt ºi mai clare.
Între cele douã categorii de bãuturi alcoolice, le recomandãm
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pentru consum, cu foarte mare moderaþie, pe cele fermentative, de
tip bere ºi vin (dar numai cele naturale, nechimizate,
nepasteurizate etc.).
Aceastã recomandare e bazeazã pe calitãþii lor, de a fi structuri vii,
organice, produse prin procesul de fermentaþie naturalã. Alcoolul
rezultat este ºi el natural, deci uºor de armonizat în structura tisularã.
Însã, cum, ca în orice proces, doza conteazã
conteazã, acelaºi lucru este valabil
ºi în acest caz. Prin ingurgitarea a multor litri de vin sau bere naturalã,
excesul creat va dezechilibra organismul, bulversând structurile intime.
Exact acelaºi lucru se petrece ºi în cazul excesului culinar, chiar în
cazul produselor naturale!
Numai cã, în al doilea caz, linia de demarcaþie dintre foame ºi
saþietate, este mult mai uºor de sesizat, pentru a se lua mãsura
corespunzãtoare (oprirea aportului culinar, fie el ºi din produse naturale). În schimb, sesizarea momentului – pentru limitarea aportului
produselor alcoolice fermentative, naturale – este mult mai greu de
„surprins“…
De aceea este nevoie de „dreapta mãsurã“. Cu atât mai mult, cu cât
aceastã „mãsurã“ nu are valoare fixã, pentru cã, deºi oxidarea alcoolului
etilic se face cu vitezã aproape constantã, fiecare individ are propriul
sistem enzimatic (microzomial etc.), mai mult sau mai puþin dotat,
calitativ ºi cantitativ.
Mult mai dramaticã este afectarea organismului, în urma aportului
de alcool distilat
distilat, deci dextrogirizat. Asocierea structurii sale
denaturate, cu excesul cantitativ ºi de concentraþie, creeazã adevãratele
„bombe energetice negative“, pe care le cunoaºte oricine…
Aceste teribile efecte distructive, mai ales asupra ficatului, pot fi
produse prin folosirea, în doze crescute, a acestor produselor alcoolice
– iniþial de fermentaþie, supuse ulterior distilãrii – ca: þuicã, rachiu,
coniac etc.
De aceea, arabii le foloseau doar ca droguri (în sensul real al acestui
cuvânt), în doze farmaceutice...
În concluzie, lichidele – alcoolice sau nealcoolice – sunt
patibile cu or
ganismul doar în ffor
or
ma lor or
ganicã, le
vogirã
compatibile
organismul
orma
organicã,
lev
com
(ºi în doze echilibrate).
Aceastã calitate poate fi transmisã ºi apei anorganice, prin combinãri
cu elemente vegetale (acest aspect va fi aprofundat la subiectul dedicat
emisiei radiative bioelectroluminiscente).
Însã, cea mai importantã concluzie, se referã la stabilirea unei relaþii
de directã proporþionalitate între cantitatea de clorurã de sodiu (sarea
rafinatã de bucãtãrie) ingurgitatã ºi toxicitatea hranei denaturate
tradiþionale, pe de o parte, ºi, pe de altã parte, cantitatea de lichid (în
speþã apa organicã) solicitatã de cãtre organism, prin senzaþia de sete.
Ultima afirmaþie poate pãrea ciudatã, dar se bazeazã pe propriile
trãiri aºa cum, prin hrana total naturalã ºi
noastre experienþe ºi trãiri:
netoxicã, se „pierde“ senzaþia de foame
foame, tot aºa, prin eliberarea de
toxine ºi prin neutilizarea sãrii (chiar ºi a celei naturale, „sarea
pãmântului“), se „pierde“, în timp, ºi senzaþia de sete!
Acest lucru nu este deloc întâmplãtor în evoluþia (pe plan fizic) a
universului numit OM: eliberarea de senzaþii (gustative, olfactive etc.),
pentru o fireascã desfãºurare a trãirii ºi vieþuirii…
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Dispar senzaþiile ºi revin trãirile sau, ºi mai evident, eliberãm
senzaþionalul pentr
u rredescoperir
edescoperir
ea T
rãirii – într
u V
iaþã,
pentru
edescoperirea
Trãirii
întru
Viaþã,
A de
vãr
at
e, Iubir
e!
devãr
vãr,, Sincerit
Sinceritat
ate,
Iubire!
A ces
ir
esc de eev
v oluþie – de la ges
tul culinar
cestt a-i sensul ffir
iresc
gestul
natural ºi digestia naturalã, cãtre Gestaþia unei Lumi Noi,
trãind o nouã Digestie informaþional-spiritualã…
*
**
La finalul acestui subiect de importanþã deosebitã – în descoperirea
toxicologiei culinare, a majoritãþii grupelor alimentare, exceptând doar
carnea – prezentãm un ultim citat, din deosebita lucrare a lui Tompkins
ºi Bird, „Lumea secretã a plantelor“:
La începutul secolului XX s-a observat cã bãrbaþii din nordul Angliei
ºi sudul Scoþiei, care la vremea rãzboaielor napoleoniene erau renumiþi
pentru staturile lor înalte ºi pentru forþa lor fizicã, datoritã cãrora erau
consideraþi printre cei mai buni soldaþi din armata englezã ºi de
continentul european, au fost loviþi de un fel de boalã misterioasã care
fãcea ca adolescenþii sã creascã mici, pricãjiþi ºi lipsiþi de
vigoar
e, astfel cã în perioada rãzboiului cu burii (1899–1902) un mar
e
vigoare
mare
aþi inapþi pentr
u ser
viciul milit
ar
numãr din ei furã declar
ar..
declaraþi
pentru
serviciul
militar
Îngrijorate de acest fenomen, autoritãþile au trimis la faþa locului o
comisie de anchetã care sã stabileascã de urgenþã cauzele acestui
fenomen alarmant. Concluziile comisiei au fost cã rãul stãtea în migrarea
masivã a populaþiei spre oraºe, unde aerul poluat de instalaþiile indusgarinã
triale era nociv, ºi mai ales în consumul de pâine albã, mar
margarinã
ºi zahãr rafinat
rafinat.
Dar asemenea lucruri, la începutul secolului XX, pãrurã tuturor
33
33)
atât de absurde, încât nimeni nu le luã în serios. (33
Acest scurt, dar concentrat fragment, atrage atenþia asupra unei
triade toxice solide
„triade
solide“, reprezentatã de pâine, margarinã, zahãr
– ca exponente principale, care au îndepãrtat actuala societate umanã,
de calitãþile originare ale alimentelor.
La rândul nostru, atragem atenþia asupra unei alte posibile „triade
toxice“, de data aceasta lichidã: lapte pasteurizat, ulei rafinat ºi
bãuturi distilate
distilate.
Poate cã, aceasta este ºi mai periculoasã decât prima, prin forþa
crescutã de penetrare a lichidului toxic, în torentul circulator ºi limfatic
al organismului!
ezultã ne
voia eliminãrii din aliment
aþie
De aici, încã odatã rrezultã
nev
alimentaþie
a tuturor structurilor denaturate, în cadrul cãrora, cele lichide
ocupã un rol deosebit de important.
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8.3 ALIME
NTAÞIA NATURALÃ,
ALIMENTAÞIA
PRODUSELE DE SINTEZÃ ªI PRELUCRARE
CHIMICÃ INDUSTRIALÃ ªI PRODUSELE DE
MANIPULARE BIOLOGICÃ
8.3.1. PRODUSELE DE SINTEZÃ ªI PRELUCRARE
CHIMICÃ INDU
STRIALÃ
INDUSTRIALÃ
În privinþa acestui tip de produse, s-au fãcut deseori referiri, pe
parcursul prezentãrii noastre. Acest subiect, al nocivitãþii acestor factori,
este conºtientizat tot mai mult, fiind abordat, uneori bine sistematizat, atât
în mass-media, cât ºi în tratatele medicale de toxicologie ºi igienã a
alimentaþiei.
De aceea, în continuare, vom realiza doar o trecere în revistã a
acestora, fãrã a insista în mod special asupra vreunui grup de produse
din aceastã categorie.
Astfel, putem clasifica substanþele de sintezã ºi prelucrare
chimicã industrialã
industrialã, ce pãtrund în organism, în trei mari categorii.
Iatã o prezentare cât mai schematicã a acestora:
A. Conservanþi alimentari:

1 . Conservanþi fizici:
a. Prin congelare, cu scãderea marcatã a temperaturii ºi cu
distrugerea structurilor tisulare;
b. Prin deshidratare – creºterea temperaturii (prin tratamente
termice intensive);
c. Prin radiaþii ultraviolete;
d. Prin afumare (se formeazã HPA).
2. Conservanþi chimici:
a. Acidifierea cu acid acetic glacial (oþet sintetic);
b. Sãrarea cu clorurã de sodiu (NaCl);
c. Zahararea cu zahãr rafinat.
3. Conservanþi sintetici – ce utilizeazã diferite substanþe chimice
obþinute prin sintezã chimicã industrialã:
a. Substanþe ce se opun modificãrilor biologice (antiseptice,
antibiotice ºi antigerminative);
b. Substanþe care se opun acþiunii oxigenului (antioxidanþi
sintetici, chelatori);
c. Substanþe care se opun modificãrilor fizice (lianþi, emulgatori,
stabilizatori, spãrgãtori de spumã, anticristalizanþi etc.).
B. Aditivi ºi adjuvanþi alimentari:

1 . Conservanþi sintetici – prezentaþi anterior;
2 . Coloranþi alimentari de sintezã;
3 . Aromatizanþi sintetici;
4 . Edulcoranþi (îndulcitori) sintetici, de tipul zaharinei ºi
aspartamului.
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C. Produse denaturante utilizate de agricultura chimicã,
intensivã:

1 . Concentrate proteice pentru animale obþinute din carcase de
animale;
2. Antibiotice pentru animale ºi plante;
3. Hormoni de creºtere pentru animale ºi plante;
4. Îngrãºãminte chimice de sintezã;
5. Pesticide:
a. Insecticide;
b. Fungicide;
c. Erbicide;
d. Acaricide;
e. Nematocide;
f. Rodenticide.
Despre toate aceste elemente ale chimiei de sintezã, lucrurile stau
foarte clar din perspectiva Alimentaþiei Naturale: prin tratamentele
termice ºi chimice, din cadrul procesãrii industriale, aceste produse
(compuºi chimici, substanþe chimice pure, asemenea celor din deja
celebrul „borcan al chimiºtilor“) devin racemice
racemice, cu predominanþã
dextrogirã.
Pentru relevanþa susþinerii ideii de mai sus, este suficient sã ne
remintim doar de exemplul thalidomidei, medicament sintetic,
recunoscut a avea efect toxic (tocmai datoritã racemizãrii soluþiei,
obþinutã industrial).
Practic, toate substanþele enumerate mai sus, se obþin în combinate
chimice. Acest proces de ,,chimizare“ a alimentaþiei a ajuns, în acest
fel, la suprema sa exprimare.
De aceea, poate, în ultimul timp se observã, tot mai frecvent,
tendinþa unei abordãri cât mai naturale – cel puþin din aceastã perspectivã
– a conservanþilor, coloranþilor, a aditivilor ºi adjuvanþilor de tot felul.
Cel puþin în privinþa substanþelor folosite în agriculturã, tendinþa
este clarã, mai ales în Occident, unde alimentele obþinute în sistem de
agriculturã intensivã – din îngrãºãminte chimice de sintezã, pesticide ºi
alþi „ajutãtori“ sintetici de creºtere – sunt tot mai marginalizate, tendinþa
cãtre utilizarea alimentelor „ecologice“, fiind cât se poate de clarã.
Chiar ºi la acest nivel, al agriculturii ecologice sau biologice,
avantajele pentru sãnãtate încã nu sunt foarte clar percepute la noi în
þarã, existând discuþii controversate în acest sens.
Însã, devine tot mai evident, cel puþin prin prisma teoriei alimentaþiei
naturale, cã moleculele sintetizate, dextrogirizate (deci, denaturate în
urma proceselor tehnologice industriale), au o acþiune puternic negativã
asupra organismelor vegetale ºi animale, tratate în acest fel.
Dar despre aceste efecte, mai puþin cunoscute, ne vorbesc pe larg
manualele de medicinã naturalã.
Înainte de a prezenta aceste aspecte, sã amintim câteva efecte negative ale unui conservant ºi „aromatizant“, larg utilizat de fiecare
,,consumator“ de hranã tradiþionalã – sarea de bucãtãrie sau clorura
de sodiu
sodiu, alãturi de alte substanþe conservante, de tipul glutamatului
sodic
sodic.
Asemenea aspecte sunt evidenþiate, atât în lucrarea, deja amintitã,
a dr. med. D. Ornish, „Revoluþie în terapia bolilor de inimã“, cât ºi în
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diverse alte lucrãri de promovare a naturopatiei:
Rezultatele unor cercetãri mai recente aratã cã alte forme de sodiu,
ca hipercarbonatul de sodiu (praf de copt) sau glutamatul au, chiar la
persoanele sensibile la sare, o influenþã micã asupra presiunii sanguine.
Dupã cum se vede, nu sodiul, ci clorura de sodiu este rãufãcãtorul
rãufãcãtorul.
Glutamatul de sodiu,
sodiu care este folosit frecvent pentru potenþarea
gustului poate avea însã alte efecte nocive, nu nemijlocit asupra inimii, ci
asupra sãnãtãþii dvs. în general. Cum rezultã din unele studii, glutamatul
este cauza aºa-zisului sindrom al restaurantelor chinezeºti: eriteme
de scurtã duratã, bufeuri, transpiraþie, toropealã, sau dureri de cap, de
care suferã 15-25% din vizitatorii restaurantelor chinezeºti dupã
consumarea de mâncãruri cu conþinut de glutamat. Mult mai îngrozitoare
este totuºi o altã informaþie referitoare la efectele aminoacidului glutamat:
consumat în cantitãþi mari, poate vãtãma creierul. Alte studii ale dr
dr..
John Olne
y de la ,,Washington University“ ºi dxr
Olney
dxr.. Dennis Choi de la
,,Stanford University“ au arãtat cã glutamatul de sodiu a provocat, la
animale, vãtãmãri ale creierului, deºi acest lucru nu a putut fi confirmat
32
32)
prin alte studii. (32
Sar
ea marinã ar
poziþie apr
o ximativ 1100
00 de
Sarea
are
compoziþie
apro
e în com
elemente, sarea de bucãtãrie numai douã. Unul din cele douã
elemente este o adevãratã otravã: clorul. El are o mare concentrare în
sarea de bucãtãrie încât un pahar de soluþie concentratã de sare poate
omorî un om.
ganicã; adicã nu este de provenienþã
Sar
ea de bucãtãrie es
Sarea
estte anor
anorganicã;
vegetalã sau animalã. Ea nu conþine enzime. Omul consumã plante care
au enzime de origine organicã. Plantele sunt cele care transformã
substanþele anorganice din pãmânt în substanþe organice. Deci omul nu
este înzestrat de naturã sã consume materii anorganice. Ca urmare, noi
eliminãm sarea fãrã sã o fi schimbat în structura ei chimicã.
S-a constatat cã omul nu poate asimila decât urme infime
de substanþe anorganice
anorganice; dintr-o linguriþã de sare, numai o milionime
de gram, restul aproape rãmâne în întregime sã impurifice sângele ºi
organele. Astfele se stimuleazã starea de boalã!
Sar
ea de car
e ne
e suf
icient în
Sarea
care
are
nev
gãseºte
suficient
e omul ar
voie se gãseºt
aliment
ele cr
ude
alimentele
crude
ude. Dovada ne-o dã maimuþa care trãieºte fãrã sare ºi
fãrã bolile care îl macinã pe om.
Sarea, odatã înghiþitã cu alimentele, provoacã sete ºi este necesar sã
bem apã, pentru a-i diminua toxicitatea, fiind un corp strãin. Aceastã
apã pe care o bem ca sã diluãm sarea din organism penetreazã
apoi ºi uzeazã þesuturile, pereþii arterelor ºi genereazã creºterea
tensiunii.
Soluþia de sar
e de car
e v
or
bim se ffix
ix
eazã în par
sare
care
vor
orbim
ixeazã
partt e pe
pereþii celulelor care alcãtuiesc þesuturile. În aceste condiþii,
greutatea corpului creºte, pielea capãtã un aspect spongios ºi
ot tim
oame. Din cele 15–
timpul
suntem
sette ºi de ffoame.
noi tto
pul sunt
em chinuiþi de se
20 gr sare pe care le ingerãm în mod obiºnuit prin alimentele consumate,
rinichii noºtri, în condiþii normale, nu pot elimina decât 5–7 gr
gr,, fapt
care explicã de ce cei care mãnâncã sare mai multã transpirã anormal
ºi suportã greu cãldura.
Dupã aceastã introducere, privitoare la sarea de bucãtãrie, în
continuare, vom observa consecinþele nocive ale utilizãrii substanþelor
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chimice, care stau la baza agriculturii „moderne“ – în fapt, o agriculturã
chimizatã ºi denaturatã (ca ºi tratamentele termice ale alimentelor
obþinute din aceasta).
Acest aspect ne este pe larg prezentat ºi argumentat de un foarte
etr
e P
apacos
dr.. biol. P
Pe
tre
Papacos
apacosttea
ea.
bun specialist al domeniului, dr
Agriculturii pentru Viaþã
Acest deosebit specialist – al „Agriculturii
Viaþã“, ne
permite aceastã corespondenþã, cu tipul de Medicinã promovat în aceastã
lucrare – ne prezintã un model alternativ de abordare a agriculturii, în
paginile Manualului de „Medicinã Naturistã“, de sub redacþia dr. Pavel
Chirilã.
Fãrã alte comentarii, iatã lungi extrase, din acest extrem de
interesant ºi incitant text, care îndeamnã la meditaþie – pentru
aprofundarea unei profunde relaþii, existente între modul de preparare
a alimentelor, ºi modul de cultivare acestora:
La 15 iunie 1199 78
78, ministrul de stat german ( RFG), Hans
Eisenmann
Eisenmann, în cuvântul de deschidere la seminarul internaþional ,,Sol
sãnãtos, plantã sãnãtoasã – nutriþie sãnãtoasã“ (München), aratã
cã ,,dacã cu 120 de ani în urmã (1858) înfiinþarea primei fabrici de
îngrãºãminte chimice crea iluzia cã se poate porni cu succes lupta
împotriva foametei care va fi învinsã, aceastã euforie nu numai cã s-a
spulberat, dar oamenii au devenit mai lucizi. Urmãrile aplicãrii produselor
industriale în agrofitotehnie au prilejuit un proces de regândire a
problemelor, proces care trebuie sã se desfãºoare cu tot simþul rãspunderii
atât din partea oamenilor de ºtiinþã, cât ºi a statului german.“
La rândul sãu, fostul ministru al agriculturii din Olanda, Mansholt
Mansholt,
autor al planului de dezvoltare a agriculturii intensive din þãrile Pieþii
Comune afirma, într-un interviu acordat în anul 1979 Buletinului IFOAM
( Federaþia Internaþionalã a Miºcãrilor de Agriculturã Organicã), tradus
Dacã v
om continua sã
ºi publicat de atunci în mai multe þãri: ,,Dacã
vom
utilizãm subs
om ffii ffor
or
þaþi sã utilizãm pentr
u
substt anþe chimice v
vom
orþaþi
pentru
producþia plantelor substanþe mereu mai toxice, care altereazã
echilibrul ecologic
ecologic. Aplicarea de îngrãºãminte chimice în cantitãþi
din ce în ce mai mari în multe regiuni ale lumii va duce la fenomene de
eroziune. Concluzia este: dacã vom continua astfel nu vom putea hrãni
populaþia globului. Dacã lucrãm cu tehnologii gândite dupã
erii biologice v
ace tto
criterii
vom
putea
crit
om put
ea fface
o tdeauna agriculturã. Atâta
timp cât existã soare, apã, sol ºi microorganisme vom putea produce
neîntrerupt, dacã asigurãm echilibrul ecologic. Existã exemple care
aratã cã având cunoºtinþele necesare ºi grija corespunzãtoare,, se po
pott
obþine producþii mari ºi fãrã îngrãºãminte artificiale sau pesticide de sintezã
sintezã. O agriculturã integratã în ciclurile naturale necesitã
cunoºtinþe ample în domeniul biologiei ºi al agronomiei“.
Aceastã situaþie explicã de ce se acordã o atenþie din în ce mai
mare luptei pentru o agriculturã gânditã consecvent biologic, luptã
începutã în deceniul al treilea al secolului XX. În favoarea acestei lupte
se pronunþã, pe de o parte, cercuri de producãtori ºi cercuri largi de
consumatori din numeroase þãri, iar pe de altã parte este luatã din ce în
ce mai mult în atenþie de cercurile ºtiinþei oficiale ºi de cercurile politice.
98
atã prima cat
edrã de
În cur
cursul
9811 a ffos
ostt inaugur
inauguratã
catedrã
sul anului 1198
os
agriculturã biologicã din lume în cadrul unei universitãþi de
stat la Kassel, în Germania.
Privind retrospectiv dezvoltarea agriculturii putem alege momente
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de cotiturã din istoria acesteia pentru a analiza avantajele pe care le-au
adus, dar totodatã ºi învãþãmintele care se pot trage în vederea unei noi
atitudini care trebuie sã facã parte în mod obligatoriu din ultima ºi cea
mai importantã revoluþie, dupã cele tehnico-ºtiinþifice ºi sociale, ºi
anume, revoluþia ecologicã. Ne vom limita la douã exemple.
Timp de mai multe milenii producþia agricolã s-a bazat în special
pe energia solarã exploatatã cu ajutorul fotosintezei. Desigur, nu au
fost milenii de simplã transmitere pasivã a unor tradiþii, ci milenii de
acumulãri; s-au constituit specii ºi varietãþi alimentare care stau în cea
mai mare parte ºi la baza alimentaþiei actuale, îmbogãþitã în lungul istoriei
prin confruntarea experienþelor diferitelor popoare.
În secolul al XVIII are loc însã o mare cotiturã
cotiturã. Între anii
1730–1
738 se elaboreazã sis
or
730–1738
sistt emul de asolament N
Nor
orff olk
olk, iar
extinderea sa ulterioarã a permis creºterea producþiei de grâu de 2,5
ori. Aceastã creºtere a producþiei cu 250% demonstra în mod clar cã în
naturã existã conexiuni ale asociaþiilor vegetale naturale pe care
agricultura empiricã de pânã atunci le suspendase sau nu le organizase,
dar care pot deveni funcþionale printr-o organizare mai judicioasã a
proceselor de producþie. Astfel s-a declanºat o reacþie în lanþ
lanþ: creºterea
producþiei vegetale a fãcut posibilã creºterea producþiei animale, iar
aceasta a permis creºterea substanþialã a producþiei de îngrãºãminte
organice. Prin procedeele aplicate energia solarã era utilizatã cu un
randament mult superior faþã de cel anterior, unele materiale ºi energia
rezidualã din excremente fiind reciclate în beneficiul solului ºi al plantei.
Prin asolamentul Norfolk se organizau pur ºi simplu canale
noi de circulaþie a informaþiei biologice, a energiei ºi
subs
substt anþelor
anþelor.. Resorturi ascunse ale sistemului cuprinzând ca
subsisteme solul, planta, animalul ºi omul, existente în stare potenþialã
erau brusc activate ºi revigorate. Se pusese în funcþie o lege biologicã
de integrare, chiar dacã acest lucru nu a fost pe deplin conºtientizat, ci
numai intuit.
Un al doilea moment important asupra cãruia ne oprim este
tus v
on
fundamentarea utilizãrii îngrãºãmintelor chimice de cãtre Jus
Justus
von
Liebig , un mare chimist ºi un mare om de ºtiinþã înzestrat cu conºtiinþã
socialã, ceea ce i-a permis ca dupã ce ºi-a cristalizat concepþia agrochimicã,
publicatã în prima ediþie a lucrãrii sale de bazã privind utilizarea chimiei
în agriculturã, sã înceapã a observa ºi sã ia cunoºtinþã de efectele
produse de îngrãºãmintele chimice
chimice. Conºtientizarea efectelor negative ale acestora a mers atât de departe, încât el a ajuns sã afirme spre
sfârºitul vieþii cã îngrãºãmintele azotate nu trebuie niciodatã folosite. El a
publicat cinci ediþii ale lucrãrii sale de bazã. În mod regretabil,
agrochimiºtii nu citeazã însã nici în prezent decât prima sa ediþie, pe
care îºi elaboreazã concepþiile care stau la baza agriculturii chimizate.
Îngrãºãmintele chimice destinate a asigura în primul rând
aprovizionarea plantelor cu azot, fosfor ºi potasiu prezentau anumite
avantaje din care cele mai importante sunt o creºtere rapidã a
producþiilor vegetale ºi o reducere a muncii de aplicare pe teren,
deoarece în locul celor câteva zeci de tone de gunoi de grajd se aplicã
numai câteva sute de kilograme de îngrãºãminte chimice la hectar.
În timp însã s-au înregistrat efecte negative care au alarmat
încã din secolul trecut pe cei care îmbrãþiºau nu numai aspectele pur
economice, ci ansamblul problemelor. În prezent putem enumera pe
v ant
ajele ffolosirii
olosirii îngrãºãmint
elor chimice:
scurt deza
dezav
antajele
îngrãºãmintelor
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– slãbirea rezistenþei plantelor la agresiunile agenþilor patogeni ºi a
dãunãtorilor, necesitând gãsirea de substanþe toxice pentru a
asigura protecþia lor;
– scãderea capacitãþii de pãstrare în depozit, adesea înregistrându-se
pierderi mari la aceastã fazã ºi din nou utilizarea de substanþe
care sã împiedice dezvoltarea mucegaiurilor, dãunãtorilor etc.;
– alterarea sau pierderea însuºirilor organoleptice (fructe fade,
produse cu gust neplãcut);
– pierderea unor însuºiri caracteristice cum este aptitudinea pentru
panificaþie a fãinii de grâu.
Ef
ectul cel mai gr
tã în alt
er
ar
ea solurilor
Efectul
gra
constã
alter
erar
area
solurilor, care,
av însã cons
pierzându-ºi structura, sunt supuse eroziunii mai mult sau mai puþin
accelerate, apar diverse fenomene negative ca sãrãturarea, acidifierea,
excesul de umiditate. La acestea se adaugã compactarea care face
imposibilã circulaþia prin sol a animalelor care contribuie la afânarea
er
tilizar
ea“ cu
ºi omogenizarea solului (râme, insecte etc.). ,,F
,,Fer
ertilizar
tilizarea“
solului. Din
îngrãºãminte chimice duce la pierderea fertilitãþii solului
aceastã cauzã trebuie avutã clar în vedere deosebirea de conþinut ale
oductivit
at
e ºi ffer
er
tilit
at
e a solurilor
noþiunilor de pr
productivit
oductivitat
ate
ertilit
tilitat
ate
solurilor. Productivitatea
poate fi mãritã cu îngrãºãminte chimice (de exemplu, nisipuri absolut
nefertile pot deveni productive), fertilitatea este însã rezultanta
funcþionãrii reþelei complexe de procese pedogenetice care sunt de
naturã bio-fizico-chimicã, desfãºurate însã sub semnul vieþii din sol care
le regleazã.
La efectele negative amintite mai trebuie adãugate cele pe care le
atrage dupã sine selecþia de soiuri cu capacitate mare de valorificare a
îngrãºãmintelor chimice precum ºi unele preocupãri ale ingineriei
genetice actuale care ar putea avea repercusiuni deosebit de negative
ca, de exemplu, crearea de soiuri rezistente la diferite pesticide semãnate
pe terenuri tratate cu erbicide care împiedicã dezvoltarea oricãror altor
buruieni. Astfel de tehnologii sunt extrem de profitabile
institutelor care produc asemenea sãmânþã, dar aservesc þãrile
mediului În plus,
care o importã ºi contribuie la poluarea mediului.
mãresc riscul pierderii de material genetic valoros ºi nu poate garanta
cã asemenea culturi nu vor fi distruse de agenþi patogeni faþã de care se
vor dovedi sensibile.
Tragem o concluzie importantã: în timp ce succesul
Norfolk
asolamentului Norfo
lk s-a datorat faptului cã s-a bazat pe
observarea viului, succesele chimizãrii s-au bazat pe succesele
fenomenelor neviului, furnizat de rezultatele analizelor
chimice. Ori, pentru a analiza orice organism, acesta trebuie mai întâi
chimice
omorât, descompus: ceea ce se analizeazã este întotdeauna un
cada
u. Ca nivel de organizare neviul este întotdeauna inferior viului.
cadavr
vru
vr
Astfel, schemele, raþionamentele, calculele care se fac pe baza
rezultatelor analizelor chimice sunt produsele unor reprezentãri
abstracte, care nu mai au, în general, decât legãturi vagi sau de tip
inferior cu viul. În aceste condiþii se promoveazã o cunoaºtere nerealistã
iluzorie ºi consecinþa este decepþia care urmeazã euforiei ºi optimismului
iniþial. Prin chimizare s-au introdus factori de descompunere,
de dezintegrare, un mers absolut opus celui determinat de
asolamentul Norfolk, ºi prin aceasta, ostil vieþii la toate
nivelurile.
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În prezent dispunem de o bazã teoreticã solidã care permite sã
înþelegem cu claritate care este mecanismul bunãstãrii ecologice ºi care
este sursa generatoare de boalã în biosferã, legatã de agriculturã. Cheia
ne-o oferã teoria materiei biostructurate a lui Macovschi ( 1972).
Solul viu este alcãtuit din:
1. coloizi organici ºi minerali specifici cu suprafaþã activã mare,
care tind sã se asocieze în particule complexe, formând reþele ºi pelicule
prin ochiurile cãreia sau în jurul cãrora circulã;
2. soluþia solului care conþine diferite molecule, atomi, ioni
complecºi.
În cadrul soluþiei solului au loc reacþii de sintezã sau de
descompunere a diferitelor molecule, iar între soluþia solului
ºi coloizii acestuia au loc schimbãri continui de substanþã.
S-ar putea extinde, deci, ºi la fiziologia sau biochimia solului noþiunile
de anabolism ºi catabolism, asimilaþie ºi dezasimilaþie.
Ansamblul materiei coloidale a solului este sediul specificitãþii unui
tip de sol, ea purtând amprenta tuturor factorilor pedogenetici implicaþi,
cum ar fi, de exemplu, materialul parental, speciile vegetale etc.
Între materia coloidalã ºi soluþia acestuia existã un
echilibru dinamic guvernat, la solurile fertile, sãnãtoase de
mat
eria coloidalã. Când se favorizeazã o pseudofertilitate prin
materia
îmbogãþirea artificialã a soluþiei solului cu elemente nutritive pentru
plantã, solul se îmbolnãveºte ºi devine sediul unor procese care, alterând
fracþia coloidalã organo-mineralã, antreneazã toatã gama de
fenomene care duc la moartea solului
solului. Expresia poate sã parã
nepotrivitã, dar dacã þinem seama cã pe un sol sãrãturat plantele devin
din în ce mai rare, dacã ne gândim la solurile spulberate de vânturi în
S.U.A. în anul 1934 de pe o suprafaþã enormã, fiind compromise mai
multe milioane de hectare (Dorst 1970), atunci vom intui mai uºor cã
asemenea expresii corespund unei realitãþi.
Paralelismul constatat între structura materiei vii ºi aceea a solului
viu nu este o apropiere forþatã, un rezultat al fanteziei, ci este o realitate
funcþionalã care se traduce prin coordonãri complexe în cadrul
sistemului sol-plantã. Aceasta se verificã prin faptul cã orice
mãsurã agr
o t ehnicã car
e def
a voriz
eazã mat
eriile coloidale
agro
care
defa
orizeazã
materiile
din sol se repercuteazã ºi în calitatea plantei prin alterarea
materiei biostructurate
biostructurate. Exemplul cel mai tipic este utilizarea îngrãºãmintelor chimice cu azot solubil, care determinã în sol degradarea
humusului, iar în plantã scãderea relativã a conþinutului de
proteinã purã, de celulozã, de polimeri în general pe de o
parte, iar pe de altã parte, creºterea cantitãþii de aminoacizi
liberi ºi de compuºi azotaþi minerali, precum ºi creºterea
cantitãþii de zaharuri reducãtoare
reducãtoare, toþi aceºti compuºi aflându-se
în soluþia cu structurã molecularã din celule ºi din jurul celulelor. Putem
spune cã se înmulþesc pietrele de construcþie izolate în defavoarea
ele car
e au asemenea
construcþiei însãºi. La rândul lor, plant
plantele
care
caracteristici devin cauza unor alterãri fiziologice în organismul consumatorilor animali
animali. Astfel, pe lângã creºterea considerabilã
a numãrului animalelor sterile sau care avorteazã spontan, s-a putut
stabili cã la vaci care au pãscut pa pajiºti îngrãºate cu doze mari de
azotat de amoniu (300–400kg/ha) se modificã în sânge proporþia de
methemoglobinã care creºte de la 7–8% la vacile martor, care au pãscut
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pe o pajiºte neîngrãºatã, pânã la 28–36% valoarea medie fiind de 30–
32%(Vasu, 1986). Existã, deci, o continuitate ºi o interdependenþã între
toate nivelurile biosferei.
Solul, planta, animalul ºi omul au un strãmoº comun în stratul superficial strãvechi al Terrei. Înveliºul de soluri actual , ca urmaº direct
al acelui înveliº primordial este legãtura comunã între toate celelalte
regnuri ºi dintre acestea ºi întreaga planetã, de unde importanþa sa
covârºitoare pentru lumea vie actualã ºi solidaritatea perfectã a
diferitelor regnuri vii. Orice defecþiune provocatã artificial la oricare
din aceste niveluri ale biosferei se repercuteazã în toate celelalte . Starea
de sãnãtate sau de boalã parcurge ca o undã întreaga biosferã.
În viitor, orice tehnologie aplicatã în agriculturã va trebui sã þinã
seama de necesitatea de a asigura coeziunea nivelurilor biosferei ºi de
a spori fertilitatea solurilor prin respectarea mecanismelor naturale.
Acestea pot fi astfel organizate încât producþia sã corespundã
necesitãþilor social-economice gândite însã conform cu raþiunea de a fi
a lucrurilor.
Odatã înþeles corect raportul dintre cantitate ºi calitate, devine evident pentru oricine cã lumea trebuie organizatã consecvent în jurul
ideii centrale de integrare a omului într-o ambianþã terestrã pe care el o
organizeazã în conformitate cu structura cosmicã în care se aflã ca
e pentr
u soluþiile
fiinþã bio- psiho-socialã. T
Trrebuie sã se op
optt ez
eze
pentru
cele mai economice dintre soluþiile biologice ºi nu pentru
soluþiile cele mai biologice dintre cele economice. Atunci se
poate înþelege ºi afirmaþia lui Pfeiffer: „Numai ceea ce este biologic
just este ºi economic avantajos“. Gândirea modernã descoperã cã nu
se mai pot elabora ºi implementa tehnologii ºi intervenþii umane în
naturã dacã nu se realizeazã o legãturã strânsã între economie ºi ideal
umanist.
Prin hrãnirea directã a plantelor cu forme solubile de elemente
chimice se oferã totdeauna acestora o soluþie dezechilibrantã, în primul
rând, pentru cã este unilateralã. În aceste condiþii apar urmãtoarele tipuri
de efecte speciale:
enþe
Carenþe
enþe. În solul anormal solicitat sã echilibreze soluþia nutritivã
1. Car
se ajunge treptat la o carenþare de alte elemente nutritive. Astfel,
cercetãri fãcute în Franþa au demonstrat cã aplicarea îndelungatã a K a
determinat carenþa de magneziu în aproape toate alimentele, carenþã
care stã la baza a numeroase cazuri de tetanie, de exemplu , aºa numita
,,tetanie de iarbã“ a viþeilor, care pasc primãvara pe pãºuni mult timp
îngrãºate chimic. Dar carenþa de magneziu este în prezent foarte
rãspânditã în toate zonele în care s-au aplicat mult timp îngrãºãmintele
chimice cu K. Astfel, în Polonia s-a constatat cã în regiunile în care în
secolul trecut s-au aflat sub ocupaþia germanã ºi austriacã ºi în care s-au
aplicat mult timp îngrãºãminte de potasiu, frecvenþa cancerului este
mult crescutã faþã de zonele aflate sub ocupaþia rusã unde nu s-au folosit
îngrãºãminte chimice. Corelaþia inversã dintre Mg ºi cancer este de
mult cunoscutã.
Sensibilizãri. Îngrãºãmintele cu azot determinând o creºtere
2. Sensibilizãri
rapidã (forþatã) a plantelor duc la alterarea amintitã a echilibrului dintre
materia vie biostructuratã ºi soluþia cu structurã molecularã, astfel încât
plantele devin atractive faþã de dãunãtori, ºi stimuleazã virulenþa ºi
creºterea agenþilor microbieni , cu alte cuvinte devin ,,mai sensibile“ la
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agresiunea paraziþilor. Aceasta obligã la cãutarea de mijloace chimice
toxice de combatere a paraziþilor.
3 . Intoxicaþii ºi alte tipuri de îmbolnãviri
îmbolnãviri. Acumularea enormã
a nitraþilor în plantã creeazã pe de o parte riscul reducerii acestora
la forme de nitriþi, sãruri toxice cu efect mutagen care produc
la sugari aºa numita ,,maladie bleue“ mortalã adeseori.
adeseori Ea este
prilejuitã mai ales de hrãnirea copiilor cu morcov ºi spanac. Pe de o
altã parte, o bunã parte din nitraþii ingeraþi se transformã în organism
în nitrosaminã, substanþã cu caracter cancerigen bine stabilit.
Argumentul cã în organismul uman se formeazã în mod natural
nitrosaminã ºi cã, deci, aceasta nefiind o substanþã strãinã (xenobioticã)
nu poate fi dãunãtoare nu este valabil, dat fiind cã se ºtie de la
Paracelsus cã ,,numai doza face ca o substanþã sã fie medicament sau o
tr
avã“. Astfel, organismul produce constant o cantitate
otr
tra
micã de alcool etilic, care îi este necesarã pentru buna sa funcþionare ºi
totuºi efectele patologice ale alcoolismului sunt bine cunoscute.
Tabloul clinic al toxicitãþii pesticidelor (fungicide, insecticide,
erbicide etc.) este atât de bogat ºi variat, încât nu poate fi nici mãcar
rezumat în cadrul acestui capitol. De la intoxicaþii acute, mortale sau nu,
pânã la intoxicaþii cronice cu evoluþie lentã malignã (cancerogenezã), cu
efecte mutagene (teratogene), cu suferinþe greu de diagnosticat, tabloul
este de o complexitate aproape inepuizabilã.
Experimental gradul de toxicitate al pesticidelor se mãsoarã pe baza
indicatorului LD50 (doza letalã pentru 50% din animalele experimentate)
exprimatã în mg/kg de greutate corporalã. Asemenea experimentãri
furnizeazã numai date legate de toxicitatea acutã, letalã, dar nu permite
sã se stabileascã dacã substanþa are efecte mutagene sau dacã produce
tumori. Desigur, existã ºi cercetãri în acest sens, ele sunt însã mai rare.
S-a putut stabili cã insecticidele organosfosforice induc în intoxicaþiile
acute: cefalee, ameþeli, spasme musculare, încetinirea bãtãilor inimii ºi
a respiraþiei, paralizie ºi comã. Efectele cronice ale aceleiaºi categorii
de substanþe la ºoareci pot fi fenomene de intoxicaþii (mame) ºi anomalii
la pui. Unele din aceste insecticide dau naºtere la produºi de degradare
care stimuleazã o florã bacterianã anormalã, iar la ºobolani induc
formarea de tumori ale tiroidei ºi hipofizei. Compuºii organo-cloruraþi
(o altã categorie de insecticide) induc în intoxicaþii acute: cefalee,
tulburãri ale stãrii de conºtiinþã, anxietate, stãri de slãbiciune, crampe
musculare; în intoxicaþiile cronice s-au înregistrat anemii grave datoritã
hematopoiezei anormale în mãduva oaselor, cancer la ºobolani ºi
ºoareci. Unele substanþe din aceastã categorie au drept consecinþã o
reducere a fertilitãþii ºi malformaþii osoase ca membre diforme ºi
despicarea osului palatin (Monro, 1986).
Deosebit de fr
ecv
ent
e sunt mai ales în þãrile dezv
olt
at
e,
frecv
ecvent
ente
dezvolt
oltat
ate,
unde chimicalele sunt ut
ilizate pe scarã largã, aºa-numitele alergii
utilizate
de care se ocupã douã direcþii ale cercetãrii medicale: ecologia clinicã
.D. Randolph (1
98
4) ºi psihiatria
întemeiatã de medicul american T
T.D.
(198
984)
molecularã (Calatin,
9844). În cadrul preocupãrilor acestor douã
Calatin, 1198
98
domenii s-au evidenþiat fazele pe care le parcurge boala alergicã
alergicã:
s t adiul 11,, alar
ma
alarma
ma, simptome declanºate de primul contact cu o
substanþã sau un substrat mai complex (cefalee, vãrsãturi, diaree etc.);
stadiul al doilea, adaptarea
adaptarea, în care organismul pune în acþiune
toate mecanismele de rezistenþã de care dispune. În aceastã perioadã el
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se simte bine, uneori chiar mai bine în urma contactului cu alergenul.
Acest stadiu are o duratã variabilã de la individ la individ, putând uneori
sã se extindã la întreaga viaþã la cei cu o constituþie extrem de robustã.
În aceastã perioadã, totuºi, rezistenþa este din ce în ce mai slãbitã de alþi
factori de stres (infecþii, solicitãri fizice sau psihice etc.) ºi în aceste
cazuri bolnavul recurge din ce în ce mai mult la ,,stimulente“ cum sunt
cafeaua, þigãrile, alcoolurile etc., pentru a se menþine pe ,,linia de plutire“.
epuizarea; când orice contact cu alergenul
Stadiul al treilea, epuizarea
declanºeazã stãri patologice, organismul se simte bolnav, apar tahicardii,
greþuri depresiuni, reumatisme, tulburãri de memorie, halucinaþii,
psihoze.
Problema toxicitãþii ºi declanºãrii stãrilor alergice se complicã mult
ã în pr
ez
ent bolna
vii nu sunt victima cont
actului cu
prin faptul cã
prez
ezent
bolnavii
contactului
o singurã substanþã chimicã, ci, în general, cu multe substanþe
simultan, iar efectul combinat al mai multor pesticide, de
e xem
plu, es
ple
o (1
98
emplu,
estte com
comple
plett necunoscut
necunoscut. Monr
Monro
(198
9844 ) raporteazã
rezultatele unor cercetãri efectuate de Mort ºi Broad (S.U.A.) privind
situaþia pesticidelor remanente la 10 produse agricole (fructe ºi legume).
S-a constatat cã 44% din 71 de probe conþineau 19 reziduuri de diferite
pesticide; 24% din probe aveau mai mult de un pesticid, frecvente fiind 4
e cel mai des întâlnit es
T, a cãr
ui utilizar
e
substanþe, din car
care
estte DD
DDT
cãrui
utilizare
fusese interzisã de 12 ani.
Desigur, alimentele sunt purtãtoare de substanþe poluante provenite
ºi din afara sferei agriculturii (surse de poluare legate mai ales de traficul
auto ºi de activitãþile industriale). Totuºi, aportul agriculturii ºi al
industriei alimentare în degradarea mediului ambiant rãmâne de o
importanþã extrem de mare, þinând seama cã alimentul reprezintã
contactul cel mai intim al omului cu mediul ambiant
ambiant. Efectele
pesticidelor ºi ale îngrãºãmintelor chimice nu se reflectã numai în
calitatea alimentelor, ci ºi, în general, în calitatea mediului ambiant.
Utilizarea pesticidelor reduce capacitatea funcþionalã a ecosistemului,
având ca efecte: reducerea numãrului de specii de organism din
ecosistem prin distrugerea nu numai a insectelor dãunãtoare,
ci ºi a numeroase alte organisme, printre care unii antagoniºti
foarte eficienþi în stãvilirea efectului de dãunãtori; modificarea
lanþurilor trofice; modificarea legitãþilor fluxului energetic ºi al ciclului
substanþelor nutritive, înrãutãþirea calitãþii solului, apei ºi aerului;
modificarea stabilitãþii ºi capacitãþii de regenerare a ecosistemelor.
el
Prin intensificarea folosirii pesticidelor, potrivit lui Piment
Pimentel
el, în
numeroase cazuri productivitatea nici mãcar nu creºte, ci, mai degrabã,
scade. El dã ca exemplu plantaþii de bumbac ºi livezi, în care aplicarea
regulatã a insecticidelor a determinat apariþia unor noi atacuri de insecte
el de la
ºi acarieni. Pesticidele înrãutãþesc ºi fertilitatea solurilor.. Piment
Pimentel
Universitatea Cornell ºi Edwards de la Staþiunea experimentalã
Rothamsted aratã cã prin aplicarea de pesticide în ecosistemele
agricole ºi în pajiºti au fost deja decimate populaþii întregi de
microartr
opode (miriapode), iar viteza proceselor de
microartropode
descompunere ºi mineralizare a fost redusã. La efectele nocive
enunþate se adaugã faptul cã folosirea insecticidelor determinã apariþia
de populaþii de dãunãtori rezistente la substanþele toxice, necesitând
diversificarea continuã a pesticidelor folosite. În prezent 400 de specii
de insecte ºi acarieni sunt rezistente faþã de insecticide,
insecticide unele
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din ele faþã de cele mai diverse pesticide. Acest numãr de specii este
dublu faþã de cel care fusese înregistrat în anul 1965. Un efect deosebit de
pãgubitor este pierderea a numeroase populaþii de albine ºi polenizatori
datoritã pesticidelor, ceea ce afecteazã ºi plantele a cãror polenizare
depinde de asemenea insecte. Aceiaºi cercetãtori aratã cã efectele dãunãtoare ale pesticidelor sunt ºi mai mult amplificate de faptul cã în cea mai
mare parte ele se distribuie cu avionul ºi cã numai 1% din cele 50 000 de
tone de pesticide utilizate anual în S.U.A. îºi ating þinta propusã, respectiv
,,dãunãtorii“. Cea mai mare parte ajunge în mediul ambiant, unde
acþioneazã ca substanþe toxice ºi ca alergeni. ,,Aprecieri foarte prudente,
afirmã primul autor citat, duc la o estimare a costurilor pentru întreaga
Bio Scisocietate de 1 miliard de dolari“. Studiul publicat în revista „Bio
ence
OAM se bazeazã pe mai mult de 60 de indicaþii
ence“, citat în buletinul IF
IFO
bibliografice.
În unele cazuri pericolul creat de pesticide este agravat de
cheltuielile mari necesitate numai pentru o remediere parþialã a situaþiei.
Astfel, în anul 1977 s-a interzis în California folosirea insecticidului DBCP
(dibromclorpropan), un declanºator direct al cancerului gastric, dupã
cum rezultã dintr-un studiu al serviciului sanitar de stat (Jackson, 1982)
citat de bul. IFOAM amintit. Interdicþia survenea dupã 20 de ani de
aplicare în grãdini ºi livezi, timp în care se distribuiserã peste 400 de
tone într-o zonã cu o lungime de peste 1000 de km. Într-un numãr foarte
mare de fântâni din terenul agricol s-a gãsit un conþinut de DBCP de 50–
60 de ori mai mare decât limita consideratã admisibilã. Pânã ce DBCP
aflat în sol sã se degradeze mai trebuie sã treacã încã aproximativ 20 de
ani. Privitor la aceastã cantitate nu se poate lua nici o mãsurã. În zonã
s-a înregistrat o frecvenþã a cancerului de douã ori mai mare decât în
alte regiuni cercetate comparativ. În prezent se pune problema instalãrii
de filtre speciale ca anexã la aproximativ 10 000 de fântâni.
Mai existã, desigur, ºi alte aspecte legate de practicile agriculturii
convenþionale. Nu putem face aici o prezentare exhaustivã a lor. Þinând
seama de faptul cã agricultura are douã sarcini majore de îndeplinit ºi
anume:
1. producerea hranei pentru o populaþie în creºtere, a unei hrane
de calitate care sã nu fie sursã de rãspândire a bolii, ci a sãnãtãþii ºi
2. menþinerea ei, eventual, sporirea fertilitãþii solului, ca ºi de faptul
cã agricultura convenþionalã nu rãspunde decât cantitativ ºi pe perioade
limitate la prima sarcinã ºi negativ la a doua, este legitimã întrebarea:
existã oare o ieºire din impas ?
Rãspunsul este: da, existã!
Desigur, un asemenea rãspuns poate lãsa nedumeriþi pe cei care
s-au obiºnuit sã gândeascã agricultura numai prin prisma chimiei ºi sã
justifice tehnologiile numai pe baza criteriilor economice mioape, care,
în plus, nu ºtiu cum se poate potenþa aspectul cantitativ prin utilizarea
-un rrapor
apor
legilor biologice. Pentru cã, aºa cum se afirma într
într-un
aportt
american privind fermele biologice din S.U.A., dacã s-ar fi
cheltuit aceiaºi bani pentru cercetãri privind tehnologiile
agriculturii biologice care s-au cheltuit pentru cercetãri
le
cercetãrile
afectate chimizãrii, rezultatele ar fi fãrã îndoialã superioare
celor ce se obþin în prezent.
Existã o mare deosebire între a te ocupa în agriculturã de detaliul
biologic în cadrul unei concepþii chimice ºi între a avea o concepþie
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biologicã capabilã sã interpreteze ºi sã integreze detaliul chimic care
þine tto
otdeauna unui niv
el de or
ganizar
e inf
eriei,
aparþine
nivel
organizar
ganizare
inferior
materiei,
erior al mat
apar
subordonat viului în cadrul biosferei.
Agricultura chimizatã s-a interesat totdeauna de diferite aspecte
biologice, dar le-a tratat ca pe niºte detalii, de cele mai multe ori disparate. De aici, o incapacitate vãditã de a ajunge la un sistem de
integratoare. Atunci când cãutarea de soluþii
tehnologii integrate ºi integratoare
noi se face în plus ºi în cadrul unor atitudini pragmatice care pleacã
totdeauna de la situaþii ºi obiceiuri pe care cautã sã le deranjeze cât mai
puþin posibil rezolvarea tehnologicã implicã ºi un impact negativ din
ce în ce mai accentuat. Abia atunci încep preocupãri mai biologice, dar
totdeauna de detaliu. Astfel efectul negativ al monoculturii, ,,oboseala
solului“, cautã sã fie remediate prin rotaþii de tip grâu-porumb care
abia dacã pot fi numite rotaþii. Rotaþiile se pot apoi complexa, dar dacã
raþiunile care stau la baza rotaþiei sunt de altã naturã decât cele biologice,
ef
ect
ele v
or ffii tto
o tdeauna numai de at
enuar
e a rãului antr
enat
efect
ectele
vor
atenuar
enuare
antrenat
de chimizare ºi nu de aplicare a unei agriculturi cu adevãrat corectã
din punct de vedere biologic, adicã de rezolvare pe termen lung a
menþinerii fertilitãþii solului, producerea de alimente sãnãtoase,
asigurarea unor condiþii de mediu în care omul sã-ºi realizeze bunãstarea
e o lume
ecologicã. Cãci evoluþia viitoare a lumii trebuie sã se facã spr
pre
în car
e legea sã nu ffie
ie supr
avieþuir
ea ci super
vieþuir
ea
care
supra
vieþuirea
supervieþuir
vieþuirea
ea, adicã
trãirea fiecãrui aspect al vieþii bio-psiho-sociale la nivelul calitativ maxim
posibil într-o organizare armonioasã, eticã ºi echitabilã
(Florea,Culea,1974). Toate aceste imperative ale epocii actuale îºi pot
gãsi rezolvarea prin aplicarea concepþiei consecvent biologice în
agriculturã, cea mai avansatã în aceastã direcþie fiind ºcoala de
agriculturã biodinamicã fondatã de Steiner în 1924.
bioferme
Organizarea unei „bioferme
bioferme“ implicã armonizarea celor patru
niveluri ale biosferei în cadrul ei, din care cauzã o biofermã perfectã are
atât sector de producþie vegetalã care asigurã hrana pentru oameni ºi
animale, cât ºi sector de producþie animalã. Acesta din urmã asigurã, la
rândul sãu, materia primã pentru producerea îngrãºãmântului organic
încorporat solului, precum ºi unele alimente specifice: lapte, ouã. Omul,
car
olt
e nu numai o ºtiinþã ecologicã, ci ºi
care
estte obligat sã dezv
dezvolt
olte
e es
o conºtiinþã ecologicã, este organizatorul acestui fragment de biosferã
din care, pânã la urmã, trebuie exclusã orice urmã de chimizare. Din
acest punct de vedere, fiecare biofermã este un unicat, purtând amprenta
celui care o organizeazã, cãci agricultura biologicã este un sistem
continuu perfectibil ºi adaptabil; ea este agricultura unei epoci
e ffiecar
iecar
e om tr
ebuie sã se dezv
at
e activã
care
iecare
trebuie
dezvolt
olte
personalit
sonalitat
ate
în car
olt
e ca per
sonalit
ºi responsabilã.
În biofermã se creeazã interacþiuni multiple care duc la o treptatã
ridicare a calitãþii producþiilor ºi a fertilitãþii solului. În acelaºi timp producþiile
cresc ºi cantitativ pânã la un nivel care reprezintã producþiile echilibrate
maxime. A menþine apoi agricultura la acest nivel calitativ atins
ºi a-l extinde la toatã suprafaþa agricolã este singura cale de a
transforma în realitate afirmaþia cã ,,atât timp cât existã soare, apã ºi
microorganisme se va putea continua activitatea agricolã a
omenirii
omenirii“, ceea ce nu poate fi imaginat în cazul sistemului de agriculturã
chimizatã. Agricultura biodinamicã este o agriculturã intensivã bazatã pe
respectul profund al tuturor legilor naturale care fac posibilã viaþa ºi evoluþia
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ei pe pãmânt.
Preparatele biodinamice sunt eficiente datoritã caracterului lor
informaþional. Ele organizeazã ambianþa prin radiaþie specific
specificã.
Preparatele biodinamice au la bazã unele plante medicinale
medicinale, gunoi
de v
aci ºi cuar
þ. Eficienþa mare a lor stã în procedeele care stau la
vaci
cuarþ.
baza obþinerii lor, procedee prin care straturile amintite se încarcã cu
energii cosmice acþionând în procesele potasiului ºi azotului (coada
ºoricelului), fierului (urzica vie), calciului (muºeþelului), siliciului ºi
potasiului (pãpãdia), fosforului (odoleanul) etc.
xtr
em de mici
Toate preparatele amintite introduse în cantitãþi eextr
xtrem
în grãmada cu compost sau stropite pe sol sau plante, dirijeazã
procesele din aceste diferite substraturi, astfel încât în final se obþin
produse vegetale cu adevãrat superioare.
În urma celor arãtate se poate înþelege de ce atunci când o
fermã trece de la un sistem intens chimizat la sistemul de
agriculturã biologicã este necesar sã se scurgã un timp pentru
a se înregistra rezultatele maxime
maxime. În aceastã perioadã se reface
în primul rând asociaþia de animale din sol, printre care râmele, puternic
afectate de substanþele chimice. De asemenea, se refac treptat ciclurile
naturale caracterizând dinamica diferitelor elemente nutritive pentru
plante. Totodatã furajul produs este consumat de animale, gunoiul
obþinut de la acestea este compostat ºi va fi principala sursã de materii
humice utile solului. Acesta aduce o vitalizare a pãrþii solide a solului
(complexul argilo-humic) ºi nu a soluþiei solului aºa cum o realizeazã
îngrãºarea chimicã. Efectele încep sã se simtã dupã 2–3 ani , când, de
obicei, se înregistreazã o scãdere vertiginoasã a diferitelor
tipuri de atacuri
atacuri. Producþiile încep sã creascã în cadrul repetãrii
unei reacþii, de exemplu, de patru ani, iar rezultatele devin maxime
dupã 9–10 ani de la introducerea sistemului biologic. Dupã primii 2–3
ani se poate renunþa complet la chimizare, menþinutã la nivel redus în
primii ani pentru a se evita o scãdere bruscã a producþiilor din lipsa de
suport biologic activ în sol. Ceea ce se suprimã însã în mod obligatoriu
de la început sunt erbicidele. În timpul acestor 10 ani de evoluþie biologicã
creºte, se înregistreazã o creºtere a calitãþii
fertilitatea solului creºte
la toate nivelurile, iar recoltele rezistã mai bine atât la perioade
de secetã prelungitã, cât ºi în caz de precipitaþii mai
abundente. Sunt semnalate printre altele, dispariþia fenomenului de
abundente
bãltire a apei, ceea ce înseamnã ºi o reglare mult mai bunã a regimului
aero-hidric din sol.
Un rezultat deosebit de important îl constituie observaþia fãcutã în
vi cu der
eglãri me
oar
ave, car
e
Germania, cã bolna
bolnavi
dereglãri
mett abolice ffoar
oartte gr
gra
care
nu mai tolerau nici un fel de alimente obiºnuite, au putut
consuma ffoar
oar
e pr
ovenit
e din ferma Talhof,, unde
oartte bine aliment
alimente
pro
enite
aplicarea de preparate bio
dinamice s-a efectuat timp de mai
biodinamice
multe decenii (Koepf ºi colab.).
În numeroase rânduri s-au semnalat unele fenomene de profundã
semnificaþie ecologicã: starea de sãnãtate excelentã a animalelor din
crescãtoriile fermelor conduse conform principiilor biologice, care se
bucurã de alimentaþie conformã cu necesitãþile diferitelor specii. Se
þine seama de faptul cã o gãinã este fãcutã pentru o nutriþie cu
grãunþe ºi nu cu praf de peºte
peºte, cã o vacã este fãcutã sã
transforme iarba în lapte ºi nu furaje concentrate etc. Pãºunile
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ºi pajiºtile au o florã complexã din care animalul primeºte toate
principiile de care are nevoie.
Howard citeazã cazul unor vite astfel hrãnite care rãmâneau
sãnãtoase în ciuda faptului cã boturile lor se atingeau la gardul despãrþitor
de botul vacilor din crescãtoria convenþionalã învecinatã în care toate
vacile sufereau de o boalã consideratã a fi contagioasã. Datoritã acestei
stãri de sãnãtate prosperã în fermele conduse pe baza principiilor
biologice se reduc mult cheltuielile cu îngrijirea medicalã a animalelor
cãrora nu li se administreazã nici hormoni , nici antibiotice. În caz de
îmbolnãvire se recurge la homeopatie veterinarã ºi la unele preparate
cþiile de lapte de aproximativ 6 500 l/vacã/an
speciale. Produ
Producþiile
atestã eficienþa sistemului
sistemului.
În culturile vegetale dãunãtorii obiºnuiþi ai plantelor se gãsesc în
agoniºtii lor.
numãr mic fiind þinuþi în anumite limite de ant
antagoniºtii
În concepþia biodinamicã nu se urmãreºte eradicarea
bur
uienilor
ucât rrepr
ezintã int
mediarii cor
es
punzãt
ori,
buruienilor
uienilor,, într
întrucât
eprezintã
inter
ermediarii
cores
espunzãt
punzãtori,
epr
er
capabili sã mijloceascã pãmântului echilibrul biologic necesar
specifice. Ele trebuie numai frânate prin anumite
prin acþiuni specifice
procedee culturale pentru a nu deveni concurenþi ai culturilor
principale.
R oger (1
uieni supãrãt
oar
e,
(199 72
72) face distincþie între bur
buruieni
supãrãtoar
oare,
utile. Între acestea din urmã se
buruieni plictisitoare ºi buruieni utile
gãsesc unele care acumuleazã microelemente pe care le fac accesibile
plantelor de culturã dupã încorporarea în sol.
Acolo unde fermele sunt mai numeroase efectele se
cumuleazã cãci se creeazã zone cu semnificaþie ecologicã. Pãsãrile
mici care se hrãnesc cu insecte dãunãtoare culturilor ºi care miºcându-se
pe suprafeþe mari au nevoie sã fie protejate pretutindeni de contactul
cu pesticidele care le este adesea fatal, gãsesc condiþii de supravieþuire.
În cadrul agriculturii biodinamice existã o preocupare destul de
pronunþatã pentru cunoaºterea relaþiilor alelopatice dintre plante, adicã
a relaþiilor de într-ajutorare sau de dãunare a unor specii
diferite de plante.
S-a stabilit cã urzica determinã creºterea conþinutului de uleiuri volatile ale mentei, angelicãi, salviei, odoleanului, ºovârvului. Gãlbenelele
favorizeazã majoritatea plantelor de grãdinã ºi totodatã exercitã un efect
avoriz
eazã
de respingere faþã de multe insecte. Muºeþelul ffa
orizeazã
dezv
olt
ar
ea v
erz
dezvolt
oltar
area
verz
erzei
ei ºi a cepei. Urzica moartã ºi hreanul, crescute în
marginea culturii cartofului, resping gândacul de Colorado. De astfel,
or es
avorizat de însãºi îngrãºar
ea cor
ectã a
acestt dãunãt
dãunãtor
estt e def
defa
îngrãºarea
corectã
aces
solului cu compost.
compost Unii agricultori au comunicat observaþia interesantã
cã pe plantele de cartofi în cuibul cãrora la plantare se introduinsecte.
sese compost, s-a constatat uscarea ouãlor acestei insecte
Usturoiul plantat în livezile de meri îndepãrteazã puricii de plantã
(afidele). Menta, favorabilã culturii verzii ºi roºiilor îndepãrteazã unele
insecte ca furnicile, puricii de plantã, fluturele verzei ºi atrage albinele.
Petuniile favorizeazã fasolea îndepãrtând totodatã insectele care o atacã.
În cultura mixtã de morcovi ºi ceapã aceste plante îºi combat reciproc
musca cepei, respectiv a morcovului.
Am încercat sã aducem, prin cele arãtate în acest capitol o modestã
contribuþie la prefigurarea unora din activitãþile societãþii umane, aºa
cum vor trebui sã se desfãºoare în viitor pentru a restabili armonia
dintre om ºi mediul ambiant. De fapt, dezordinea produsã în mediul
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ambiant nu reflectã decât dezordinea interioarã a omului
XX. Agricultura biologicã este o agriculturã
frãmântat al secolului XX
prin care viitorul acþioneazã deja în prezent, iar spiritualitatea
româneascã cu deschidere largã spre înþelegerea integrãrii
omului în naturã care o caracterizeazã este o matrice gata
pregãtitã pentru a iniþia o nouã erã în acest domeniu. (11 )
etr
eP
apacos
dr.. biol. P
Pe
tre
Papacos
apacosttea sã se desfãºoare firesc
Am lãsat textul dr
ºi în continuitate, fãrã intervenþii sau alte comentarii. Cãci acestea ar fi
de prisos în faþa textului unui biolog român ce, încã înainte de 1990,
expunea la modul simplu, dar tranºant, imaginea realã a adevãratei
agriculturi, cea biologicã.
Aspectul cel mai inedit al abordãrii acestuia, rezultã din propriile
sale concluzii finale, în care se recunoaºte posibilitatea realã ca, pornind
de la agricultura biologicã (ºi, implicit, Alimentaþia Naturalã), entitatea
umanã sã-ºi regãseascã propria sa identitate de fiinþã spiritualã – care
aparþine, ca structurã intimã, dimensiunii Viului, a energiei organice,
organizatoare ºi Creatoare!
Iatã o concluzie de-a dreptul „metafizicã“, pornind de la elemente
iniþial fizice, ºtiinþifice, teoretice…
Asemenea date ne oferã sensul practic al practicii ºi al
trãirii în Sensul V
ieþii, prin Aliment
aþia N
atur
alã, aavând
vând ca
Vieþii,
Alimentaþia
Natur
aturalã,
reper deosebit, agricultura biologicã.
Înaintea finalului, vom prezenta câteva importante semnale de
alarmã, legate de efectul nociv al aportului de alimente chimizate, la
care face referire acest subiect.
Datele ne sunt oferite de acelaºi Manual de „Medicinã Naturistã“ ºi
tot sub redacþia lui Pavel Chirilã, dar într-o ediþie mai recentã (1995).
Iatã extrase din acest veritabil „rechizitoriu“, la adresa alimentaþiei
bazate pe agricultura intensivã, a îngrãºãmintelor, medicamentelor ºi a
multor altor produse de sintezã ºi prelucrare chimicã industrialã (care
agreseazã plantele sau animalele, la rândul lor înghesuite în adevãrate
„lagãre de concentrare“ – marile combinate agro-zootehnice):
În afarã de rolul lor nutritiv, alimentele pot fi ºi factori terapeutici;
dar pot fi ºi factori etiopatogeni în multe boli , atunci când sunt mult
alterate faþã de starea lor naturalã.
Alimentaþia modernã a adus o serie de mentalitãþi aberante, care,
împreunã cu sistemele nefiziologice de creºtere a animalelor ºi de
cultivare a plantelor, devin tot mai mult cauzele unor grave îmbolnãviri.
Iatã câteva exemple:
– folosirea excesivã a conservãrii prin frig (congelarea);
– prepararea sofisticatã, greu tolerabilã de tubul digestiv (fierberi
sub presiune, prãjeli, coagulãri chimice ale brânzeturilor,
maioneze, budinci, creme îngheþate, supe instant, lapte praf etc.);
– folosirea pe scarã largã a unor produse care nu au existat în istoria
naturalã a alimentaþiei: zahãr, margarinã, ulei rafinat, alimente
deshidratate;
– sãrãcia de pigmenþi vegetali;
– înlocuirea alimentelor tari cu alimente moi;
– renunþarea aproape pe nesemþite la alimentele crude;
– folosirea abuzivã a cãrnii, grãsimilor, alimentelor excitante;
– scurtarea nepermisã a alãptãrii naturale a sugarului;
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– sãrãcia de fibre alimentare (celulozã, hemicelulozã, pectinei);
– lipsa convingerilor ºi a practicii legate de postul alimentar;
– folosirea apei de reþea bogatã în clor ºi fluor ºi folosirea abuzivã
a bãuturilor rãcoritoare mult chimizate;
– abuzul alimentar cantitativ, în unele zone ale lumii;
– poluarea alimentelor cu insecticide, îngrãºãminte chimice ºi diverse substanþe amelioratoare de gust, culoare, miros;
– folosirea îngrãºãmintelor chimice ºi a insecticidelor, care fac prima
pânzã de apã a solului de neutilizat;
– s-a ajuns la ,,performanþa“ de a creºte 25 de pãsãri pe metru pãtrat
fãrã luminã naturalã, fãrã sã aibã cerul, soarele, norii, ploaia,
vântul deasupra, iarba împrejur ºi nisipul dedesubt;
– animalele crescute în aglomeraþii sunt tratate cu antibiotice, vitamine,
anabolizante, tranchilizante (din cauza unor instincte canibale), vaccinuri etc.;
– nivelul materiei organice a solului a scãzut în unele zone în ultimii
20 de ani de la 4% la 2%, adicã aproape de limita sub care încep
procese de deºertizare ireversibile;
– folosirea excesivã a laptelui praf.
Nu eexis
xis
tã aliment of
e sã ffie
ie nociv
oferit
care
nociv. Totuºi,
xistã
erit de naturã car
astãzi alimentaþia s-a poluat ºi s-a artificializat atât de mult încât medicina
naturistã trebuie sã vorbeascã de alimente interzise ºi alimente permise.
Poluarea chimicã a alimentaþiei este un dezastru ecologic ºi un impact metabolic greu de suportat da cãtre organismul uman.
Redãm o listã de substanþe – produse ale chimiei de sintezã, substanþe cu care specia umanã nu s-a întâlnit niciodatã pânã în acest secol:
Bioxidul de sulf – folosit mult în conservarea alimentelor – este
un gaz incolor mai greu ca aerul, cu miros caracteristic înþepãtor ºi
efecte iritante asupra mucoaselor, se transformã prin dizolvare în acid
sulfuros; efectul antibacterian creºte cu creºterea aciditãþii mediului;
este utilizat pentru conservarea fructelor, pastelor, sucurilor, siropurilor,
dulceþurilor, marmeladelor ºi în vinificaþie.
Sulfiþii sunt eliminaþi sub formã de sulfaþi ºi eventual taurinã prin
urinã ºi fecale.
Acidul benzoic ºi benzoatul de sodiu sunt de asemenea
substanþe conservante mult folosite. Eliminarea se face prin urinã sub
formã de acid hipuric în urma combinãrii cu glicocolul. Acidul benzoic inhibã activitatea unor enzime digestive ºi deprimã absorbþia
substanþelor nutritive.
Acidul salicilic ºi salicilaþii – folosiþi de asemenea mult pentru
conservarea alimentelor – provoacã iritaþii ale mucoasei gastrice, greþuri,
leziuni hepatice ºi renale, sângerãri prin scãderea timpului de
protrombinã, purpure, tulburãri auditive tranzitorii, efecte teratogene.
Unele concluzii ale Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii aratã cã but yl-t
er
þiar
-hidr
o xy
anisol ºi dibut
yl- tter
er
þiar
acr
esol cresc
yl-ter
erþiar
þiar-hidr
-hidro
xyanisol
dibutylerþiar
þiar-- par
paracr
acresol
colesterolul sanguin ºi grãsimile în sânge, iar la copii întârzie creºterea.
Brioºele colorate galben cu cromat de plumb au dat intoxicaþii
cu plumb.
Hartwell demonstreazã într-un studiu publicat de Institutul naþional de
pentru cancer din Bethesda cã color
coloranþii
anþii ar avea proprietãþi cancerigene.
Ruth Marion Hicks a arãtat cã 50% din animalele de experiment au
fãcut cancer al vezicii urinare dupã ce li s-a administrat 10 sãptãmâni
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ciclamat de sodiu
sodiu.
Cercetãri mai recente aratã o strânsã legãturã între nitriþii din apã
ºi cancerul digestiv (de cinci ori mai frecvent decât în zone cu ape
curate); limita fixatã de OMS ca fiind nepericuloasã este de 50 mg/l, iar
ceecetarea s-a fãcut într-o zonã cu 40 mg/l.
Industria alimentarã a diferitelor þãri a folosit de-a lungul timpului
deferite substanþe cu care omul nu a fost obiºnuit.
Pentru þara noastrã sunt avizate (1992) un numãr de 713 pes
pestiticide ºi alte produse de uz fitosanitar împãrþite în 4 grupe de toxicitate
în funcþie de doza la care mor ºobolanii.
Animalele crescute în ferme de mare productivitate au ºi ele în
bunã parte o hranã nenaturistã; dãm de exemplu o reþetã folositã la
îngrãºarea porcinelor
porcinelor: orz decorticat, grâu, ºrot de soia, ºrot de
floarea-soarelui, grãsime, melasã, carbonat de calciu, fosfat dicalcic,
sare, fãinã de carne, fãinã de peºte, lapte praf, sulfat de cupru, vitamine,
minerale, colinã, tãrâþã de grâu.
Margarina: uleiul (cel mai adesea rafinat-bineînþeles) se amestecã
cu o pudrã finã de nichel, se încãlzeºte la 400 0 C, se agitã ºi se trateazã
cu hidrogen industrial; dupã 8–20 de ore hidrogenul se fixeazã pe atomii
de carbon nesaturaþi ºi astfel rezultã un produs numit margarinã, solid
la temperatura camerei ºi conþinând grãsimi saturate, comparabile cu
52
cea de porc. (52
52)
Concluziile finale ale acestor texte, la care subscriem cu totul, legate
biologice pot foarte bine sã fie aplicate
de promovarea agriculturii biologice,
ºi concluziilor referitoare la subiectul nostru, al promovãrii unei
alimentaþii biologice, ecologice
ecologice.
Noul curent, care se face simþit, tot mai puternic, ºi la noi în þarã,
elor biologice
încearcã sã reafirme nevoia utilizãrii aliment
alimentelor
biologice, adicã
vii, organice
organice.
În acest fel, fiinþa umanã îºi oferã ocazia, prin Alimentaþia
Naturalã ºi Ecologicã, pentru o realã „reîntoarcere la naturã“
naturã“.
Însã, mai mult decât atât, îºi oferã darul reîntoarcerii la Natura
sa realã, aceea de OM!
OM!…

8.3.2 ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC
(O.M.G.)
Discuþiile referitoare la OMG-uri sunt în plinã desfãºurare ºi efervescenþã, în aceastã perioadã, de început de mileniu III.
Acest subiect, modern ºi „fierbinte“, este foarte incitant, având o
importantã mizã financiarã ºi chiar politicã (tensiuni între SUA ºi Uniunea
Europeanã, datoritã viziunii diferite privind acest subiect – observaþie la
nivelul anului 2003)…
Înainte de a da citire informaþiilor, ce permit limpezirea acestui
aspect (atât teoretic, fundamental, dar ºi practic, legat de consecinþe),
vom expune propria noastrã viziune, legatã de acest domeniu.
Pentru aceasta, de la bun început este util sã lãmurim ce anume
reprezintã imaginea oferitã prin iniþialele de OMG.
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Acestea – ca Organisme Modificate Genetic
Genetic, exact dupã cum
sugereazã denumirea – sunt organisme aparþinând regnului vegetal ºi
animal (deocamdatã…), diferite de cele originare, aparþinând aceleiaºi
specii. Ele sunt obþinute prin manipularea geneticã, adicã prin acþiunea
„chirurgicalã“ asupra genelor, a biotehnologului genetician.
De la bun început, se cere precizatã distincþia dintre cele douã grupe
transgenice.
principale de OMG-uri: organisme hibride ºi transgenice
Asemãnãtoare din punctul de vedere al modificãrilor produse în
structura lor intimã (deci ºi a posibilelor efecte, asupra celor ce ingurgiteazã alimentele produse în acest mod) – ele diferã doar din perspectiva
mijloacelor ºi a metodelor de realizare a acestor operaþii.
Astfel, seminþele, plantele ºi alte organisme hibride
hibride, rezultã din
recombinarea geneticã (încruciºare a genelor sau „crossing-over“), a
materialului genetic de la douã soiuri diferite, ale aceleiaºi specii. Cel
mai cunoscut exemplu este oferit de viþa-de-vie, ai cãrei hibrizi rezultã
din douã sau mai multe soiuri, prin procesul binecunoscut al altoirii
altoirii.
În urma acestui proces, rezultã calitãþi noi pentru hibridul obþinut,
în funcþie de dominanta geneticã a unuia din cele douã soiuri, cu efectele
corespunzãtoare.
Se remarcã un numitor comun al acestui proces – atât pentru regnul
vegetal (altoirea), cât ºi pentru cel animal (corcirea), sau cel uman
(metisarea).
Dacã aceste procese se întâmplã oricum în Naturã – într-o ordine,
aparent dezordonatã, ce asigurã miºcarea, ineditul, noul în Evoluþie –
prin intervenþia conºtientã a omului, lucrurile se schimbã rapid.
Hibridizarea este un proces, totuºi, natural, cu minimã intervenþie
umanã (acesta are loc doar la nivel de organism).
În schimb, manipularea geneticã în laborator, implicã un alt nivel
de intervenþie (cel genetic), prin pãtrunderea în miezul celulei – cu
obþinerea organismelor transgenice
transgenice.
Intervenþia directã pe materialul genetic al organismului respectiv
(vegetal, animal, iar recent ºi uman!) determinã modificãri de fond
genetic, mult mai profunde decât înainte.
Energiile informaþionale eliberate, ºi prea puþin controlate
(tocmai pentru cã sunt „manipulate“)
„manipulate“), se pot întoarce, în timp,
împotriva „ucenicului vrãjitor“ (inginerul genetician). Pentru aceasta,
este util a se revedea subiectul 4.5.3, referitor la terapia genicã.
Prin moderna inginerie geneticã, în prezent este posibilã
interacþiunea (intervenþia prin transfer) între materialul genetic a douã
specii diferite, sau chiar regnuri diferite!
Ca la orice medicament alopat, ºi „medicamentul genetic“ suferã de
reacþii secundare adverse. Noi vom vom menþiona doar douã dintre acestea.
Primul este legat de eliberarea unor caractere genetice negative (gene ce comandã secreþia de toxine, unele extrem de nocive),
care au stat în latenþã, pânã la momentul intervenþiei genetice.
Al doilea efect advers poate fi la fel de dur, chiar periculos, pentru
specie: uniformizarea acesteia
acesteia, cu slãbirea posibilitãþii de adaptare,
cu risc crescut de extincþie…
Sperãm cã scurtele lãmuriri de mai sus, au ajutat la prefigurarea
sensului ºi semnificaþiei acestei veritabile industrii biotehnologice, cu
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tot mai mare impact în industria alimentarã, asupra alimentului, dar
mai ales, asupra organismului uman...
Pentru a înþelege, în mod real, care este acest sens ºi semnificaþie,
în continuare prezentãm extrasele cele mai elocvente, din diverse
lucrãri, mai mult sau mai puþin recente.
Pentru aceasta, am apelat la informaþii din mass-media, prin
preluarea unei scurte informãri teoretice despre OMG-uri, a reputatului
prof. dr. biolog Mihai Berca:
Cromozomii sunt reprezentaþi de structuri specifice conþinute în
nucleul celulei. Ei sunt purtãtorii informaþiei genetice, adicã aceia care
configureazã speciile, rasele, hibrizii etc.
Savantul T.H. Morgen în perioada 1910–1915 a elaborat teoria
cromozomialã a ereditãþii, introducând noþiunea de genã. Se
demonstreazã totodatã cã genele sunt localizate în cromozomi, dispuse
linear ºi cã ele, în calitate de factori ereditari, se transmit la urmaºi în
bloc, în mod natural înlãnþuite. Mai târziu s-a constatat însã cã genele
înlãnþuite au tendinþa de a intra în gameþi în alte combinaþii decât cele
parentale. Fenomenul a fost numit crossing-over ºi reprezintã un schimb
reciproc de gene, o încruciºare cu apariþia unor organisme cu caractere
noi. Încruciºarea ºi selecþia au fost multã vreme instrumentele de bazã
ale ameliorãrii plantelor pe calea geneticii clasice.
Mutaþiile sau mutantele sunt variaþii ereditare care nu apar ca urmare
a unei încruciºãri. Mutaþia reprezintã o variaþie bruscã de amplitudine
diferitã ºi imediat ereditarã, ce poate sã aparã spontan (ca urmare a
unor factori naturali) sau artificiali, ca urmare a unor intervenþii
experimentale cu substanþe chimice sau radioactive.
Manipularea materialului genetic la nivel molecular prin tehnici
de mare fineþe a condus la apariþia unei noi discipline: ingineria
(chir
ur
gia) gene
ticã
(chirur
urgia)
geneticã
ticã. Pentru cã noile gene sunt transferabile, s-au
denumit ºi transgene, iar noile organisme obþinute se mai numesc ºi
transgenice. Noile plante obþinute prin transferul unei gene specifice se
aseamãnã 100% morfologic cu cele obiºnuite. Ele au însã o serie de
caractere dorite sau impuse: rezistenþã la boli (viroze, bacterioze, fungi),
rezistenþã la insecte (gândacul de Colorado, sfredelitorul porumbului
etc.), rezistenþã la unele substanþe de combatere, randament crescut în
producþia utilã, indici superiori de calitate, îmbunãtãþirea indicelui de
conversie al apei ºi elementelor nutritive, mãrirea cantitãþii de azot
fixat, mãrirea capacitãþii de fotosintezã etc.
S-ar putea ca ºi printre organismele modificate sã fie ºi din acelea
care, scãpând acurateþii cercetãtorilor, sã fie periculoase prin anumite
efecte secundare. Unul din ele ar fi, de exemplu, acumularea geneticã a
unor insecticide naturale care sã imprime rezistenþã organismelor la
dãunãtori.
La o reuniune gãzduitã de Academia Românã în prima decadã a lui
septembrie 1999, ºi intitulatã „Riscul introducerii plantelor modificate
genetic“, dezbaterile s-au axat pe tema cultivãrii ºi comercializãrii
„OMG“-urilor în România.
În declaraþia mass-media, printre altele, încã de atunci se preciza:
Luând ca bazã de discuþii rezultatele unor cercetãtori de la
prestigioase institute internaþionale, unii reprezentanþi de la Institutul
de Biologie al Academiei Române au tras un semnal de alarmã asupra
riscurilor economice, ecologice ºi politice prin introducerea în þarã a
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plantelor transgenice înainte de a se cunoaºte toate consecinþele asupra
sãnãtãþii oamenilor. S-a ajuns la concluzia cã 20% din speciile de plante
transgenice pot scãpa în naturã ºi intra în contact cu plantele indigene,
favorizând apariþia unor hibrizi nedoriþi. Genele pot zbura pânã la o
distanþã de 1,5 km.
Românii, fãrã sã ºtie, consumã cartofi, produse de soia ºi sfeclã de
zahãr modificate genetic. S-a spus cã soia transgenicã amelioratã cu
gena de la nuca de cocos s-a dovedit alergicã pentru oameni, de aceea
în anumite þãri din vest a fost imediat retrasã de pe piaþã.
Ce se ºtie cu certitudine pânã acum este cã studiile de laborator au
arãtat cã albinele care polenizeazã plante transgenice produc mai multã
miere, dar au ciclul de viaþã mai redus, suferind ºi o modificare a
simþurilor native. Cartoful îmbunãtãþit cu gena extrasã din ghiocel a
fost experimentat pe ºoareci. S-a observat cã micuþele rozãtoare s-au
ales cu disfuncþii ale creierului, ficatului ºi sistemului imunitar.
La nivel mondial, circa 80% din populaþie nu acceptã alimentaþia
modificatã genetic. Cu toate acestea, marile companii îºi vãd de treabã,
deoarece afacerile sunt afaceri. Potrivit unor informaþii neoficiale, la
noi în þarã, în mod ilegal, ar exista loturi de plante transgenice, culturi
realizate cu „sprijinul“ unor firme strãine, care au descoperit „paradisul
financiar“ în România.
O altã preluare din mass-media, realizeazã recenzia unei cãrþi referitoare la acest subiect – apariþie editorialã a primei jumãtãþi a anului 1999:
Maladia vacii nebune, hormoni în carnea de viþel, pui îndopaþi cu
antibiotice ºi a cãror carne conþine dioxinã, porci hrãniþi cu alimente
„transgenice“ periculoase la consum…Iatã motive destule pentru a privi
cu tot mai multã neliniºte conþinutul farfuriilor noastre. Va deveni hrana
o ameninþare?
Pericolul poartã un nume: organisme modificate genetic sau O.G.M.
þi apãr
ut
e rrecent
ecent
„P
e în cãpºuni“ este titlul unei cãr
ecent, ce lanseazã
cãrþi
apãrut
ute
„Peºt
eºte
eºt
un veritabil strigãt de alarmã, potrivit revistei „France Dimanche“.
naud Apo
er
Autorul sãu, Ar
Arnaud
Apottek
eker
er, doctor în biologie psihochimicã ºi
membru al asociaþiei pentru apãrarea mediului înconjurãtor Green
Peace, denunþã ceea ce el numeºte „Hrana Frankenstein“…
Pentru prima datã în lunga istorie a evoluþiei sale, scrie autorul,
omul este capabil sã producã noi specii pânã acum necunoscute în
naturã. ªi aceasta printr-o nouã tehnicã a ingineriei genetice. Se extrag
una sau mai multe gene dintr-un organism ºi sunt inserate în genom,
adicã în ansamblul genelor unui alt organism. Marile companii
industriale ale ingineriei genetice, cu mijloace financiare fabuloase,
promit marea cu sarea, pornind de la aceastã tehnicã: culturi care rezistã,
prin ele însele, la îngheþ sau la secetã, fabricarea unor medicamente
noi. Ceea ce se pune la cale în laboratoare este uneori stupefiant. Astfel,
s-a testat introducerea genei unui peºte de ape polare, în genomul…
tomatelor, pentru reducerea pagubelor pe care le produce îngheþul sau,
tot la tomate, a genei de scorpion, pentru rezistenþã la insecte. Pe când
se va introduce peºte ºi în cãpºuni?…ªi mai surprinzãtor: implantarea
unei gene umane în cartof pentru a-l face mai tolerant la substanþele
metalifere prezente în sol.
Cum arãtam, scrie în continuare Apoteker, în aceste cazuri suntem
încã la nivelul testelor. Dar sã ºtiþi cã deja elemente nutritive fundamentale, ca porumbul sau soia, modificate genetic se gãsesc adesea ca
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aditive în 60–80% din produsele alimentare curente, cum sunt bomboanele, cremele glasate, ciocolata etc…
În aceste condiþii, riscul unui Cernobîl biologic se aflã la orizont.
Existã douã riscuri principale. Primul este ecologic. Existã mai multe
milioane de specii vii ºi altele sunt descoperite în fiecare zi. Nu se
cunoaºte comportamentul a 90% din microorganisme, cum sunt
bacteriile, de exemplu. Pe de altã parte, afirmã Apoteker, adoptarea
sistematicã de O.G.M.-uri în culturã riscã sã reducã biodiversitatea. S-a
putut calcula cã la începutul secolului al XXI-lea nu vor mai rãmâne
decât 5% din varietãþile de mere, pere, legume, grâu, orez etc., care
existau la începutul secolului XX.
Existã, totodatã ºi riscuri de contaminare a mediului. Iatã douã
exemple, între altele. Se transmite unei plante de culturã o genã
exterioarã care produce o otravã pentru insecte. Aceastã genã va trece
în bãlãriile care înconjoarã planta ºi care vor prolifera, sufocând celelalte
plante din jur ºi reducând astfel biodiversitatea. În plus, vor fi create
„superinsecte“ rezistente la insecticidele clasice, poluanþi pe care aceastã
manipulare ar trebui sã-i elimine! Deci va trebui sã fie inventate pesticide sau insecticide mai puternice. Este o revenire agravatã la însuºi
punctul de pornire. Este absurd ºi teribil de costisitor. Dar societãþile
de inginerie geneticã sunt deseori aceleaºi care produc pesticidele.
Problema este, prin urmare, a profitului!
Riscul cel mai neliniºtitor priveºte sãnãtatea noastrã. Anumite plante
sunt rezistente la erbicide, prin manipulare geneticã? În acest caz se
produce mai puþinã poluare chimicã, veþi spune. Dar cum erbicidul
este conþinut ºi produs de cãtre planta însãºi, riscul este de a-l consuma.
Or, aceste erbicide rãmân otrãvuri periculoase pentru sistemul nervos
sau sistemul imunitar al mamiferelor, între care omul.
Asistãm la dezvoltarea unor alergii necunoscute, mai aminteºte
Apoteker. Reacþiile sunt cauzate la subiecþi sensibili de proteinele
prezente în anumite tipuri de alimente. De exemplu, s-a ivit ideea de a
se introduce o genã de petunie în unele plante alimentare. Riscurile
unor alergii necunoscute, noi, sunt enorme ºi nu pot fi testate ºtiinþific
în prealabil! Un alt lucru: faimoºii cartofi, cãrora se doreºte sã li se
grefeze o genã umanã pentru a-i cultiva în soluri poluate conþinând
plumb, mercur etc., vor fi desigur frumoºi ca aspect, dar vor fi îmbibaþi
cu elemente din aceste metale foarte nocive pentru sãnãtate. Bunul simþ
sugereazã, de fapt, o depoluare a solurilor, mai întâi.
Ultimele citate, cele mai relevante, le-am extras dintr-o lucrare
(„Când va veni cometa“), cu un titlu mai puþin gastronomic, cât …astronomic.
Cu toate acestea, am descoperit în conþinutul acesteia, un deosebit
capitol, cu relevante elemente care privesc subiectul abordat de noi, cel al
OMG-urilor:
Seminþele sunt un element important, necesar pentru menþinerea
vieþii pe Pãmânt. Fãrã seminþe, planeta noastrã ar fi la fel de stearpã ca
luna. De asemenea, dupã cum botaniºtii cunosc, în privinþa seminþelor
asemãnarea (uniformitatea geneticã) este un punct slab.
Se pare cã Sir Walter a introdus în Europa un singur tip de cartof,
denumit „sãpunar“. La sfârºitul secolului trecut, acest cartof a fost lovit
de o ciupercã care s-a dezvoltat ºi s-a rãspândit. Toþi cartofii au putrezit
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pe mãsurã ce flagelul s-a rãspândit. Astfel a fost distrusã toatã recolta de
cartofi din Irlanda – marea foamete irlandezã – ºi sute de mii de oameni
au murit de foame, iar alþii au emigrat în America. Se pare cã oamenii nu
dãduserã atenþie unui element important care funcþioneazã ca un sistem
ea div
sit
at
e gene
ticã a naturii
marea
diver
ersit
sitat
ate
geneticã
naturii. Populaþia a învãþat
de siguranþã: mar
er
pe propria-i piele cã zicala: „nu miza totul pe o singurã carte“ este
adevãratã.
La scurt timp dupã foametea din Irlanda, „creºterea plantelor“ a
devenit din ce în ce mai rãspânditã. Seminþele „hibride“ au invadat
domeniul „diversitãþii genetice“. Mooney ºi Fowler explicã în cartea
lor „Fãrâmiþarea“:
Numeroase seminþe au fost mult timp mai valoroase decât greutatea
lor în aur… Poate cea mai teribilã catastrofã ecologicã se desfãºoarã în
grãdinã. Pierderea diversitãþii genetice din agriculturã – tãcutã, rapidã
ºi inexorabilã – ne cãlãuzeºte cãtre o întâlnire fatalã cu distrugerea: de
fapt ne aflãm în pragul izbucnirii unei crize de niºte dimensiuni atât de
mari, încât refuzãm sã ni le imaginãm.“
Existã mii de varietãþi de seminþe recunoscute, dintre care, multe au
fost moºtenite din tatã-n fiu de sute de ani. Dacã o anume varietate nu mai
putea fi folositã, exista mereu altele care sã o înlocuiascã. Ele puteau fi
rotite foarte uºor ºi, de obicei se plantau mai multe soiuri în acelaºi timp.
Se ºtia cã similaritatea seminþelor este periculoasã. Dar un aspect la fel de
important: seminþele de la plantele sãnãtoase puteau fi pãstrate ºi apoi
utilizate în anul urmãtor, ceea ce nu se poate face cu hibrizii! În marea lor
majoritate, plantele hibridate sunt sterile. Dacã, printr-o minune ele reuºesc
sã se reproducã, viabilitatea seminþelor scade foarte mult. Astfel cã fermierii
ºi cultivatorii sunt nevoiþi sã apeleze la companiile care comercializeazã
seminþe; aceasta doar dacã nu reuºesc sã descopere o companie de seminþe
care mai vinde seminþe standard
standard, ce se înmulþesc prin polenizare, în
acest caz seminþele fiind luate de la o plantã maturã ºi folosite anul urmãtor.
Existã o explicaþie pentru faptul cã seminþele standard sunt foarte
greu de gãsit. Pe 7 octombrie 1985, „The Virginian Pilot“ publica
urmãtorul articol:
„Porumbul obþinut pe cale geneticã este prima plantã cãreia I-a fost
acordatã un patent. Decizia, ce aparþine Comisiei Statelor Unite, ar putea
avea un impact major asupra industriei seminþelor de porumb evaluatã
la 3 miliarde de dolari pe an (nivelul anului 1985…).“
Într-un catalog al seminþelor nonhibride, „Inventarul seminþelor de
grãdinã“, Kent Whealy afirmã: „Legislaþia în domeniul patentãrii plantelor
a contribuit la naºterea unui interes extraordinar din partea corporaþiilor
multinaþionale pentru companiile de seminþe. În cursul primei sãptãmâni
care a urmat aprobãrii legilor privind patentarea plantelor în Marea
Britanie, o companie numitã RHM a preluat 84 de societãþi care
achiziþioneazã seminþe. Shell Oil din Anglia a achiziþionat 56 de asemenea
companii de la apariþia acestor legi. Royal Dutch Shell a devenit aproape
peste noapte cea mai mare companie de seminþe ºi produse agrochimice
din lume.
În 1987 publicaþia „Reader’s Digest“ a tras un semnal de alarmã
într-un articol intitulat „S.O.S. – Salvaþi Seminþele“. Articolul avea o tentã
ºtiinþificã ºi se referea la opera lui Kent Whealy:
„Revoluþia globalã a hibrizilor a provocat schimbãri majore, atât
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sociale, cât ºi economice, dintre care, majoritatea sunt pozitive. Dar
existã ºi primejdii ascunse pe care de abia începem sã le conºtientizãm.
Pe mãsurã ce recoltele se schimbã, acelaºi lucru se întâmplã ºi cu
bacteriile care gãsesc mereu noi modalitãþi de a înfrânge sistemele de
apãrare pe care le construim pentru vastele noastre culturi de grâu sau
alte plante. Când un hibrid cade pradã acestor atacuri, biogeneticienii
trebuie sã-l înlocuiascã repede cu noi specii de hibrizi dotaþi cu gene
mai rezistente. Pentru a continua, însã, aceste procedee, trebuie sã gãsim
de fiecare datã materia primã geneticã nouã. Aceste gene noi provin
din trei surse: vechile plante din Centrele Vavilov, alte specii sãlbatice
cu care se înrudesc, precum ºi plante care au cãzut în dizgraþie pe
mãsurã ce apãreau noi hibrizi. Dar, ca o ironie a sorþii, hibrizii din
zilele noastre provoacã dispariþia a numeroase soiuri de plante
tradiþionale.
În prezent, naþiuni întregi devin dependente de plante identice din
punct de vedere genetic. Istoria ne aratã însã pericolele pe care le
presupune aceastã monoculturã.“
Moria Timms scrie:
„În Europa, cultivarea sau comercializarea plantelor care nu sunt
incluse în Catalogul Uniunii Europene este ilegalã. Într-o încercare
deliberatã de a elibera piaþa pentru a face loc noilor varietãþi potenþiale,
se întâmplã uneori ca sute de specii sã fie ºterse lunar din acest catalog,
iar cei care violeazã prevederile lui sunt urmãriþi în justiþie.“
Cu mult înainte de publicarea cãrþii „Seminþele schimbãrii“, doctorul Wolf
D. Storl a scris „Cultura ºi Horticultura“, în care îºi exprima temerea:
„Consecinþele pierderii plasmei de la seminþele tradiþionale sunt uluitoare,
dacã ne gândim cã, pe parcursul unei generaþii, oamenii ar putea pierde cheia
sistemului evolutiv alimentar – în numele progresului. pentru dezvoltarea plasmei
pierdute a fost nevoie de munca a generaþii întregi de fermieri ºi grãdinari. Toate
acestea au fost aruncate, deoarece nu puteau fi adaptate la producþia automatizatã.
Uniformizarea cauzatã de agroafaceri, unde hibrizii sunt selectaþi doar pe una
sau douã caracteristici, duce la o bazã geneticã foarte sãracã pentru plantele
alimentare. Grâul ºi orezul «miraculos» ale Revoluþiei verzi, care înlocuiesc treptat
plantele tradiþionale, sunt complet dependente de o cantitate mare de energie
furnizatã de îngrãºãmintele chimice, de insecticide, irigaþii ºi maºinãrii de tot
felul. Foarte rar hibrizii se pot reproduce normal…“
Sun Bear ºi-a exprimat ºi el temerea în lucrarea sa „Zori Întunecate/ Zi
Luminoasã“:
„În Statele Unite ºi Europa, plantele hibride au fost intens cultivate
pentru a produce culturi de o înaltã calitate. Însã prin aceste proceduri,
s-a ajuns la pierderea imunitãþii plantelor ºi multe dintre ele nu se mai
pot apãra împotriva insectelor, bacteriilor ºi ciupercilor. De asemenea,
seminþele au fost programate pentru a rezista la îngrãºãminte ºi pesticide.
Un alt aspect important, referitor la plantele hibride este faptul cã
ele pot fi recoltate, dar seminþele lor nu sunt bune de plantat. Astfel cã
trebuie sã apelãm la companiile de care aparþin aceste seminþe, dacã
vrem sã avem o recoltã ºi anul urmãtor. Aºa cã, în realitate, seminþele
sunt proprietatea acestor companii care, la rândul lor, se aflã în
componenþa unor corporaþii multinaþionale. De când acestea au obþinut
monopolul asupra seminþelor hibride (prin situaþia expusã mai sus)
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fermierii au observat cã preþurile cresc în fiecare an.“
Seminþele hibride sunt „construite“ din genele ºi stocul de plante
deja existent, explicã Ausubel. „Nimeni nu a reuºit încã sã creeze o
genã nouã (anii 1990). Acest tip de cultivare contribuie la apariþia mai
multor varietãþi, dar nu ºi la dezvoltarea diversitãþii. În prezent mai
existã doar 150 de plante alimentare, ºi numai 20 dintre acestea produc
90% din necesarul nostru de hranã. 9 sunt folosite pe scarã largã ºi
formeazã trei sferturi din dieta umanã. Dintre acestea, doar trei – orezul,
porumbul ºi grâul – reprezintã jumãtate.“
În 1993, Uniunea Savanþilor Preocupaþi a fãcut cercetãri în ceea ce
priveºte interesul pentru ingineria geneticã ºi biotehnologia agricolã.
Articolul care a rezultat se intituleazã „Biotehnologia este o primejdie
sau o ºansã pentru mediul înconjurãtor?“. Iar rãspunsul se aflã în aceste
fragmente:
„Ingineria geneticã este un tip de biotehnologie care impune
savanþilor sã deplaseze genele în cadrul organismelor fãrã a fi opriþi de
barierele naturale. Tehnologii au transferat deja gene de la molii la
cartofi ºi de la peºti la roºii – ºi acesta este doar începutul.
Biotehnologia ne fãgãduieºte cã oile vor constitui o nouã sursã de insulinã, dar nu exclude posibilitatea ca elaborarea unor forme modificate
de viaþã în mediul nostru înconjurãtor sã aibã consecinþe dezastruoase.
Biotehnologia ne fãgãduieºte cã roºiile vor avea o duratã mai mare
de viaþã, dar are ºi potenþialul de a elimina varietãþi sãlbatice de fructe
care s-ar putea dovedi necesare pentru combaterea unor bacterii.
Companiile investesc milioane de dolari în crearea unor noi tipuri
de recolte ºi de animale pentru hranã ºi diferite produse. Asemenea
organisme prezintã combinaþii de caracteristici care nu pot fi gãsite în
naturã. majoritatea sunt create cu intenþii bune, dar comportamentul
lor poate fi complet imprevizibil.
Savanþii au transferat hormonii de creºtere de la vaci pentru a produce un peºte care sã se dezvolte rapid, dar au plasat crescãtoriile
piscicole într-o zonã de câmpie, iar o eventualã evadare a unui exemplar ar fi putut duce la o decimare a peºtilor autohtoni.
Recoltele programate sã fie imune la viruºi ar putea sã contribuie la
crearea unor noi specii de microbi care sã provoace mari pagube
plantaþiilor agricole. Rezistenþa la erbicide ºi pesticide s-ar putea rãspândi,
ceea ce ar face ca procedurile de control chimic sã fie din ce în ce mai
dificile ºi mai costisitoare. Iar plantele create pentru a neutraliza substanþele
cu un potenþial toxic ar putea avea efecte neaºteptate, cum ar fi otrãvirea
pãsãrilor care se hrãnesc cu seminþele lor.
Este, de asemenea, posibil ca noile gene sã ajungã ºi la plantele
sãlbatice, dând naºtere la noi soiuri de seminþe ale cãror proprietãþi
«contagioase» ar putea afecta negativ ceea ce a mai rãmas din
diversitatea biologicã iniþialã a Americii de Nord.
Aceastã realitate este exacerbatã de faptul cã fondurile pentru
biotehnologia geneticã provin de la companiile chimice. Monsanto,
DuPont ºi Ciba-Geigy doresc sã poatã vinde mai multe pesticide ºi
erbicide, astfel cã dezvoltã ºi încearcã sã comercializeze plante care pot
supravieþui tratamentului cu aceste produse chimice. Marile companii
industriale sunt mai preocupate de planurile de vânzãri decât de efectele
adverse asupra fermierilor, consumatorilor ºi mediului.“
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În numãrul din luna iunie 1996 al publicaþiei „Earth Change Report“, Scallion arãta:
„În luna martie, «New England Journal of Medicine» semnala cã o
genã de la nucile din Brazilia care fusese transferatã în soia, îi conferise
acesteia ºi un efect alergenic. Cum rãmâne atunci cu agenþii alergenici
mai puþin cunoscuþi la care însã mulþi oameni sunt sensibili?…
Apoi nu trebuie sã uitãm nici de ameninþarea superburuienilor.
Pare aproape comic – armate de grãdinari luptându-se cu o buruianã
mai rezistentã decât de obicei la chimicale, din cauza unui accident de
inginerie geneticã.
Dar implicaþiile pot fi enorme. Savanþii din Danemarca au încruciºat
o plantã, proiectatã pentru a rezista la erbicide, cu una dintre rubedeniile
sale, ºi anume buruiana. Apoi au altoit hibridul cu o formã sãlbaticã a
acestei buruieni. Au descoperit cã rezistenþa la erbicide se transmitea
urmãtoarei generaþii de plante sãlbatice, dupã cum se aratã în publicaþia
«Scientific American». Aceasta înseamnã cã genele s-ar putea rãspândi
ºi ar fi foarte greu de gãsit ºi controlat.
În ciuda acestor descoperiri, Departamentul pentru Agriculturã a
Statelor Unite a propus simplificarea procedurilor de aprobare necesare
companiilor care doresc sã testeze pe câmpuri recoltele obþinute pe cale
72
geneticã…“ (72
72)
Acum, la finalul subiectului, ne-am propus sã rãspundem, în mod
direct ºi neconvenþional, la întrebarea pe care, orice tehnolog modern
sau „iubitor al ºtiinþei ºi tehnicii moderne“, o va pune cu bunã-credinþã:
de ce NU OMG-uri ?
Dincolo de orice explicaþii ºtiinþifice, mai mult sau mai puþin
detaliate, esenþa rãspunsului nostru ar putea suna în felul urmãtor: în
condiþiile în care recomandãm cãlduros (sau rãcoros, în funcþie
de sezon
sezon)) eliberarea de dizarmonia hranei moarte, pentru
pãtrunderea în armonia alimentaþiei cu „luminã
„luminã““ , fãrã eforturi
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mod evident, aceeaºi atitudine o recomandãm ºi în cazul OMG
OMG-u r i l o rr..
Astfel cã, sã lãsãm Inteligenþa Naturii (ºi nu doar a materiei)
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Geneticã Naturalã – una a fiecãrei clipe...
Atunci putem spune cu încredere, poate chiar cu credinþã, cã fiinþa
umanã – care încã se crede a manipula materia, energia ºi
informaþia geneticã – începe sã iasã din orbirea propriei
automanipulãri , eliberându-se de orgolii, egoisme ºi alte
decadente „-isme“, pentru „întruparea“ OM-ului (precum
fluturele din crisalidã)!
În acest fel, OM-ul îºi regãseºte Sensul: de la Manipularea
multiplelor planuri (ºi, în primul rând, a lui însuºi), el revine
pe drumul Re-Cunoaºterii – prin Mutaþia Geneticã Naturalã a
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aþia Spiritualã Et
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Capitolul 9
PRINCIPALELE ARGUMENTE
TEORETICE ªI PRACTICE MEDICALE,
DE EXPLICARE A SENSULUI
TERAPEUTIC
AL ALIMENTAÞIEI NATURALE –
DEZINTOXICAREA CU AJUTORUL
FIBREL
OR VEGETALE
FIBRELOR
9.1 SCURTÃ PREZENTARE A IERARHIEI
PRINCIPALELOR CÃI DE DEZINTOXICARE
A ORGANISMULUI
Acest capitol abordeazã subiectul fibrelor vegetale alimentare,
vãzute a fi deosebit de importante în procesul preventiv ºi terapeutic,
declanºat prin Alimentaþia Naturalã.
Etapele de conturare a unei imagini cât mai holistice ºi reale – a
ceea ce reprezintã, cu adevãrat, fibrele vegetale – se vor desfãºura firesc,
fãrã prea multe comentarii din partea noastrã. Credem cã imaginile
rezultate din citatele expuse – în cea mai mare parte, din tratatele de
biochimie ºi igiena alimentaþiei – vor vorbi de la sine, de esenþa
conceptualã a ideilor promovate de noi.
Ineditul nu constã în valoarea propriu-zisã a datelor citate, ci în
modul de aºezare a acestora, ºi a concluziilor deloc surprinzãtoare, ce
se pot desprinde în aceastã nouã abordare („nouã“ doar pentru
medicina de tip alopat).
Primul subcapitol abordeazã subiectul „ierarhiei“ principalelor cãi
de dezintoxicare din organism, pentru o mai bunã înþelegere a
contextului în care este plasatã metoda propusã de noi.
De aceea, fãrã prea multe alte comentarii, intrãm în subiectul
propus, pentru a descoperi cele 4 (patru) principale posibilitãþi de
susþinere a procesului de detoxifiere a organismului.
Într-o ordine a creºterii importanþei acordate fiecãreia, aceasta poate
arãta în felul urmãtor:
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1.
2.
3.
4.

Calea pulmonarã
Calea cutanatã
Calea renalã
Calea digestivã
digestivã, cu sistemul hepato-intestinal

În cadrul acestei configuraþii, rolul dominant revine cãii digestive
tive, adicã tubului intestinal ºi celei mai mari glande din organism,
care este ficatul
ficatul, prin calea hepaticã.
Dar sã o luãm pe rând, cu o sumarã prezentare a fiecãrui sistem
detoxifiant în parte.
1. Calea pulmonarã
pulmonarã, cea mai puþin reprezentativã, participã la
degajarea unor acizi organici volatili ºi a altor gaze toxice, dizolvate
sanguin, degajate prin expiraþie. Acesteia, însã, îi poate creºte
importanþa, în cazul unui aport toxinic masiv, prin creºterea eliminãrilor
toxice. Cea mai bunã dovadã, în acest sens, o oferã mirosul neplãcut
oferit de expiraþia bolnavului respectiv…
2. Calea cutanatã are o importanþã crescutã, în ierarhia proceselor
purificatoare ale organismului. Prin suprafaþa sa întinsã (aproximativ
2 m2 la adult), pielea oferã un „generos“ spaþiu de eliminare a toxinelor,
prin intermediul glandelor sudoripare (din hipoderm). Acestea pot
asigura, la nevoie, o secreþie constantã ºi continuã, excretând cantitãþi
remarcabile de substanþe toxice. Acest aspect devine evident în cazul
unor disfuncþii renale: excreþia toxinicã este parþial preluatã de aceastã
importantã cale de eliminare.
3. Calea renalã este perceputã ca una din principalele metode de
dezintoxicare a organismului. Prin ultrafiltrare glomerularã, reabsorbþie
ºi secreþie, formele toxinice reziduale, nocive funcþionãrii optime a
organismului, sunt drenate spre calea renalã, care asigurã, prin micþiune,
eliminarea acestora din organism. Acest aspect este deosebit de important, prin filtrarea continuã a întregii cantitãþi de sânge al organismului,
realizându-se o constantã ºi periodicã purificare a acestuia.
Pentru unii dietoterapeuþi naturopaþi, aceastã cale este vãzutã ca
fiind chiar mai importantã decât cea digestivã. Prin practica pauzei
alimentare, cu utilizarea doar a apei (distilatã energizatã, cea de legume – „apa vie“), cea mai solicitatã structurã devine cea renalã, în
timp ce sistemul hepato-intestinal îºi diminuã foarte mult activitatea.
Nu înseamnã, însã, cã sistemul digestiv intrã ºi el „în pauzã“, cãci
ficatul îºi continuã procesul de metabolizare a toxinelor, mobilizate de
sânge în timpul acestei pauze alimentare, în timp ce zona intestinalã
este solicitatã prin procedura clismelor…
4. Calea digestivã considerãm cã prezintã, poate, cea mai mare
importanþã în eliminarea produºilor toxici. În mãsura realizãrii
tranzitului intestinal normal, prin aceastã cale se realizeazã eliminarea
toxicelor ingerate ºi neabsorbite de organism, a pigmenþilor biliari
nefolositori acestuia (oxidaþi în colon la urobilinã ºi stercobilinã), cât
ºi a produºilor toxici de degradare rezultaþi din acþiunea bacteriilor
colonice de putrefacþie, împreunã cu „reziduul alimentar nedigerabil ºi
nefolositor al organismului“ (fibrele celulozice).
Totuºi, la prima vedere, rolul acordat acestei cãi pare a fi mai
degrabã secundar. În realitate, tocmai prin prezenþa ºi intervenþia
„reziduului nedigerabil“ (fibrele vegetale) – asupra toxinelor prezente
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în sânge ºi depozitate în diferite locuri – aceastã cale capãtã o importanþã
capitalã.
Este exact ceea ce ne-am propus sã demonstrãm în subcapitolele ºi
subiectele urmãtoare, pentru a putea evidenþia ºi teoretic, conceptual,
strict ºtiinþific, ceea ce este evident pentru cel care practicã Alimentaþia
Naturalã ca mod de viaþã: o eliberare de boalã ºi degenerare,
prin descãrcarea corpului de toxicitatea, în primul rând,
fizicã…

9.2 CONCEPTUL DE „FIBRE VEGETALE“
(„COMPLEX AL FIBRELOR ALIMENTARE
VEGETALE“)
Aºa cum precizam în introducerea acestui capitol, pânã cãtre final
ne vom „retrage“ comentariile ºi aprecierile, lãsând vocea purã a ºtiinþei
sã „vorbeascã“ ºi sã prezinte, în mod sistematizat, care sunt principalele
imagini, idei ºi argument (atent selectate), care susþin ºi contureazã –
treptat ºi cu rãbdare – o imagine cu adevãrat holisticã, a sensului
preventiv ºi terapeutic, al fibrelor vegetale alimentare
alimentare.
Astfel cã, iatã principalele elemente, care sunt propuse a fi luate în
studiu:
Conceptul de fibre este în primul rând fizic ºi desemneazã un material linear, unidimensional, cu rezistenþã la tracþiune ºi având o anumitã
flexibilitate. Deºi termenul este utilizat încã din 1672, interesul asupra
acestei probleme se reînnoieºte mai târziu, fiind stimulat prin cercetãrile
de biochimie a plantelor, iar implicaþiile nutriþionale încep sã fie
semnalate dupã 1950.
Sintetizând experienþa personalã, datele de fiziopatologie ºi
biochimie intestinalã, precum ºi cercetãrile epidemiologice, Trowell ºi
Burkitt au elaborat teoria deficitului de fibre alimentare ca ºi cauzã
comunã a unui grup important de boli metabolice ºi degenerative.
Din punct de vedere botanic se face diferenþierea – mai puþin
utilizatã – a fibrelor alimentare dupã provenienþa lor: perete celular,
membranã sau substanþe de depozit.
Cea mai largã rãspândire o are definiþia fibrelor în termeni
nutriþionali.
Conþinutul termenului de ,,fibre alimentare“ este imprecis ºi supus
restructurãrilor. Conceptul iniþial a fost revizuit în anii 1972 ºi 1974 de
Trowell ca ,,reziduul din plante rezistent la hidroliza de cãtre enzimele
digestive la om“. În prezent sub termenul de fibre alimentare se
includ toate polizaharidele de stocaj nedigestibile ºi lignina
din per
e t ele celular
elul aces
er
menul acoperã ttoat
oat
e
pere
celular.. În ffelul
acestt a tter
ermenul
oate
structurile polizaharidice ºi lignina, care pãrãsesc nemodificate de cãtre secreþiile digestive ileonul terminal ºi pãtrund
în colon.
„Complex al fibrelor alimentare“ este un termen care are o
arie de cuprindere mai largã ºi include ,,toate polizaharidele structurale
ºi lignina din fibrele alimentare, împreunã cu toate substanþele chimice
asociate natural ºi concentrate în jurul polimerilor structurali“ ca: fitaþii,
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substanþe azotate, lipide, unele minerale, în special oligoelemente, care
sunt reduse prin prelucrarea alimentarã modernã (Trowell, 1972, Spiller
ºi colab., 1975).
Pentru a explica rezultatele contradictorii obþinute de echipe diferite
de investigatori, se propune o precizare suplimentarã, prin utilizarea
termenilor de „fibre nepurificate“ (materialul fibros al pereþilor celulari
ºi o serie de factori asociaþi) ºi „fibre purificate“ (componenþi purificaþi,
care provin din peretele celular al plantelor) (Spiller ºi Amen, 1976).
53
(53
53)
Termenul general-aceptat de fibre alimentare a fost inventat de
Hipsley, în 1953, în efortul sãu de a descrie glucidele neutilizabile din
alimentele vegetale. Dreher a gãsit peste 20 de termeni folosiþi pentru a
desemna fibrele, printre care: fibre brute („crude fiber“), fibre vegetale
(„plant fiber“), material neprelucrat („roughage“), plantix, fibre
nenutritive sau de balast („nonnutritive fiber“) ºi fibre alimentare („dietary fiber“).
Fibrele alimentare au fost iniþial definite de Trowell ca resturi ale
scheletului celulelor vegetale, din dieta noastrã, ce rezistã la atacul
enzimelor digestive umane. În 1976, Trowell ºi colaboratorii modificã
aceastã definiþie, incluzând în categoria fibrelor alimentare toate
polizaharidele ºi lignina din dietã care nu sunt digerate de cãtre secreþiile
endogene ale tractului digestiv uman (Prosky ºi De Vries, 1992).
În 1982, Southgate face douã afirmaþii cu privire la „ipoteza fibrelor
alimentare“, afirmaþii bazate pe postulatele lui Burkitt ºi Trowell ºi care
îºi pãstreazã pânã astãzi valabilitatea:
– o dietã bogatã în alimente care conþin pereþi celulari vegetali
(cereale, legume, fructe) protejeazã organismul faþã de o serie
de boli, frecvente în civilizaþia actualã (constipaþia, boala
diverticularã, cancerul de colon, bolile coronariene, diabetul,
obezitatea, litiaza biliarã);
– în unele cazuri, o dietã sãracã în pereþi celulari vegetali este un
factor hotãrâtor în etiologia bolii, iar în alte cazuri, oferã condiþii
82))
în care devin mult mai activi alþi factori etiologici. (82
Ca ºi substanþele nutritive bioactive, fibrele alimentare sunt principii de naturã vegetalã, aflate în raþia obiºnuitã (completã) a omului.
În general, aceastã categorie de substanþe include principiile energetice
ale hranei, nedigerabile de cãtre enzimele intestinale ºi neabsorbabile
prin mucoasa intestinalã. Cercetãrile au dovedit însã cã în aceeaºi
categorie a fibrelor alimentare pot fi cuprinse ºi substanþe de felul
gumelor, gelurilor, mucilagiilor. Într-adevãr, deºi acestea din urmã nu
au o structurã fibrilarã ele prezintã o serie de proprietãþi care justificã
55
55)
înglobarea în categoria fibrelor alimentare. (55
e aliment
ar
e se înþeleg acele pãrþi ale vegetalelor ce nu
Prin fibr
ibre
alimentar
are
pot fi desfãcute de enzimele din tubul digestiv uman. În mod tradiþional,
în aceastã definiþie au fost incluse numai polizaharidele neamidon
(celuloza, hemiceluloza, pectine, gume ºi mucilagii) ºi lignina (care nu
este un glucid). Azi, majoritatea experþilor considerã ºi oligozaharidele
ºi amidonul rezistent (care nu sunt digerate ºi absorbite în intestinul
subþire) ca fãcând parte din totalul fibrelor.
Fibrele – substanþele de balast din alimentele de origine vegetalã
sau polizaharidele neamidon – sunt absolut necesare pentru transportul
ºi absorbþia substanþelor nutritive din tubul digestiv.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii recomandã, pentru adulþi, un
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consum zilnic de 27–40 g de fibre, adicã 15–22 g pe zi pentru 1.000 kcal.
consumate. Pentru cei care consumã între 2.000 ºi 2.800 kcal. se
recomandã 40–62 g de fibre pe zi. Vegetarienii totali consumã, în medie,
45–50 g de fibre pe zi, ovo-lacto-vegetarienii, în jur de 35 g, iar omnivorii
sau nevegetarienii, 10–15 g, ceea ce e mult prea puþin. Se considerã cã
ingestia crescutã de cãtre vegetarienii adevãraþi contribuie, într-o mare
mãsurã, la avantajele pe care le prezintã acest mod de alimentaþie. (81)

9.3 CLASIFICAREA FIBRELOR VEGETALE
Datoritã faptului cã fibrele nu constituie o clasã unicã de compuºi
ci un amestec eterogen, ale cãrui componente diferã în funcþie de sursã,
nu existã o clasificare unitarã ci doar mai multe criterii de clasificare:
dupã structura chimicã, dupã sursa de fibre, dupã solubilitatea în apã,
dupã funcþia pe care o deþin în planta de origine, dupã rãspunsul
fiziologic indus în organism, dupã metoda folositã la separarea fibrelor
etc.
Cel mai obiºnuit mod de a clasifica fibrele este dupã solubilitatea
lor în apã, când se împart în fibre solubile ºi fibre insolubile. Fibrele
alimentare insolubile reprezintã materialul vegetal care nu este digerat
de enzimele tractului digestiv uman ºi nu sunt solubile în apã fierbinte.
Fibrele alimentare solubile reprezintã materialul vegetal care nu este
hidrolizat de enzimele tubului digestiv uman ºi este solubil în apã
fierbinte sau caldã, precipitând când apa este amestecatã cu 4 pãrþi de
82))
alcool etilic. (82
Existã douã grupe de fibre alimentare ºi funcþiile lor sunt diferite:
– fibre insolubile, ca celuloza, lignina ºi anumite hemiceluloze, care
au o influenþã hotãrâtoare asupra volumului ºi duratei tranzitului
conþinutului intestinal ºi aproape nici un efect asupra
metabolismului intermediar sau asupra florei bacteriene;
absorbind o cantitate mare de apã, celuloza creºte volumul bolului
fecal ºi diminueazã concentraþia substanþelor cancerigene, care,
prin accelerarea tranzitului, sunt eliminate mai repede, scurtându-se
timpul de contact cu mucoasa intestinalã;
– fibrele hidrosolubile, ca pectina, unele hemiceluloze, gume ºi
mucilagii, au capacitatea de a forma geluri stabile. Încetinind rata
de absorbþie a glucozei, împiedicã hiperglicemia postprandialã
(creºterea nivelului glucozei în sânge imediat dupã masã) ºi
hiperinsulinemia determinatã de aceasta. Hemiceluloza solubilã
joacã un rol important în scãderea colesterolemiei.
Toate aceste fibre sau polizaharide nedigerabile intrã în intestinul
gros, unde sunt fermentate, în grade variabile, de cãtre bacteriile din
colon. Cele care fermenteazã cel mai puþin contribuie cel mai mult la
volumul fecal. Fibrele care fermenteazã cel mai repede sunt
oligozaharidele, care se gãsesc mai ales în leguminoase ºi în vegetalele
crucifere (varza, conopida, broccoli). (81)
În decursul timpului, fibrele alimentare au fost clasificate dupã diverse criterii. Astfel, în 1979, þinându-se seama de rolul pe care-l împlinesc
în plantele cãrora aparþin, fibrele vegetale (ºi totodatã ºi alimentare) au
fost grupate în trei categorii mari:
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– fibre structurale (celuloza, lignina, unele hemiceluloze, pectine);
– gume ºi mucilagii;
– polizaharide de depozit.
Fibrele structurale intrã în componenþa (structura) pereþilor celulari
ai plantelor, gumele ºi mucilagiile au rol în reconstituirea regiunilor vegetale
vãtãmate, iar polizaharidele de depozit reprezintã rezervele nutritive ale
plantelor.
Din punct de vedere al comportãrii lor faþã de acizi ºi baze fibrele
se împart în douã grupe:
– fibre insolubile în acizi ºi baze (celuloza, lignina, unele
hemiceluloze);
– fibre solubile în acizi ºi baze (pectine, unele hemiceluloze, gume,
mucilagii, polizaharide de depozit).
Celuloza este insolubilã în apã ºi nescindatã de cãtre enzimele
tubului digestiv al omului. Flora intestinalã saprofitã scindeazã, în unitãþi
structurale, circa 15% din fibrele celulozice. Cu toate acestea, produºii
rezultaþi nu sunt absorbiþi prin peretele intestinal.
Hemicelulozele
Hemicelulozele, în intestin au capacitatea de a reþine apa ºi de a
fixa (lega) unii cationi. Flora bacterianã din intestin hidrolizeazã cca
85% din hemicelulozã dar, ca ºi în cazul celulozei, produºii rezultaþi nu
sunt absorbiþi în organismul uman.
Lignina este un copolimer aromatic, deci nu este de naturã
glucidicã. Se considerã cã reprezintã componentul vegetal cel mai puþin
digerabil. În alimente ea intrã în proporþii diferite; se aflã în cantitate
mai mare în cereale ºi mai puþinã în legume ºi fructe. În intestin, lignina
fixeazã sãrurile biliare ºi alte substanþe organice, ceea ce poate
determina scãderea absorbþiei intestinale pentru alte principii nutritive.
Dupã cum s-a mai menþionat, gumele
gumele, mucilagiile
mucilagiile, gelurile ºi
polizaharidele de depozit nu au structurã fibrilarã (nu intrã în
constituþia peretelui celular al plantelor). În intestin, ele au o capacitate
redusã de fixare a cationilor dar, datoritã absorbþiei apei, formeazã
55
55)
geluri care leagã acizii biliari sau alte substanþe organice. (55
Substanþele pectice au o largã rãspândire în naturã, fiind puse în
evidenþã în toate þesuturile vegetale. Ele intrã în structura pereþilor vegetali
având rolul de a ,,cimenta“ celulele între ele, asigurând structura specificã
þesutului vegetal, iar sub forma dezvoltatã se gãsesc ºi în sucul celular.
Substanþele pectice sunt poliuroide formate, în cea mai mare parte,
din resturi de acid poligalacturonic. Grupãrile carboxilice ale acidului
galacturonic sunt fie libere, fie esterificate cu alcool metilic. (119)
Pectinele pot forma geluri datoritã unei mari hidrofilii pe care o
au ºi, la fel cu hemicelulozele, pot lega unii cationi sau acizi (acizii
biliari din intestin). În intestinul gros, unele enzime aflate în flora
saprofitã scindeazã cca 95% din pectinã dar acidul galacturonic rezultat
55
55)
nu este absorbit în organism. (55
La ora actualã, un numãr din ce în ce mai mare de substanþe sunt
considerate fibre alimentare: celulozã, hemiceluloze, pectine, gume,
mucilagii, ligninã, polidextrozã, fitinã, cutine, saponine, taninuri, lectine,
82))
amidon rezistent etc. (82
Fructele ºi legumele conþin mai ales celulozã ºi pectine
pectine, în timp
ozani
ce cerealele sunt mai bogate în hemicelulozã ºi pent
pentozani
ozani. (441 )
Din substanþele vegetale nedigerabile fac parte acidul fitic ºi sãrurile
lui (fitaþii) care au capacitatea de a lega cationii. Aºa pot fi explicate
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55
unele pierderi digestive de fier sau zinc. (55
55)
Amidonul este un amestec de doi polimeri simpli ai glucozei:
amiloza ºi amilopectina.
Pânã nu de mult, se credea cã tot amidonul din alimente este digerat
uºor ºi absorbit de intestinul subþire. Studii recente au arãtat cã o parte
din amidonul ingerat rezistã hidrolizei enzimelor digestive umane. Astfel,
o fracþiune din amidonul consumat prin produse cerealiere, legume, cartofi
nu este digerat de enzimele noastre ºi, din acest motiv, nu poate fi absorbit.
Tot studii recente au arãtat cã, în intestinul uman, acest amidon are
acþiuni similare fibrelor alimentare, cunoscute în trecut sub denumirea
de substanþe de balast. Azi, alimentele care conþin amidon se clasificã
astfel: cele care sunt digerate repede în intestinul subþire, cele care sunt
digerate încet ºi cele care rezistã digestiei în intestinul subþire.
Amidonul rezistent este definit ca suma amidonului ºi a
produselor rezultate din digerarea lui, care nu se absorb în intestinul
subþire al unei persoane sãnãtoase.
Acesta poate fi clasificat în trei tipuri:
Tipul 1 este inaccesibil hidrolizei în intestinul subþire, deoarece
este protejat de acþiunea amilazei, prin integritatea pereþilor celulelor
sau ale altor structuri. Acest tip de amidon este prezent în produsele
cerealiere care conþin boabe întregi sau fragmente de boabe parþial
mãcinate ºi în legume.
Tipul 2 sau amidonul nativ
nativ. Se ºtie cã amidonul din cartoful
crud nu este digerat în intestinul subþire al animalelor ºi al omului.
Interesant este cã amidonul crud din grâu este digerat uºor de amilaza
umanã, nu însã ºi cel de cartof. Mecanismul exact al acestei rezistenþe
faþã de enzimele digestive umane nu este clar, dar se pare cã þine de o
serie de factori, ca dimensiunile granulelor de amidon, raportul dintre
materialul cristalizat ºi cel amorf, arhitectura polizaharidului ºi raportul
dintre amilozã ºi amilopectinã.
Suprafaþa mai mare faþã de volum poate face amidonul cerealelor
mai digestibil decât granulele din cartofi. Granulele de amidon din cereale
prezintã o suprafaþã mai mare de atac pentru enzimele digestive, ceea
ce duce la o mai bunã digestibilitate. Granulele de amidon fãrâmiþate
mecanic în cursul procesului de pregãtire sunt mai digestibile.
Diferitele alimente au concentraþii diferite de amidon rezistent.
Pentru 100g de substanþã uscatã, pâinea albã are 1g de amidon rezistent,
orezul – 4g, mazãrea uscatã – 5g, lintea – 9g, cartoful – 5g, fasolea – 18g.
Amidonul cu un conþinut crescut de fracþiune rezistentã are un
indice glicemic mai mic, adicã produce o creºtere mai micã a glicemiei
decât amidonul uºor digestibil. Iatã de ce fasolea, cu 18g amidon rezistent
la 100g de substanþã uscatã, atât de recomandabilã diabeticilor, creºte
mult mai puþin glicemia.
Tipul 3 de amidon rezistent este cel retrograd
retrograd. Când amidonul a
fiert în apã, granulele se gelatinizeazã ºi se umflã. În special amiloza se
solubilizeazã uºor, în timp ce amilopectina rãmâne în structura umflatã
a granulelor de amidon. În cursul rãcirii are loc recristalizarea amilozei,
adicã retrogradarea, ducând la o diminuare a digestibilitãþii. Orice
amidon are potenþialul retrogradãrii, însã cu cât este mai mare conþinutul
în amilozã, cu atât retrogradarea survine mai uºor, rezultând astfel mai
mult amidon rezistent.
Amidonul rezistent care n-a putut fi digerat în intestinul subþire
este fermentat în intestinul gros. Microflora diversã ºi numeroasã din
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colon fermenteazã amidonul care a rezistat enzimelor digestive din
intestinul subþire, în acizi graºi cu lanþuri scurte
scurte: acetic
acetic, propionic ºi butiric
butiric, ca produºi secundari rezultând hidrogen, dioxid de
carbon ºi metan.
Valoarea energeticã a fibrelor alimentare este de 2 kcal. (8,3 kJ) pe
gram. O valoare asemãnãtoare are ºi amidonul rezistent.
Lectinele sunt proteine sau glicoproteine care se gãsesc în
numeroase plante comestibile. Cantitãþi deosebit de mari de lectine
conþin legumele ºi germenii de cereale. Dar cantitãþi mari de lectine se
gãsesc ºi în roºii, zmeurã, nuci, banane, ceapã, cartofi.
Lectinele se fixeazã pe glucide, prezentând o rezistenþã mare faþã
de enzimele gastrointestinale. Caracteristic pentru lectine este
capacitatea lor de a determina aglutinarea globulelor roºii. Lectinele
sunt sintetizate ºi de cãtre organismul uman. Se apreciazã cã ingestia
medie de lectine este între 0 ºi 300mg/zi, adicã între 0 ºi 5mg/kilocorp.
Acidul fitic se gãseºte în toate seminþele de plante, mai ales în
cereale integrale, legume ºi nuci. Ingestia medie diferã la adult, în funcþie
de obiceiurile alimentare, fiind între 0,3 ºi 3g/zi. (81)
Printre substanþele clasificate ca fibre alimentare, unele stârnesc
adevãrate dispute:
– deºi majoritatea oamenilor de ºtiinþã include amidonul rezistent
pe lista fibrelor, englezul Geoffrey Livesey îºi pune întrebarea
dacã acesta poate fi considerat fibrã sau nu. Conform definiþiei
lui Trowell, aparþine fibrelor alimentare. Adepþii teoriei cã
adevãratele fibre sunt componente ale pereþilor celulari vegetali
îl exclud in categoria fibrelor, pe motiv cã amidonul rezistent nu
îºi are originea în peretele celular. Din cele trei tipuri de amidon
rezistent (tipul I – cel sechestrat în matrixul peretelui celular,
rezistent la acþiunea amilazelor pentru cã nu este uºor accesibil;
tipul II – amidonul granular nativ, cu o structurã foarte compactã,
parþial cristalinã; tipul III – format prin retrogradarea amidonului),
deºi primele douã tipuri pot deveni susceptibile atacului enzimatic
prin procesare corespunzãtoare (mãcinare finã, respectiv
gelatinizare), totuºi, amidonul rezistent se poate gãsi ºi în peretele
celular;
itic (sau a fitinei
– dupã Gordon (1990), introducerea acidului ffitic
itinei)
în categoria fibrelor reprezintã o anomalie. Este adevãrat cã fitina
aparþine peretelui celular vegetal ºi cã nu este digeratã în tractul
digestiv uman, dar ea nu e un glucid, iar majoritatea oamenilor
de ºtiinþã, care lucreazã în domeniul fibrelor, susþin cã o fibrã
adevãratã trebuie sã fie de naturã glucidicã. ªi aceasta deoarece
o mare parte din fibrele de naturã poliglucidicã sunt complet
degradate în colon, sub acþiunea bacteriilor, pânã la hidrogen,
metan, dioxid de carbon ºi acizi graºi cu lanþ scurt – acetic, propionic ºi butiric, care s-ar pãrea cã joacã un rol important în
implicaþiile fiziologice ale fibrelor alimentare, în special asupra
82))
metabolismului lipidic (Hill ºi Fernandez, 1990). (82
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9.4 BILA ªI CONST
ITUENÞII ACESTEIA
CONSTITUENÞII
Ficatul este un organ cu poziþie importantã ºi rol metabolic multiplu,
atât în condiþii normale cât ºi în situaþii patologice. Din acest motiv
Ludwig l-a numit „laboratorul central al organismului“. În acest organ
se desfãºoarã atât procesele energetice ºi sintezele necesare vieþii
celulare proprii, cât ºi degradarea multora dintre componentele
structurale ºi funcþionale ale celorlalte þesuturi ºi organe.
Þesutul hepatic este alcãtuit 80% din celule parenchimatoase, 16%
din celulele sistemului reticulo-endotelial (celule Kupffer) ºi 4% din alte
elemente celulare.
Rezerva biologicã a ficatului este imensã. Ea se manifestã prin douã
posibilitãþi reactive, care-l deosebesc de alte organe. Are o ,,rezervã
funcþionalã“ ce se pãstreazã chiar când numai 15% din parenchim este
metabolic indemn. Graniþa rezervei vitale a ficatului merge chiar pânã
la 7% din parenchimul total, ceea ce înseamnã cã numai dupã
distrugerea a 93% din parenchim, situaþia devine incompatibilã
cu viaþa
viaþa. Ficatul are o mare capacitate de regenerare. Experimental
s-au realizat într-un an 12 hepatectomii subtotale (la ºobolani), fãrã a se
crea deficit funcþional. La om, Kalk a urmãrit repetat laparoscopic, timp
de doi ani, o hepatitã cu atrofie galbenã, observând refacerea pânã la
volumul iniþial al ficatului.
Din punct de vedere morfo-funcþional acest organ este caracterizat
prin simplitatea arhitectonicã, asociatã cu o mare complexitate
metabolicã
metabolicã. Planul sãu de organizare structuralã este relativ unitar ºi
reductibil la repetarea unor unitãþi morfo-funcþionale identice.
Prin cele douã tipuri de celule ale sale, celulele parenchimatoase
e
ºi acele ale sistemului reticulo-histiocitar, f icatul îndeplineºt
îndeplineºte
complexele sale funcþii ce pot fi grupate în trei mari categorii:
participarea la procesele metabolice; secreþia bilei;
55
detoxifierea
55)
detoxifierea. (55
Produsul de secreþie externã al ficatului – bila – este elaborat prin
contribuþia atât a celulelor parenchimatoase, cât ºi a celulelor Kupffer,
fiind secretatã permanent în cantitãþi de 500 – 1.200 ml/zi (un debit
mediu de 0,5 ml/min) în canaliculele biliare, prin polul biliar al celulei
hepatice.
Din studiul constituþiei chimice reiese cã bila nu este un suc digestiv
propriu-zis, deoarece nu conþine enzime (exceptând fosfataza alcalinã);
cu toate acestea, deþine un rol important în special în digestia lipidelor,
prin acizii biliari.
Secreþia biliarã este conceputã ca o secreþie activã,
realizatã cu consum energetic ce se produce la nivelul
hepatocitului prin mecanisme de filtrare, reabsorbþie ºi
57
secreþie. (57
57)
Elaborarea bilei are loc printr-o serie de procese succesive, ce
cuprind captarea sau sinteza de cãtre hepatocit a substanþelor ce intrã
în compoziþia bilei, transportul prin celula hepaticã al acestor substanþe
ºi excreþia lor prin polul biliar al hepatocitului în canaliculii biliari.
Mecanismele de secreþie a bilei (colereza) sunt complexe ºi încã
insuficient clarificate. Ele par sã se realizeze iniþial prin filtrare,
proporþionalã cu debitul sanguin hepatic (glucozã, apã, sãruri, K+, Cl-),
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urmatã de secreþie activã cu consum de energie ºi sediu predominant
hepatocitar (acizi biliari, sãruri biliare) ºi secreþie-reabsorbþie (apã,
56
56)
Na+, Cl–) în ductele ºi canalele interlobulare. (56
Bila este un lichid alcalin cu pH-ul 7,8 - 8,7 ºi cu presiune osmoticã,
determinatã crioscopic, egalã cu cea a plasmei (aproximativ 300 mOsm/
l). Principalii constituenþi chimici ai bilei sunt: acizii biliari, pigmenþii
57
57)
biliari ºi colesterolul. (57
Constituenþii principali ai bilei sunt sãruri biliare, pigmenþi biliari, colesterol, lecitinã, acizi graºi, mucinã ºi substanþe anorganice: cloruri de Na, K,
Ca, bicarbonaþi ºi fosfaþi. Bila nu este un suc digestiv propriu-zis ºi nu conþine
56
56)
enzime, cu excepþia fosfatazei alcaline, ce se excretã prin bilã. (56
Bila îndeplineºte douã funcþii principale
principale:
– eliminarea unor substanþe endogene (produse finale ale
metabolismului) ºi a unor substanþe strãine ca: medicamente
ºi coloranþi de tipul bromsulfonftaleinei (BSP);
– intervenþia în digestia ºi resorbþia lipidelor.
În ficat se petrec numeroase transformãri metabolice care fac nevãtãmãtoare atât unele substanþe proprii, cât ºi unele strãine care pãtrund
în organism. Funcþia aceasta se exercitã în douã moduri ce se pot asocia
ºi completa: reducerea toxicitãþii (de ex. a amoniacului, prin captarea
în ciclul ureo-genetic, specific ficatului) ºi mãrirea capacitãþii de
eliminare a produsului prin urinã sau bilã
bilã. În esenþã
mecanismele de de
ier
e mãr
esc polarit
at
ea subs
dett o xif
xifier
iere
mãresc
polaritat
atea
substt anþelor
anþelor,,
transformându-le din compuºi liposolubili, în componente cu
55
un grad mai ridicat de hidrosolubilitate
55)
hidrosolubilitate. (55
Prezentate în mod succint, funcþiile hepatice sunt urmãtoarele:
formarea bilei; depozitarea de glucide; formarea corpilor cetonici, precum
ºi alte funcþii implicate în controlul metabolismului glucidic; reducerea
ºi conjugarea catecolaminelor ºi hormonilor gonadali; sinteza de proteine;
inactivarea hormonilor polipeptidici; detoxifierea organismului
(toxine, substanþe medicamentoase etc.); formarea ureei; implicarea
în controlul metabolismului lipidelor; contribuþie la depozitarea sângelui
ºi la transferul sângelui port în marea circulaþie; contribuþie la
56
56)
termoreglare; funcþie hematopoieticã (în perioada embrionarã). (56
Bila mai are ºi alte roluri, printre care ºi cel de eliminare a unor
substanþe cum ar fi pigmenþii biliari, medicamente, sãruri iodate ºi alte
57
metale grele. (57
57)
ecar
cinogeni de provenienþã endoPrin bilã se eliminã numeroºi pr
precar
ecarcinogeni
ºi exogenã.
Aceasta poate explica riscul semnificativ crescut (pânã la de 6 ori
mai mare) al dezvoltãrii cancerelor hepato-biliare la pacienþii cu infecþii
cronice ale tractului biliar, inclusiv la purtãtorii cronici biliari de Sal59
59)
monella typhi. (59
Procesele de detoxifiere ce se petrec în ficat au câteva trãsãturi
caracteristice:
– nu sunt selective ºi nu sunt dirijate de o finalitate prestabilitã ºi
exclusivã;
– o bunã parte din enzimele active implicate în detoxifierea
substanþelor strãine, au o foarte micã specificitate faþã de substrat
Majoritatea medicamentelor ºi o parte din substanþele strãine sunt
metabolizate de enzime denumite xenobiotice, mai puþin
numeroase ºi nespecifice.
Detoxifierea se realizeazã prin patru tipuri de reacþii chimice:
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oxidare, reducere, hidrolizã ºi condensãri sau sinteze (în special sub
forma conjugãrii).
Transformãrile detoxifiante se desfãºoarã în douã faze: faza I a
proceselor de oxidoreducere ºi hidrolizã, finalizate prin hidroxilarea
55
55)
substratului ºi faza a II-a de sintezã (conjugare). (55
Acizii biliari sunt produºii terminali importanþi ai metabolismului
colesterolului, pe care celulele biliare îl extrag din sânge, eliminarea
lor fiind indicele cel mai bun al cantitãþii de colesterol care
se eliminã din organism prin epurare hepaticã. Acizii biliari
precursori ai sãrurilor biliare se împart în acizi primari formaþi în
hepatocit ºi secretaþi prin bilã ºi acizi biliari secundari formaþi în colon
din acizii biliari primari sub acþiunea florei microbiene din colon.
Acizii biliari primari sunt formaþi în hepatocit, care îl sintetizeazã
din colesterol (500-800 mg/zi): acidul colic (2/3) ºi acidul
chenodeoxicolic (sau chenic, 1/3) ºi care sunt conjugaþi cu glicocolul
sau taurina, rezultând acizi. Sub aceastã formã, prin bilã ajung în
intestinul subþire, unde dupã îndeplinirea rolurilor digestive sunt
reabsorbite la nivelul ileonului terminal, în proporþie de 95%, ajungând
la ficat (circuitul hepato-entero-hepatic) prin mecanisme care presupun
existenþa unor transportori, receptori ºi consum energetic. Aproximativ
5% din sãrurile biliare ajung în colon, unde sub acþiunea florei
microbiene suferã procese de dehidroxilare ºi deconjugare,
transformându-se în acizi biliari secundari (20% din acizii biliari) – acidul
deoxicolic (rezultat din acidul colic) ºi acidul litocolic (rerzultat din
57
57)
acidul chenodeoxicolic). (57
Acizii biliari prezenþi în bila umanã sunt: acidul colic (25–60% din
valoarea globalã), acidul chenodezoxicolic (30-50%), acidul dezoxicolic
(5-25%) ºi acidul litocolic (cca 5%). Ei reprezintã o formã de eliminare
a nucleului steranic, intervenind în reglarea sintezei colesterolului.
Administrarea unui schimbãtor de ioni neresorbabil
(colestiramina) are drept urmare fixarea acizilor biliari, cu
ap
ea
etr
or
esor
bþiei lor
îm
piedicar
oresor
esorbþiei
lor,, ffap
aptt car
care
scãderea
piedicarea
tror
împiedicar
e conduce la scãder
ea rre
colesterolului. Nivelul colesterolului sanguin scade,
sintezei colesterolului
deoarece viteza de transformare a colesterolului în acizi biliari este
intens crescutã. Mecanismul acesta este aplicat în terapia patogenicã a
hipercolesterolemiei. S-a aplicat de asemenea ºi tratamentul chirurgical
al hipercolesterolemiei prin îndepãrtarea ileonului ca loc de
retrorezorbþie a acizilor biliari.
Circulaþia entero-hepaticã a acizilor biliari se petrece cu vitezã mare,
at
ea tto
ot alã a aces
a intrã în cir
culaþie de 6-1
aºa încât cantit
cantitat
atea
acesttor
ora
circulaþie
6-100
ori
ori.
Un alt rol important al acestor acizi în bilã este acela de mediator
al solubilizãrii colesterolului deoarece colesterolul este practic insolubil
55
55)
în medii apoase. (55
Sãrurile biliare sunt glicocolatul ºi taurocolatul de Na ºi
K . Sinteza lor se efectueazã în ficat, plecând de la acizii: colic,
dezoxicolic, litocolic ºi chenodezoxicolic, proveniþi atât din colesterolul
exogen (alimentar), cât ºi din cel endogen (rezultat din celulele
hepatice). Acizii amintiþi, îndeosebi acidul colic, se combinã cu doi
acizi aminaþi, glicocolul sau taurina, formându-se acizii glicocolic sau
taurocolic.
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Sãrurile biliare rezultã din combinarea acizilor biliari cu Na+ sau K+. (56
56)
56
Fondul total de sãruri biliare este de 3-5 g, iar cu ocazia unui prânz
obiºnuit se excretã în intestin 6-8 g sãruri biliare, demonstrând deci o
dublã circulaþie a depozitelor la fiecare masã. Ritmul sintezelor sãrurilor
biliare este de aproximativ 25% / zi (adicã 0,2 - 0,4 g/zi).
Rolul cel mai important al sãrurilor biliare se exercitã în absorbþia
lipidelor ºi vitaminelor liposolubile. Lipsa bilei din intestin duce la pierderea prin fecale a 2/3 din lipidele ingerate, iar în cazul unei absenþe
prelungite determinã ºi instalarea unor hipovitaminoze complexe.
În general, cantitatea de sãruri biliare care nu au fost
resorbite se leagã de bacterii ºi de fibrele vegetale insolubile
insolubile,
57
57)
fiind eliminate prin fecale în cantitate de 0,5 g/zi. (57
Pigmenþii biliari sunt reprezentaþi de bilirubinã ºi biliverdinã
biliverdinã.
Bilirubina provine din distrugerea globulelor roºii prin procesul de
hemolizã, care are loc în þesutul reticulo-endotelial. Ficatul nu este
singurul þesut unde se petrece aceastã transformare, concepþia biligeniei
exclusiv hepatice fiind abandonatã. Excreþia de face însã numai de cãtre
celula hepaticã.
Urobilinogenul format în intestin se resoarbe parþial prin mucoasa
intestinalã ºi, ajuns la ficat, participã la formarea bilirubinei. O altã
parte de urobilinogen este distrusã la nivelul ficatului.
O micã cantitate din derivaþii de reducere ai bilirubinei resorbiþi în
sânge prin peretele intestinal scapã ciclului entero-hepatic ºi sunt
excretaþi de rinichi (de exemplu, urobilinogenul) în proporþie de 0,6
mg/24 de ore, sub formã de urobilinã (urobilinogen oxidat). Aceastã
cantitate creºte atunci când scade capacitatea ficatului de a distruge
urobilinogenul, de aceea exagerarea urobilinuriei este semn de
insuficienþã hepaticã.
Este de reþinut cã pigmenþii biliari sunt fãrã acþiune fiziologicã.
Organismul se debaraseazã de aceºtia, ca de orice produs de
deºeu, excepþie fãcând doar fierul, care este recuperat de organism
deºeu
pentru a fi utilizat la sinteza hemoglobinei, proces ce se desfãºoarã
continuu de la naºtere ºi pânã la moarte.
56
56)
Bilirubinemia fiziologicã este în jur de 5 mg la litru de plasmã. (56
În general, s-ar pãrea cã bilirubina indirectã este toxicã ºi conjugarea
sa în ficat corespunde unui veritabil proces de detoxifiere.
În intestin, bilirubina este redusã sub acþiunea bacteriilor intestinale,
cu formare de bilani, stercobilinogen ºi N-urobilinogen (mezobilinogen).
Prin retroresorbþie în intestinul subþire urobilinogenul este degradat în
ficat într-un produs dipirolic (propendiopent). O micã parte din urobilinogen este eliminat în urinã în cantitate de 0,64mg–4mg/24h. Cea mai
mare parte este eliminatã prin fecale (40mg–280mg/24h).
Stercobilinogenul este retroresorbit în intestinul gros, transportat ºi
eliminat prin rinichi. Oxidarea bilanilor în bilene (mezobilinã, urobilinã,
stercobilinã) dau fecalelor culoarea brunã, la care contribuie ºi
mezobilifuscina, produs de polimerizare al compusului dipirolic. Prin
alternanþa ºi echilibrul dinamic dintre procesele de retroresorbþie în
intestin ºi de eliminare prin bilã ºi urinã (urobilinogen), se stabileºte un
circuit entero-hepatic pentru bilirubina glucuronatã ºi mezobilinogen.
55
(55
55)
Ori de câte ori creºte ritmul distrugerii hematiilor, se intensificã ºi
57
sinteza de pigmenþi biliari. (57
57)
Patologia biochimicã a ficatului poate fi dobânditã sau înnãscutã.
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Prima este centratã de sindromul icter, iar a doua de variate deficienþe
enzimatice.
Icterul (gãlbenarea) este sindromul care se produce prin creºterea
concentraþiei bilirubinei serice peste 2mg.%, nivel la care pigmentul
trece în þesuturi. Icterul este expresia fie a unei producþii crescute de
pigmenþi biliari care depãºeºte capacitatea de excreþie a ficatului sãnãtos,
fie a unei leziuni hepato – celulare (toxicã sau infecþioasã), fie a unui
obstacol (intra- sau extrahepatic) în curgerea bilei.
Icterul neonatal sau boala hemoliticã a noilor-nãscuþi, este parþial
de origine hepaticã ºi provocat de capacitatea restrânsã a ficatului de a
excreta bilirubina în bilã.
Acumularea de bilirubinã neconjugatã are efecte importante asupra
55
procesului care conduce la icterul nuclear. (55
55)
Bilirubina este eliberatã în plasmã, unde se gãseºte în concentraþie de
6,5 mg% în combinaþie cu o globinã sau o albuminã, ºi este transportatã la
nivelul celulelor hepatice. Aici, bilirubina este eliberatã la nivelul polului
lor biliar ºi dupã ce este legatã în cea mai mare parte cu niºte proteine
acceptoare citoplasmatice este conjugatã la nivelul reticului endoplasmic
neted cu una sau douã molecule de acid glicuronic, este descãrcatã în
canaliculii biliari ºi eliminatã prin bilã. Dupã eliminarea în intestin, o parte
din pigmenþii biliari vor fi reabsorbiþi în circulaþia portalã, fiind apoi din
nou eliminaþi prin bilã (circulaþia entero-hepaticã), iar o parte vor suferi
acþiunea florei bacteriene, bilirubina fiind redusã în mezobilirubinogen un produs incolor care este transformat apoi în urobilinã sau în stercobilinã.
În condiþii fiziologice, o cantitate micã de stercobilinã se reabsoarbe ºi
apoi o parte este extrasã de celulele hepatice, iar o parte este eliminatã,
prin urinã, sub formã de urobilinogen. Stercobilinogenul din fecale ºi
urobilinogenul din urinã sunt oxidaþi de oxigenul atmosferic ºi transformaþi
în stercobilinã ºi, respectiv, urobilinã. Prin urinã se eliminã zilnic 1–2 g
pigmenþi biliari, iar prin fecale 150 mg. (557)
Colesterolul din bilã se aflã în cea mai mare parte sub formã
liberã, neesterificatã. El provine atât din colesterolul alimentar (exogen),
cât ºi prin sinteza hepaticã (endogen).
Din cantitatea totalã de colesterol eliminatã prin secreþia biliarã,
aproximativ 60% reprezintã colesterol ca atare, restul de 40% aflându-se
în compoziþia sãrurilor biliare.
Odatã ajuns în intestin, colesterolul este parþial recuperat în cadrul
unui circuit entero-hepatic, în timp ce altã cantitate se eliminã prin
56
56)
materiile fecale, metabolizat în coprostanol. (56
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9.5 PREZENTAREA GENERALÃ A
ROLURILOR FIBRELOR VEGETALE
Efectele fiziologice ale fibrelor alimentare ( 82
82))
Tipul de fibrã

Efecte fiziologice

Fibre, în general

Induc saþietate

Fibre solubile

Întârzie golirea gastricã
Întârzie viteza de absorbþie a nutrienþilor
Reduc nivelul colesterolului sanguin
Mãresc masa bacterianã a colonului

Fibre insolubile

Reduc timpul tranzitului intestinal
Reduc presiunea intralumenalã
Mãresc masa fecalã
Combat constipaþia
Dilueazã conþinutul intralumenal
Mãresc excreþia de acizi ºi sãruri biliare
Reduc pH-ul din colon

Rolul fibrelor este strâns legat de caracteristicile ce influenþeazã
comportamentul lor biochimic, anume: dimensiunea particulei,
capacitatea de hidratare, capacitatea de a lega cationi, capacitatea de
legare a sãrurilor biliare, mãrirea vâscozitãþii ºi inhibarea enzimelor
digestive (Lo º.a., 1992).
I. Dimensiunea particulei

Depinde de tipul alimentului, dacã se consumã în stare proaspãtã
sau preparatã ºi de operaþiile tehnologice aplicate. Dimensiunile
particulelor produselor cerealiere depind de gradul de mãcinare ºi de
tipul de moarã folosit. Dimensiunea particulelor determinã capacitatea
lor de hidratare ºi de legare, mãrimea suprafeþei accesibilã secreþiilor
digestive ºi coloniilor de bacterii din colon, precum ºi uºurinþa cu care
componentele intracelulare pot fi degradate de enzime (Lo, º.a., 1992).
II. Capacitatea de hidratare

Reprezintã posibilitatea fibrei de a reþine apa. Factorii care influenþeazã
capacitatea de hidratare sunt: structura tridimensionalã a fibrei ºi
compoziþia ei chimicã, dimensiunea particulelor, pH-ul mediului ºi
electroliþii. Creºterea numãrului de grupãri polare libere din molecula
glucidului duce la creºterea capacitãþii de hidratare. Gradul de maturizare
al plantei modificã compoziþia pereþilor celulari, ceea ce atrage dupã sine
modificãri ale capacitãþii de legare a apei pentru fibrele constituente.
Dimensiunea particulelor poate influenþa considerabil proprietatea fibrelor
de a reþine apa: tãrâþa de grâu fin mãcinatã leagã cu 26% mai puþinã apã
decât tãrâþa nemãcinatã. De asemenea, substanþele pure se comportã diferit
faþã de produsele bogate în fibre: un preparat purificat obþinut din cartofi
reþine de patru ori mai multã apã decât tãrâþa de grâu (Lo, º.a., 1992).
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III. Capacitatea de legare a acizilor ºi sãrurilor biliare

Numeroºi autori au arãtat cã fibrele obþinute din diferite surse dar
ºi alimentele bogate în fibre au capacitãþi variabile de legare a sãrurilor
biliare ºi a altor steroizi, reducând astfel nivelul colesterolului. Studiile
efectuate sugereazã cã sãrurile biliare libere sunt mult mai puternic
legate decât cele conjugate, iar legarea este favorizatã, se pare, de
dimensiunile mai mici ale fibrelor solubile sau purificate, dar de
dimensiunile mai mici ale particulelor fibrelor cerealiere (predominant
insolubile), de pH-ul acid al mediului ºi de hidrofobicitatea acizilor
biliari.
De regulã, diminuarea dimensiunii particulei unui material
adsorbant conduce la deschiderea microporilor, mãrind astfel suprafaþa
de adsorbþie. În cazul fibrelor native, reducerea dimensiunii particulei
distruge matrixul fibrei, influenþând negativ capacitatea de legare (Story
ºi Furumoto, 1990, Huang ºi Dural, 1995). Pe de altã parte, reþinerea
sãrurilor ºi acizilor biliari în reþeaua afânatã a gelului format de fibrele
vâscoase poate fi un factor responsabil de reducerea nivelului
colesterolului plasmatic (Bach Knudsen º.a., 1997).
IV. Capacitatea de schimb cationic

Fact
orii car
e inf
luenþeazã capacit
at
ea de schimb cationic
actorii
care
influenþeazã
capacitat
atea
sunt: natura polimerilor ce conþin acizi uronici, deoarece
principalele grupãri reactive sunt grupãrile carboxil din acizii
uronici, modul în care aceºti polimeri sunt implicaþi în
structura fibrei ºi forma în care se gãseºte produsul fibros: proaspãt
sau prelucrat.
Capacitatea fibrelor de a lega cationi, în special zinc, fier, cupru ºi
calciu, influenþeazã absorbþia acestor minerale în tractul digestiv. Deºi
este recunoscut faptul cã fibrele pot lega diferite minerale, în special
cationi bivalenþi, negativarea balanþei minerale nu a fost
consecv
ent demons
tr
atã (Gordon, 1990). Acest fapt se datoreazã
consecvent
demonstr
tratã
aportului suplimentar de minerale furnizat de materialul vegetal ce
conþine fibrele: vegetarienii, de exemplu, nu suferã din cauza
consumului crescut de fibre, neconstatându-se carenþe
miner
ale nici mãcar la doz
e mari de ffibr
ibr
e . Totuºi, un aport
minerale
doze
ibre
exagerat de cereale neprelucrate poate avea o influenþã nefavorabilã
asupra absorbþiei mineralelor datoritã conþinutului lor mare de fitaþi.
V. Mãrirea vâscozitãþii ºi proprietatea de a forma gel

Creºterea vâscozitãþii ºi formarea gelurilor în prezenþa fibrelor
solubile (gume, pectine, mucilagii) are douã implicaþii majore:
– încetinesc golirea gastricã ºi prelungesc timpul de tranzit intestinal, reducând miºcãrile gastro-intestinale;
– reduc viteza de absorbþie a nutrienþilor în intestinul subþire.
Este demonstrat, chiar dacã mecanismul nu este pe deplin elucidat,
cã fibrele vâscoase au efect hipoglicemiant ºi hipocolesterolemiant.
Posibile explicaþii ar fi:
– modificarea eliberãrii hormonilor gastrointestinali responsabili
de secreþia de insulinã;
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– transportul glucozei depinde de miºcãrile peristaltice ale
intestinului subþire, iar prin creºterea vâscozitãþii peristaltismul
se reduce;
– când vâscozitatea este ridicatã, difuzia glucozei spre marginea în
formã de perie a mucoasei intestinale are loc mult mai greu;
– scade nivelul sãrurilor biliare datoritã, se pare, fermentãrii fibrelor
solubile pânã la acizi graºi cu lanþ scurt, responsabili de frânarea
sintezei colesterolului hepatic (Edwards, 1990; Eastwood, 1992).
VI. Influenþa fibrelor asupra activitãþii enzimelor digestive

Studii „in vitro“ aratã cã diferite surse de fibre pot inhiba activitatea
enzimelor pancreatice responsabile de digestia glucidelor, lipidelor ºi
proteinelor. (82
82))
Din examinarea principalelor caractere ale categoriilor de fibre
alimentare se pot desprinde rolurile fiziologice
fiziologice, deosebit de
favorabile, pe care le împlinesc în intestin:
nere în ochiurile reþelei
(1) absorbþia apei (în special, prin reþi
reþinere
fibre);
de fibre)
(2) absorbþia unor principii nutritive ºi modificarea
digestiei lor (prin gelul format de fibre se face o filtrare
selectivã, în funcþie de dimensiunile particulelor digerate
digerate);
(3) modificarea tranzitului intestinal (durata tranzitului este invers
proporþionalã cu cantitatea fibrelor alimentare din raþie);
(4) absorbþia unor substanþe organice toxice sau cu
potenþial carcinogenetic (în special, produºii rezultaþi din
degradarea acizilor biliari sub acþiunea florei bacteriene);
(5) legarea unor cationi (Mg2+, Ca2+, Fe2+, Zn2+);
(6) acþiunea hipolipemiantã (în special de scãderea
concentraþiilor colesterolului ºi trigliceridelor din sânge
datoritã reducerii absorbþiei lor intestinale, prin intervenþia
55
fibrelor vegetale
55)
vegetale). (55
Proprietãþile biologice ale fibrelor alimentare sunt (printre altele):
– modificarea florei bacteriene intestinale
intestinale. Deºi flora
bacterianã ºi organismul formeazã un sistem ecologic complex,
supus unor influenþe numeroase, în care rolul unui singur factor
este greu de discernut, se apreciazã cã alimentaþia bogatã în
fibre alimentare determinã o modificare a raportului
enterale. Astfel,
între diferiþii constituenþi ai microflorei enterale
populaþiile cu alimentaþie bogatã în grãsimi ºi proteine animale
au o densitate mai mare de Bacteroides ºi Bifidobacterii ºi mai
scãzutã în Lactobacili ºi Streptococi, decât cele cu alimentaþie
predominant vegetalã. În strânsã legãturã cu modificarea
microflorei intestinale se ridicã problema carcinogenezei
intestinale.
biliari.
– legarea ºi influenþarea metabolismului acizilor biliari
Cercetãrile în vitro ca ºi dozãrile fecale ale acizilor biliari au
demonstrat capacitatea fibrelor alimentare de a lega acizii biliari.
La nivelul colonului are loc o interacþiune complexã între fibrele
alimentare, acizii biliari adsorbiþi ºi bacterii. Fibrele alimentare acþioneazã
ca suprafeþe la nivelul cãrora solviþii sunt hidrolizaþi de cãtre bacteriile
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enterale în forme mai puþin solubile, care pot fi reabsorbite. Astfel fibrele
pot condiþiona activitatea metabolicã ºi gradul de metabolizare bacterianã
al diferiþilor solviþi, inclusiv a acizilor biliari. Experimental,
modificarea conþinutului alimentar prin creºterea aportului de
53
fibre augmenteazã (creºte) excreþia de acizi biliari. (53
53)
Caracteristic pentru fibrele alimentare este faptul cã nu sunt
digerabile, neputând fi atacate enzimatic în tractul digestiv al
monogastricelor, dar aceste particularitãþi le conferã funcþii importante.
Fibrele au douã proprietãþi funcþionale majore: capacitate mare de
absorbþie a apei ºi proprietatea de legare a diferite substanþe nocive,
care sunt eliminate o datã cu apa absorbitã, prin fecale.
Lignina prezintã capacitatea de absorbþie a acizilor biliari ºi a
produselor de degradare. Procesul depinde de pH-ul mediului, fiind
mai puternic în mediul acid ºi mai redus în mediul alcalin.
Polizaharidele din v
ege
vege
egett ale prezintã ºi un efect de schimbãtor
de ioni, putând lega diferiþi ioni, efect favorabil – în cazul ionilor toxici.
Datoritã acestor proprietãþi, dieta bogatã în fibre prezintã o serie
de efecte fiziologice complexe
complexe:
– exercitã o acþiune „detergentã“, micºorând timpul de golire a
stomacului prin creºterea vitezei de de tranzit intestinal;
– mãresc capacitatea de apã reþinutã, formând un bol
alimentar gelatinos care permite absorbþia ºi eliminarea
substanþelor nocive
nocive;
– dieta bogatã în fibre reduce totalul postprandial de trigliceride
plasmatice, de trigliceride ºi colesterol hepatic. Efectul de reducere
a colesterolului poate varia ºi depinde de statutul energetic al
individului ºi de tipul de fibre utilizate care le diferenþiazã în
ceea ce priveºte capacitatea de legare a colesterolului;
– fibrele influenþeazã favorabil metabolismul lipoproteinelor;
e ffa
a voriz
eazã eex
x cr
eþia
– die
diett a cu conþinut ridicat de ffibr
ibre
orizeazã
creþia
ibr
acizilor biliari, proces care este considerat ca unul din
diete;
mecanismele de bazã ale unei astfel de diete
– adãugarea de fibre în raþia alimentarã micºoreazã
toxicitatea a diferite substanþe, inclusiv a cancerigenilor
cancerigenilor;
– fibrele influenþeazã favorabil eliberarea hormonilor gastro intestinali ºi modificã funcþia secretorie pancreaticã ºi procesele
digestive intraluminale. (19)
Pectinele suferã procese de digestie ºi se caracterizeazã printr-o
serie de proprietãþi suplimentare:
– biodisponibilitatea vitaminelor din grupa B creºte, cu excepþia
B12, în schimb este favorizatã absorþia vitaminei A ºi a alfacarotenului;
– mare hidrocapacitate
hidrocapacitate, determinând o micºorare a necesarului
de alimente ingerate;
– regleazã metabolismul lipidic ºi determinã o scãdere a glucozei,
fiind de mare utilitate la diabetici;
– produºii de degradare ai pectinei (în special esteri ai acidului
galacturonic), posedã proprietãþi bactericide, de detoxifiere ºi
inactivare a florei de putrefacþie.
P ectinele din mer
e, cãpºuni, pier
sici, mor
co
vi, coacãz
e
mere,
piersici,
morco
covi,
coacãze
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negre, absorb multã apã formând o pastã gelatinoasã capabilã
sã reþinã în masa ei microorganismele, secreþiile anormale
ale tubului digestiv inflamat ºi produºii rezultaþi din
descom
puner
ea pr
o t einelor neabsor
descompuner
punerea
pro
neabsorbit
bite.
bit
e. (441 )
Mulþi autori includ pectinele în grupa fibrelor alimentare. Totuºi,
ele ar trebui cuprinse într-o categorie separatã deoarece, spre deosebire
de primele, suferã procese de digestie ºi se caracterizeazã printr-o serie
de calitãþi suplimentare:
– pectina este bine toleratã chiar ºi de persoanele sensibile sau cu
afecþiuni ale tractului gastro-intestinal, având o acþiune emolientã;
nu influenþeazã funcþiile intestinului subþire;
– nu afecteazã asimilarea proteinelor ºi nu reduc activitatea
enzimelor gastrice;
– nu micºoreazã biodisponibilitatea compuºilor minerali, în special la Ca, Mg ºi Fe;
– prezintã o acþiune bactericidã specificã;
– influenþeazã mai puternic ºi mai benefic metabolismul lipidic decât
alte fibre;
– proprietãþile de umflare ale pectinelor în intestin, marea
lor hidrocapacitate ºi capacitate de hidratare
hidratare, determinã
o micºorare a necesarului de alimente ingerate. (19)
Amidonul rezistent este fermentat de cãtre bacteriile care sunt
prezente în mod natural în intestin. Butiratul serveºte ca o sursã preferatã
de energie pentru celulele mucoasei intestinale ºi are o acþiune anticancerigenã. Cu cât cerealele sunt mãcinate mai mãrunt, cu atât mai
mare este concentraþia fecalã a butiratului, sugerând o mai accentuatã
acþiune bacterianã. Adãugarea de boabe întregi la pâine nu are efect.
Acidul butiric sau butiratul rezultat din fermentarea amidonului
rezistent ajutã la sãnãtatea intestinului gros, acþionând ca o sursã
preferatã de energie pentru celulele mucoasei intestinale. Amidonul
rezistent, fiind substratul necesar al florei intestinale, favorizeazã
convertirea bacterianã a acizilor biliari, care au scãpat reabsorbþiei în
intestinul subþire, fiind convertiþi în acizi biliari secundari (deoxicolic
ºi litocolic), protejând mucoasa intestinalã de contactul prelungit cu
acizii biliari ºi apãrând, astfel, organismul de riscul cancerului.
Amidonul rezistent este în acelaºi timp ºi hranã pentru flora
bacterianã utilã a colonului. Cantitãþile suficiente de amidon rezistent
fac ca numãrul mare de bacterii sã nu permitã dezvoltarea unor germeni
patogeni care au pãtruns în tubul digestiv. (81)
Problema metabolizãrii prin fermentaþie, a carbohidraþilor complecºi
ajunºi în colon nedigeraþi, de cãtre bacteriile din flora microbianã localã
este importantã, cãci se pot produce acizi graºi de lanþ carbonic
mic (AGCO: acetat, propionat, butirat), dar ºi alþi compuºi.
Acizii acetic, propionic ºi butiric rezultaþi, apoi ºi sub formã de
sãruri, vor lua calea venei porte printr-o absorbþie pasivã, dar, dintre
aceºtia, acidul butiric va fi folosit, în mare parte, de colonocite (celulele
epiteliului intestinal colo-rectal) asupra cãrora are o acþiune de
echilibrare ºi protejare a unei proliferãri normale, de diferenþiere ºi
maturare corectã a acestora, precum ºi alte roluri ale acþiunii trofice
83))
(Rolandelli R.H. and all. Dis. Olon Rectum, 1977). (83
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factorilor dietetici în cancerogenezã se evidenþiazã cel mai
bine în cazul fibrelor alimentare care sunt asigurate de fructe,
cereale integrale, legume ºi includ glucide nedigerabile, componenþi
42
42)
de tipul celulozei, ligninei, hemicelulozei, gume ºi pectine. (42
Studiile epidemiologice recente au stabilit cã populaþia care are o
alimentaþie preponderent vegetarianã înregistreazã o frecvenþã mai
redusã a obezitãþii, a bolilor cardio-vasculare, a cancerului, a afecþiunilor
hepatice ºi renale.
În cazul fructelor ºi legumelor, graniþa dintre medicament ºi aliment
este mai greu de fixat, dupã cum menþioneazã Racz: „Lipsa de toxicitate
a unor vegetale include posibilitatea folosirii lor îndelungate“.
Sub acest aspect, existã asemãnãri între un regim alimentar ºi
fitoterapeuticã: merele, atât de importante în afecþiunile
medicaþia fitoterapeuticã
tractului digestiv, nu se considerã a fi medicamente ci intrã în categoria
alimentelor; fructele de pãducel, folosite în afecþiunile miocardice ºi
afecþiunile coronariene, se considerã medicamente, dar ele pot fi consumate
58
58)
ani de-a rândul, ca orice aliment, neavând nici un efect toxic. (58
Hidrocarbonatele nedigerabile (hemiceluloza, celuloza, pentoza,
pectina) au rol în reglarea tranzitului intestinal, în prevenirea obezitãþii,
a cancerului, fiind mai bine tolerate decât cele din cereale.
Se cunosc însã mai puþine despre fructe ºi legume ca factori
terapeutici sau adjuvanþi preþioºi ai tratamentului medicamentos,
adeseori putând singure rezolva favorabil unele forme de boalã ºi în
orice caz fiind extrem de utile în medicina preventivã.
Diferenþa dintre aliment ºi medicament este adesea greu
decelabilã. Datoritã particularitãþilor nutriþionale ºi digestive ale fructelor
ºi legumelor, ele sunt deci folosite în regimurile dietetice ale multor maladii
ºi tulburãri metabolice: obezitatea, dislipidemii, diabet, hipertensiune
arterialã, insuficienþã cardiacã, maladii renale, hepatice, colite de
putrefacþie. Bioflavonele, participã alãturi de enzime, la sistemul de
detoxifiere microzomal activând hidroxilarea, neutralizând în felul acesta
acþiunea nocivã a diferitelor xenobiotice. Ele au o influenþã pozitivã asupra
ficatului, accelerând excreþia bilei ºi exercitã o influenþã diureticã cu efecte
salutare în detoxifiere.
În decursul ultimelor decenii s-a constatat o incidenþã tot mai mare
a afecþiunilor intestinale: constipaþii cronice, apendicite, dereglarea metabolismului bilã-sãruri minerale, paralel cu creºterea colesterolemiei ºi
a incidenþei bolilor cardio-vasculare. Statisticile au demonstrat cã incidenþa acestor boli este mult mai crescutã în mediul urban decât în mediul
rural ºi mai accentuatã în þãrile industrializate, fiind coleratã cu lipsa
de substanþe de balast în raþie, substanþe încorporate sub denumirea de
fibre alimentare.
Fibrele au un rol profilactic important în prevenirea dislipidemiilor, în cardiopatie ischemicã, diabet, litiazã biliarã, în constipaþia
cronicã, apendicitã, boala diverticularã ºi cancerul de colon.
Mai multe studii au stabilit o corelaþie statisticã între incidenþa
cancerului ºi creºterea consumului de produse lipsite de fibre, ca urmare
a introducerii în alimentaþie, în mod preferenþial, a produselor de origine
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animalã ºi a alimentelor rafinate. Studiile epidemiologice au demonstrat
corelaþia existentã între mãrirea consumului de carne de vitã, de porc,
de pasãre ºi peºte, ca urmare a creºterii nivelului de trai, ºi frecvenþa
cancerului colonului. Se apreciazã cã lipsa de fibre din alimentaþie
determinã modificarea microflorei intestinale ºi, în acelaºi timp, conduce
la o mãrire a timpului de tranzit intestinal. Este un fapt unanim acceptat
cã, carcinogeneza rezultã ca urmare a contactului dintre celule susceptibile
ºi carcinogeni prezenþi, într-o concentraþie mare, pe o perioadã de timp
suficientã. Sub acþiunea microflorei modificate, datoritã lipsei de fibre, în
colon se formeazã compuºi carcinogeni.
Prin statistici riguroase s-a constatat cã, în cursul ultimilor 50 de ani,
în þãrile dezvoltate, incidenþa cancerului de colon a crescut alarmant în
mediul urban, în timp ce în mediul rural, din þãrile nedezvoltate, el este
practic necunoscut. Statisticile indicã o strânsã relaþie între rata mortalitãþii
prin cancerul aparatului digestiv ºi consumul de fibre alimentare.
Se considerã cã efectul favorabil al fibrelor în prevenirea cancerului
de colon se explicã prin trei acþiuni principale: asigurarea unei
microflori normale; descreºterea duratei de menþinere a deºeurilor în
colon ºi mãrirea cantitãþii de apã reþinutã. Suplimentar, existã
posibilitatea unor acþiuni combinate, necunoscute pânã în prezent.
De un deosebit interes se bucurã capacitatea pectinelor de a scãdea
nivelul colesterolului plasmatic, în timp ce dietele cu adaos de tãrâþe
de grâu au o acþiune mult mai redusã. Cercetãrile au pus în evidenþã o
interacþiune de naturã electrostaticã între pectinã ºi
lipoproteinele cu densitate micã. Prin acest mecanism, se considerã
cã se reduce nivelul colesterolului sanguin ºi din þesuturi, în urma
ingestiei de substanþe pectice. Metodele de rezonanþã magneticã
nuclearã au evidenþiat faptul cã, în urma interacþiunii pectinei cu lipidele se formeazã o emulsie cu micelii de densitate
micã ºi se constituie punþi de hidrogen cu participarea
grupãrilor carboxilice ale pectinei. Ca urmare, în condiþii optime,
pectina leagã de 4 ori mai multe lipide decât masa ei.
Efectul de reducere a nivelului colesterolului sanguin se datoreºte
ºi acþiunii de frânare a absorbþiei ºi a intensificãrii metabolismului sãu
de cãtre pectinã. Concomitent, ea determinã o creºtere a concentraþiei
prin fecale a totalului de steroli. Dupã 4–6 sãptãmâni de administrare a
pectinei animalelor de experienþã, acestea au prezentat o colesterolemie
mai scãzutã decât a lotului martor, iar conþinutul de colesterol hepatic
mai mic. În schimb, excreþia de acizi biliari a fost mai mare.
Administrarea de pectinã prezintã interes ºi în tratamentul
diabetului deoarece prin reglarea metabolismului lipidic
determinã o scãdere a glucozuriei la diabetici în mod mai eficient
decât tãrâþele. La testul de toleranþã la glucozã nu s-au înregistrat
diferenþe, dar nivelul insulinei a fost de douã ori mai mare la
persoanele care au primit în raþie pectinã, ceea ce permite o
diminuare a dozei de insulinã.
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ea dupã 9–1
tratamentului, anulând necesitatea unui tratament medicamentos
sau de altã naturã.
Dietele bogate în substanþe pectice modificã în mod favorabil flora
intestinalã, inhibând flora de putrefacþie. Se apreciazã cã produºii de
degradare a pectinei, în special esterii acidului galacturonic, posedã
proprietãþi bactericide. Soluþia de pectinã de mere exercitã o activitate
antibioticã faþã de Staphylococcus aureus, salmonelle, E. Coli, Proteus
vulgaris. Prin diminuarea gradului de metoxilare activitatea bactericidã
creºte.
A cþiunea antidiar
eicã, de
omitivã a
antidiareicã,
dett o xif
xifiantã
antivomitivã
iantã ºi antiv
pectinelor ºi a gumelor se explicã prin aceea cã, în tractul
gastro-intestinal, formeazã geluri care înglobeazã o cantitate
mare de apã ºi, progresând de-a lungul intestinului, absorb
substanþele toxice
toxice. Prin scindarea hidroliticã a substanþelor pectice
se elibereazã acidul galacturonic care are un efect suplimentar de
detoxifiere ºi de inactivare a microflorei de putrefacþie.
În cazul intoxicaþiilor cu plumb, arsen sau metol suplimentarea raþiei
animalelor de experienþã cu pectinã determinã o scãdere sensibilã a
acþiunii toxice a acestor substanþe. Intoxicaþiile cu metol ºi atofan induc
ulceraþii la nivelul stomacului ºi intestinului, administrarea pectinei, în
aceste cazuri are o acþiune cicatrizantã. Experimental s-a demonstrat pe
câinii cu ulceraþii stomacale provocate de atofan cã, dupã administrarea
unei diete cu pectinã timp de trei sãptãmâni, regiunea ulceratã se
cicatrizeazã. De altfel, mai multe cercetãri vechi au arãtat cã în tratamentul
arsurilor, al plãgilor infectate, pectina ºi derivaþii pectinei exercitã o acþiune
cicatrizantã, accelerând procesul de epitelizare.
Un eficient rol de protecþie îl exercitã substanþele pectice în cazul
intoxicaþiilor cu metale grele, în special cu plumb, arsen, mercur.
Problema prezintã importanþã, mai ales, pentru prevenirea acumulãrii
plumbului în organismul muncitorilor din industriile ce utilizeazã plumb
sau derivaþi ai plumbului. Antidotul cel mai folosit la ora actualã pentru
prevenirea intoxicaþiilor cu plumb este EDTA. Existã însã numeroase
critici privind utilizarea acestuia, în primul rând datoritã faptului cã toþi
complexonii sunt agenþi farmacologici puternici care au o serie de efecte
secundare. Studiile efectuate de Stone, privind utilizarea EDTA în
întreprinderile din Los Angeles, au arãtat efecte negative, inclusiv
dezvoltarea unui hipoparatiroidism cu creºterea absorbþiei fosfaþilor din
tubii renali. Schelds a constatat cã adãugarea pulberii de mere
în dietele care conþineau arseniat de plumb a coborât retenþia
acestor elemente
elemente. În prezent, mai mulþi cercetãtori recomandã dietele
îmbogãþite în pectinã pentru profilaxia intoxicaþiilor cu plumb ºi, în mai
multe þãri, s-au introdus în practicã curentã produse alimentare cu adaos
de pectinã. (19)
Substanþele fibroase solubile stimuleazã eliminarea
colesterolului prin bilã. Substanþele fibroase solubile încetinesc ºi
absorþia de hidraþi de carbon ºi au grijã ca nivelul zahãrului din sânge
32
sã nu fie supus unor mari oscilaþii . (32
32)
În fructe ºi legume, cationii sunt legaþi de acizi organici
(malic, citric ºi tartric) care se scindeazã în organism, punând
în libertate ioni de sodiu ºi de potasiu. Aceºti ioni fac o
neutralizare a p
roduselor acide ce pãtrund în organism
produselor
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împreunã cu alimentele sau se formeazã în procesele metabolice.
Sãrurile de potasiu, reducând capacitatea proteinelor tisulare de a reþine
apa, au un rol pozitiv în eliminarea surplusului de apã ºi substanþe
58
toxice din organism. (58
58)
Legumele sunt cele mai eficace alcalinizante, în special dacã sunt
consumate crude în salate, sau ca sucuri proaspãt extrase. Rãcoritoare
ºi cu acþiune de curãþare, ele sunt de asemenea bogate în fibre ce ajutã
la înlãturarea resturilor de putrefacþie din traiectul intestinal. (110)
Fiind puternic alcalinizantã, cura de struguri ºi cãpºuni, scade uricemia cu 1-2 mg% ºi ajutã la tratamentul gutei. (441)
S-a demonstrat cã butiratul de sodiu (acid gras de lanþ carAGC
GCO
bonic mic – A
GC
O, rezultat din descompunerea amidonului rezistent)
poate inhiba proliferarea criptelor de suprafaþã pe care le produc
metaboliþii acizilor biliari (deoxicolic etc.) ºi displaziile severe
(Velasguez º.a.).
itic (de multe ori, controTrebuie menþionatã ºi importanþa acidului ffitic
versatã), prezent în cantitate mare într-o dietã bogatã în fibre alimentare,
care ar avea un efect de reducere a proliferãrii celulelor maligne, datorat
creºterii ºi incitãrii diferenþei celulare, rezultând, astfel, o reversie spre
83))
fenotipul normal (Finkel E., The Lancet, 28 nov. 1998). (83
Rolul pozitiv al fibrelor asupra stãrii de sãnãtate s-a confirmat la
începutul anilor ’70, în urma constatãrii fãcute de dr. englez Burkitt, anume
cã o dietã sãracã în fibre alimentare influenþeazã apariþia cancerului de
colon. De atunci, un numãr impresionant de mare de cercetãtori ºi oameni
de ºtiinþã s-au strãduit sã întãreascã sau sã infirme afirmaþia lui Burkitt,
ceea ce a condus la o serie de noi descoperiri în ceea ce priveºte rolul
fibrelor alimentare în combaterea sau ameliorarea unor boli grave ale
secolului, cum ar fi: hipercolesterolemiile, ateroscleroza, cardiopatiile
ischemice, infarctul de miocard, diabetul, obezitatea, constipaþia,
apendicita, boala diverticularã, cancerul de colon, litiaza biliarã ºi nu în
ultimul rând, cariile dentare.
Mecanismul sau mecanismele prin care fibrele alimentare pot reduce nivelul colesterolului plasmatic sau hepatic sau pot reduce nivelul
glicemiei trebuie încã studiate. Confuzia legatã de mecanismul de acþiune
se datoreazã atât încercãrii de a simplifica complexitatea fibrelor
folosind denumirile de fibre solubile sau fibre insolubile, cât ºi pãrerii
cum cã numai un singur mecanism ar fi implicat în efectele protectoare
ale fibrelor. Totuºi, afirmaþiile conform cãrora fibrele alimentare intervin
în metabolismul lipoproteic, în diminuarea rãspunsului gicemic ºi în
întârzierea picului glicemic se bazeazã pe numeroase studii
epidemiologice realizate de colectivele de specialiºti din lumea întreagã
82))
(Schneeman, 1999; Brown º.a., 1999). (82
Majoritatea zdrobitoare a studiilor publicate în ultimii ani aratã cã
o alimentaþie în care predominã cerealele integrale scade riscul
bolilor canceroase. Rolul protector al cerealelor se realizeazã prin mai
multe mecanisme.
În primul rând, prin prezenþa glucidelor fermentabile. Cerealele
integrale sunt surse bogate de fibre alimentare, de amidon rezistent ºi
de oligozaharide. Fermentarea acestora, în intestinul gros, produce acizi
graºi cu lanþuri scurte, ca acetat, butirat ºi propionat, scãzând pH-ul
colic.
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În al doilea rând, glucidele nedigestibile cresc volumul fecal ºi scad
timpul de tranzit intestinal. Fiecare gram de tãrâþe de grâu creºte
greutatea fecalelor cu 5,4 g. Studii efectuate asupra a 20 de populaþii din
12 þãri au arãtat o relaþie inversã între greutatea fecalelor ºi riscul
ecal mar
e ºi tim
pul de tr
anzit
cancerului de colon. Volumul ffecal
mare
timpul
tranzit
intestinal mai redus scad ºansele substanþelor mutagene de a
acþiona asupra epiteliului intestinal
intestinal. În plus, acizii biliari secundari,
despre care se crede cã favorizeazã proliferarea celularã, sunt fixaþi ºi
diluaþi de cãtre fibre. Fermentarea fibrelor scade ºi pH-ul intestinal,
diminuând solubilitatea acizilor biliari liberi, reducând astfel acþiunea
lor de cocarcinogeni.
Alimentele cu un conþinut mare de fibre au de obicei un indice
glicemic scãzut, totuºi indicele glicemic nu trebuie considerat ca fiind
identic cu conþinutul în fibre. Nutriþioniºtii de la „Kings College
Kesington Campus“, Londra, au constatat cã alimentele cu un indice
glicemic scãzut se însoþesc de valori crescute ale colesterolului „bun“,
adicã HDL, care protejeazã de infarct. Cercetãtorii din Londra spun cã
cine doreºte sã-ºi protejeze arterele ºi inima, deci o profilaxie activã a
bolii coronariene, trebuie sã evite glucidele cu un indice glicemic mare,
consumând alimente cu indice glicemic scãzut, adicã produse cerealiere
integrale, legume ºi zarzavaturi. (81)
Astãzi, reîncepe sã se consolideze importanþa realã, de altãdatã, a
fibrelor alimentare în nutriþia noastrã. De la tratamentul constipaþiei
cunoscut din antichitate în special cu produse vegetale care sunt mai
bogate în fibre, care mãresc volumul bolului alimentar ºi excitabilitatea
motilitãþii tranzitului intestinal, s-a ajuns, astãzi, la unele progrese în
ameliorarea unor maladii (…).
Fibrele, prin conþinutul lor anodin, se pot încãrca prin adiþionare
fizicã (în afarã de apã), cu unele componente alimentare care, uneori,
fiind în exces cantitativ sunt nefolositori organismului, ca: acizii graºi,
colesterolul sau diferiþi produºi toxici, uneori de tip cancerigen sau
promotor ºi, chiar înºiºi acizii biliari modificaþi (suspectaþi a avea efect
promotor), ce pot fi duºi, astfel, mai departe, prin tranzitul intestinal,
spre eliminare. De asemenea, pentru un timp scurt, fibrele pot reþine
un surplus de dizaharide ºi chiar monozaharide cu absorbþie rapidã,
fãcându-le sã fie eliberate mai lent în lumenul intestinal, spre a fi
absorbite, rezultând un efect terapeutic benefic (pentru bolile amintite
pânã acum).
Consumul de fibre alimentare poate avea un impact pozitiv, de
protecþie ºi în alte localizãri ale cancerului, prin diminuarea absorbþiei
intestinale a unor agenþi nocivi amintiþi.
De exemplu, la femeile finlandeze este o incidenþã scãzutã, în ceea
ce priveºte cancerul glandei mamare, deºi alimentaþia lor, bogatã în
grãsimi, n-ar motiva aceastã constatare. Una din explicaþiile acestei
frecvenþe mai scãzute de cancer, faþã de cele constate în celelalte þãri
occidentale este ºi faptul cã alimentaþia lor este bogatã în legume ºi fructe,
mai ales în fructe de pãdure.
În acelaºi timp, fibrele alimentare dezvoltã în intestinul gros o florã
microbianã capabilã sã conþinã mai puþine enzime, nedorite în acest
caz, în sensul protecþiei în cancer, ca de exemplu: diminuarea betaglicuronidazei care desface unii compuºi conjugaþi, procancerigeni, în
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cancerigeni.
Fibrele de origine cerealierã se pare cã sunt mai eficace, privind
tranzitul intestinal ºi ca protecþie, decât cele din fructe sau legume,
care deþin o cantitate variabilã de ligninã, dar care au, totuºi, importanþa
lor în aceastã prevenþie, în special a cancerului colo-rectal. (83)
Consumul de fibrã cel puþin 30–40 de grame pe zi din diferite plante
poate diminua riscul de boli ale inimii, cancer, deranjamente intestinale
ºi alte afecþiuni.
Fibrele vegetale se leagã de colesterol ºi de acizii biliari (excretaþi de
cãtre ficat) în intestinul subþire, astfel prevenind absorbþia lor. Din fericire,
nici bila nici colesterolul nu se absorb în prima parte a tractului intestinal,
ci în ileon. Aceasta le oferã timp din plin fibrelor sã împiedice reabsorbþia
acestor compuºi. Dacã, însã, lipseºte cantitatea adecvatã de fibrã, atât bila
cât ºi colesterolul sunt reabsorbite în fluxul sanguin, ridicând nivelele colesterolului din sânge.
Literatura medicalã este plinã de exemple ale beneficiilor legate de
sãnãtate oferite de cãtre fibre. Un studiu, publicat în 1992, a descoperit
cã adãugarea de 15 grame de fibrã pe zi în dietã a redus colesterolul
seric cu 15%. Efectul fibrelor de reducere a colesterolului este corelat
cu scãderea riscului bolilor de inimã la persoanele care consumã fibre
vegetale în cantitãþi apreciabile. Aceia care consumã o dietã bogatã în
fibre au un risc al bolilor de inimã mai scãzut cu 65%.
Într-un alt studiu, ºapte grupuri au fost hrãniþi cu diferite cantitãþi
vãz sau griº. La sfârºitul celor 6
fie de fãinã de ovãz, tãrâþe de o
ovãz
sãptãmâni au apãrut îmbunãtãþiri semnificative la nivelul colesterolului
LDL, la acele persoane care au consumat zilnic fie 30 de grame de griº,
60 de grame de tãrâþe de ovãz (2/3 din o canã ) sau 90 de grame de
fãinã de ovãz (o canã de ovãz ).
O altã cerealã care s-a dovedit a avea efecte benefice asupra nivelelor
de colesterol din sânge este hriºca. Un studiu din China a descoperit
cã hriºca reduce atât colesterolul total cât ºi colesterolul LDL; în acelaºi
timp ea a redus raportul colesterolului total faþã de HDL.
Pânã foarte recent, cele mai multe programe educaþionale legate
de colesterol niciodatã n-au trecut dincolo de ecuaþia lui Keys.
Responsabilii programelor le spuneau participanþilor despre importanþa
colesterolului în dietã precum ºi pericolele grãsimilor saturate, dar în
acest punct se terminau discuþiile. Mult mai recent, subiectul fibrelor a
pãtruns în domeniul educaþional, dar adesea nu i se acordã atenþia
80))
deplinã pe care o meritã. (80
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9.7 RECONSIDERAREA ROLURILOR
UNOR STRUCTURI DIN
„COMPLEXUL FIBRELOR ALIMENTARE
VEGETALE“
Pe lângã rolul lor pozitiv, fibrele pot influenþa negativ utilizarea
nutrienþilor din hranã datoritã, pe de o parte, stânjenirii activitãþii
enzimelor pancreatice ºi, pe de altã parte, datoritã reducerii absorbþiei
intestinale sau pot negativa balanþa unor microelemente (Kritchevsky,
82))
1988). ( 82
Recent, „Institutul Federal de Cercetãri de Nutriþie“ ºi „Societatea
Germanã de Nutriþie“ au publicat o luare de poziþie, privind produsele
cerealiere integrale. Purtãtorul de cuvânt al celor douã instituþii, dr.
Bernhard Watzl, precizeazã cã ºtirile rãspândite s-au bazat pe douã
publicaþii din anii 1993 ºi 2000, dar citirea lor atentã nu permite sã se
ajungã la concluzii eronate.
Administrarea la animale a unor concentraþii extrem de mari de
lectinã din germenele de grâu, adicã 500mg/kilocorp, lezeazã în mod
ireversibil peretele intestinal. La om însã, administrarea unei doze unice
de 200mg nu produce nici un efect nociv. Aceasta se datoreazã faptului
cã nu se absoarbe decât o cantitate micã de lectinã, deoarece pe epiteliul
intestinal se gãseºte un strat protector, conþinând glicoconjugate, iar
suprafaþa intestinalã este deosebit de mare, ceea ce face ca lectina sã nu
mai aibã nici un efect toxic.
De fapt, lectina poate avea chiar efecte favorabile asupra digestiei
intestinale, asupra sistemului imunitar ºi hormonal al intestinului ºi
asupra florei microbiene. Mai mult, studiile histologice au arãtat cã
lectina are o acþiune inhibitoare asupra apariþiei cancerului intestinal.
În legãturã cu inhibitoarele unor enzime
enzime, inhibitoarele alfaamilazei ºi ale proteazei, nu sunt specifice doar cerealelor integrale. De
fapt, nu toate inhibitoarele conþinute de cerealele integrale sunt active
împotriva enzimelor digestiei umane. Mai mult, la persoanele cu obiceiuri
culinare sãnãtoase, inhibitoarele de enzime au chiar o acþiune de favorizare
a sãnãtãþii, influenþând concentraþia glucozei sanguine ºi împiedicând
apariþia cancerului.
Inhibitorii de enzime din cerealele integrale împiedicã digestia completã a amidonului. Acest amidon nedigerat, ajuns în intestinul gros,
este atacat de bacteriile de acolo ºi astfel iau naºtere acizi graºi cu lanþuri
scurte, care au o acþiune protectoare asupra epiteliului intestinal.
Cercetãrile aratã cã persoanele care ingereazã cantitãþi mai mari
de inhibitoare de enzime prezintã un risc mai mic de cancere
de sân, de prostatã ºi de colon
colon.
itic poate fixa unele
În tubul digestiv, în anumite condiþii, acidul ffitic
substanþe esenþiale ºi minerale, împiedicând astfel absorbþia lor, de
exemplu, a fierului ºi a zincului. Însã, în mod practic, acidul fitic
nu influenþeazã, nu împiedicã absorbþia zincului ºi a fierului
fierului.
În ultimii ani se înmulþesc indiciile cã acidul fitic are acþiuni benefice în
reglarea glicemiei ºi în prevenirea cancerului.
Un studiu efectuat la „Universitatea Giesen“, Germania, a arãtat cã
femeile însãrcinate care s-au alimentat cu produse cerealiere
int
egr
vut concentr
aþii sanguine mai mari de vit
amine,
integr
egrale
concentraþii
vitamine,
ale au aavut
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zinc ºi alte minerale, decât cele cu o alimentaþie mixtã
mixtã.
Absorbþia de zinc a vegetarienelor era cu 30% mai mare decât
la cele care consumau ºi produse animale
animale. Susþinerea cã
vegetarienii totali ar prezenta un deficit de zinc, deoarece fitaþii din
os
ostt
produsele cerealiere integrale ar îngreuna absorbþia mineralelor, a ffos
iind neînt
emeiatã
do
veditã ca ffiind
dov
neîntemeiatã
emeiatã.
În tãrâþe ºi în germenele boabelor de cereale se gãseºte ºi acidul
fitic (pe lângã bogãþia de minerale ºi vitamine), care formeazã complexe
numite fitaþi cu substanþele minerale ca fierul, calciul, magneziul, precum
ºi cu microelementele – cupru, zinc, mangan – ºi cu proteinele. Totuºi,
procesele de pregãtire a alimentelor – atât tratamentul termic,
dar ºi înmuierea în apã, încolþirea seminþelor – pot diminua
conþinutul de fitat
fitat. De exemplu, în pâinea de secarã se poate
demonstra dispariþia totalã a fitatului, indiferent de modul de preparare.
Chiar ºi în pâinea din fãinã integralã de grâu, jumãtate din cantitatea de
ea în apã a ur
uielii apr
oximativ 1100 or
e
fitat este distrusã. Þiner
Þinerea
uruielii
apro
ore
realizeazã o scãdere de 20% a fitatului
fitatului. ªi, chiar dacã fitina fixeazã
o parte din substanþele minerale, ea prezintã ºi avantaje, influenþând în
bine nivelul glicemiei ºi al grãsimilor. De asemenea, fitatul scade riscul
apariþiei cancerului de colon ºi încetineºte evoluþia lui. (81)
elor
Mulþi se tem de regimul vegetarian, din cauza gaz
gazelor
elor. Formarea
de gaze aparþine funcþiei normale a intestinelor ºi se pare cã protejeazã
ele
colonul împotriva leziunilor genetice, care duc la cancer. Gaz
Gazele
dilueazã carcinogenele, stimuleazã înmulþirea bacteriilor utile,
abil pH-ul int
es
tinal ºi amelior
modif
icã ffa
a v or
orabil
intes
estinal
amelioreazã
modificã
eazã funcþia
celulelor epiteliale ale colonului
colonului.
Formarea gazelor are douã cauze principale: fermentarea glucidelor,
care ajung în intestin, ºi aerofagia, adicã înghiþirea unei cantitãþi mari
de aer. Aerofagia poate fi diminuatã mâncând mai încet, evitând bãuturile
carbogazoase ºi berea, renunþând la guma de mestecat ºi la bomboane.
Pentru a reduce fermentarea glucidelor se recomandã urmãtoarele:
– sã se scadã cantitatea glucidelor nedigerabile, consumând cantitãþi
mai mici la o masã. Cele mai producãtoare de gaze sunt oligozaharidele (rafinoza ºi stachioza) din legume ºi vegetalele din familia verzei;
– conþinutul în oligozaharide poate fi redus, þinând fasolea (dar ºi
cereale, precum soia, grâul etc.) în apã cel puþin 24 de ore ºi
aruncând apa;
– sã se evite mesele abundente, care fac sã se ajungã în intestin mai
multe alimente nedigerate;
– sã se stimuleze periodic flora intestinalã, consumând regulat legume ºi alte fibre, în cantitãþi mici. (81)
Morile moderne îndepãrteazã tãrâþa, foarte bogatã în fibre, care
mãreºte conþinutul intestinal ºi favorizeazã motilitatea intestinalã.
Adãugarea de boabe nemãcinate la fãina pentru pâine n-are nici un
rost, deoarece ele trec prin tubul digestiv fãrã a putea fi digerate ºi de
multe ori lezeazã epiteliul intestinal. Boabele întregi nu favorizeazã nici
retenþia de apã în fecale ºi nici nu oferã o suprafaþã mare pentru fixarea
ºi eliminare unor substanþe iritante. (81)
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9.8 IMPORTANÞA FIBRELOR VEGETALE
CRUDE ÎN EXERCITAREA
ROLULUI PREVENTIV ªI TERAPEUTIC
Supuse tratamentelor termice intense, complexul de fibrele vegetale
crude suferã diverse transformãri la nivelul componentei lor de bazã,
structura glucidicã
glucidicã. Prin încãlzirea acestora în mediu acid se
fur
olilor
formeazã nucleele furanice, ca bazã pentru generarea fur
furfur
furolilor
olilor,
substanþe toxice ce se pot forma ºi în urma reacþiei Maillard
Maillard.
Concomitent cu aceastã reacþie toxicologicã, cu acþiune directã
asupra aminoacizilor din vegetale
vegetale, pot rezulta ºi aminoacizi
denaturaþi, cu acþiune direct mutagenã ºi cancerigenã asupra celulelor
organismului.
Aceste aspecte sunt evidenþiate de cãtre dr. S. Dumitrache ºi Segal
în „Toxicologia produselor alimentare“ (dar ºi în alte lucrãri):
Tr at
amentul tter
er
mic influenþeazã atât valoarea nutritivã a
atamentul
ermic
mar
puºi tto
oxici. Reacþia cea mai
proteinelor, cât ºi f or
ormar
marea
compuºi
ea de com
cunoscutã ºi mai studiatã este reacþia Maillard
Maillard, de formare a
ei ffaz
az
e:
melanoidelor, care se desfãºoarã în tr
trei
aze:
I. faza iniþialã constã în formarea unui compus de adiþie de tip
aldozamine sau cetozamine;
II. faza intermediarã cuprinde desfãºurarea unor reacþii
complexe de scindare, deshidratare ºi interreacþii între componenþi;
III. faza finalã se caracterizeazã prin formarea de produse
nesaturate, fluorescente ºi colorate, care se datoresc reacþiilor de
condensare aldolicã, de polimerizare ºi de formare a unor compuºi
azotaþi cu inel heterociclic denumiþi melanoide
melanoide.
Proteinele din carne se caracterizeazã printr-o participare redusã la
reacþia Maillard în cursul tratamentelor termice, datoritã cantitãþii
neînsemnat
e de glucide ºi a pH-ului apropiat de neutru. Pentru a reneînsemnate
duce lizina disponibilã de la 84 la 37 %, este necesarã o autoclavare de 16
ore. Dacã se adaugã 5% glucozã ºi se realizeazã un pH uºor alcalin, este
e pentru ca sã se antreneze
suficientã autoclavarea timp de 30 de minut
minute
C, în
un blocaj a unei 1/3 din lizinã. De asemenea, un tratament la 900 C
prezenþa glucozaminei
glucozaminei, poate duce la anularea valorii proteice a cãrnii.
Adrian ºi Segal menþioneazã cã existã posibilitatea ca diferiþi compuºi
premelanoidici sã inhibe activitatea unor enzime ºi sã exercite un efect
toxic direct asupra organismului. Premelanoidele mãresc mult cecumul
2,7
7g faþã de 1,33 g), fapt care face ca multe alte substanþe, cum ar fi
(2,7
2,77g
lact
oza, sã se metabolizeze greu. Mai mult, ele provoacã o hipertrofie a
lactoza,
ficatului ºi a rinichiului
rinichiului, ceea ce reprezintã suma unei intoxicaþii cu o
deficienþã nutriþionalã.
Cercetãrile efectuate pe animale au demonstrat cã premelanoidele
reduc atât digestibilitatea, cât ºi utilizarea metabolicã a azotului
alimentar, ceea ce are ca efect instalarea unei malnutriþii azotate, atunci
24
24)
când administrarea este de lungã duratã. (24

Supr
af
aþa aluatului
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per
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30–1
Supraf
afaþa
aluatului, unde ttem
emper
peratur
atura
estt e de 1130–1
30–155 0 0 C,
se caramelizeazã ºi formeazã o coajã de culoare galben-brunã.
În cuptorul încins temperatura apei din aluat creºte repede, iar
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grãunþele de amidon se umflã ºi se transformã în gel prin acþiunea
vaporilor de apã. Apa dispare din interstiþiile capilare, grãunþele de
amidon aderã unele de altele ºi formeazã cu glutenul o masã omogenã.
enul coaguleazã, iar amidonul
glutenul
Vaporii de apã pãrãsesc aluatul, glut
34
34)
se transformã în dextrinã ºi se caramelizeazã. (34
Leguminoasele prezintã o stabilitate termicã diferenþiatã, în funcþie
de gradul de maturare. Leguminoasele uscate conþin puþine zaharuri
reducãtoare, glucidele de naturã complexã se depolimerizeazã
gr
eu (dar, totuºi, se depolimerizeazã!) ºi, ca urmare, proteinele au o
greu
termostabilitate ridicatã.
Dacã înainte de încãlzire se adaugã un zahãr reducãtor, se constatã
pierderi importante de aminoacizi; Rodica Segal a pus în evidenþã
reducerea conþinutului acestora de la 5 la 55 %, în funcþiile de condiþiile
de tratare. Se apreciazã cã în prima parte a încãlzirii se înregistreazã o
fazã de ,,latenþã“, când lizina are o bunã stabilitate, dupã care urmeazã
faza a doua, când creºte rapid sensibilitatea. În prima fazã se
f or
meazã gr
upãri rreactiv
eactiv
e ale glucidelor ºi pr
o t einelor
ormeazã
grupãri
eactive
pro
einelor.
Cercetãrile întreprinse de Adrian au stabilit cã prin
încãlzire, în afarã de faptul cã prin reacþii melanoidice se
produc blocarea unor aminoacizi esenþiali ºi reducerea valorii
24
nutritive, se înregistreazã ºi efecte toxice. (24
24)
Cele mai rãspândite substanþe mutagene în plante sunt considerate
citina ºi glicozida ei, precum ºi
f la
vonele. Printre acestea, quer
lav
uercitina
kaempferolul ºi glicozidul sãu – astragalina
astragalina, au fost cel mai frecvent
gãsite în concentraþii mari în fructe ºi legume.
Fla
vonele sunt dis
tr
use rrapid
apid în mediul alcalin însã sunt
Flav
distr
truse
stabile în mediu neutru ºi acid (deci în condiþii fiziologice), chiar în
condiþii de fierbere. În extractul de mãrar s-a pus în evidenþã sulfatul
or
hame
tina
de q
uer
citinã ºi iz
tina. Quercitina s-a dovedit a fi mutagenã
izor
orhame
hametina
quer
uercitinã
ºi pe celule mamifere cultivate în vitro însã rezultatele de
cancerizar
e în viv
o pe ºoareci, ºobolani ºi hamsteri s-au do
vedit
cancerizare
vivo
dov
26
negative. (26
26)
Prin încãlzire în mediu acid, pentozele ºi hexozele suferã o
rearanjare molecularã cu formarea unui nucleu furanic
furanic. Hexozele
formeazã 5-hidroximetilfurfurol (HMF), în timp ce pentozele
fur
fur
ol
furfur
furol
ol. În produsele alimentare se întâlneºte îndeosebi HMF, datoritã
frecvenþei mai mari a hexozelor libere, pentozele gãsindu-se în cea mai
mare parte sub formã legatã.
Furfurolii se pot forma ºi din alte cetone ºi aldoze prezente în
alimentele supuse tratamentului termic sau pot rezulta în urma reacþiei
Maillard.
În afarã de faptul cã determinã schimbarea gustului produselor,,
uman.
furfurolii prezintã o acþiune toxicã asupra organismului uman
S-a stabilit cã dozele de 310 mg/kilocorp, administrare per oral zilnic la
ºoarecii albi, exercitã un efect de dereglare a funcþiilor ficatului. Ulterior,
p s-au observat creºterea
prin administrarea zilnicã de 160 mg/kilocor
mg/kilocorp
nivelului betaglobulinelor în plasma sângelui, mãrirea greutãþii relative
a ficatului ºi o evidentã tendinþã de creºtere a activitãþii tributirinazei în
þesuturile hepatice. Nu s-au evidenþiat efecte negative în cazul administrãrii
dozelor de 80 ºi 40 mg/ kg greutate. Ca urmare, s-a recomandat ca dozã
24
24)
zilnicã admisibilã 2 mg oximetilfurfurol / kg greutate
greutate. (24
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Dincolo de aspectele de toxicologie, principala problemã a
vegetalelor – în caz de tratament ºi denaturare termicã – se referã
la pierderea capacitãþii naturale de acþiune absorbantã asupra
substanþelor toxice (xenobiotice)
(xenobiotice).
Aºa cum un burete devine ineficient prin dizolvarea acestuia în
acid, în acelaºi fel fibrele vegetale, tratate termic, îºi pierd, practic,
capacitatea de absorbþie selectivã – în funcþie de natura ºi de gradul
denaturãrii.
Acest lucru poate fi uºor observat, de fiecare dintre noi, prin
diferenþa dintre fibrele de bumbac naturale ºi cele sintetice
sintetice.
Dacã fibrele naturale de bumbac (care intrã în categoria fibrelor
vegetale, dar nealimentare) au capacitatea de a absorbi produºii toxici
eliminaþi cutanat sub forma transpiraþiei, nu acelaºi lucru putem spune
despre îmbrãcãmintea realizatã din fibre textile sintetice (fapt verificat
de oricine, ori de câte ori îmbracã haine din fibre sintetice ºi transpirã).
Aceastã perturbare a capacitãþii fibrei vegetale nealimentare, de a
resorbi toxinele eliminate prin piele, este legatã tocmai de structura
racemizatã a fibrelor vegetale tratate termic, prin fierbere
sau coacere
coacere.
În acest fel, cea mai bunã ocazie de a realiza eliminarea toxinelor
se pierde, chiar ºi pentru vegetarieni, ºi aceasta prin racemizare
(inactivare opticã prin tratament termic) a vegetalelor ºi a celorlalte
structuri, asemenea fibrelor vegetale sintetice ale produselor textile.
Acestea produc asupra pielii efecte secundare neplãcute (înroºirea
acesteia, iritaþii, mâncãrimi), acelaºi fenomen neplãcut, dar în primul
rând denaturant, producându-se prin contactul fibrelor alimentare, tratate
termic, cu structura „cutanatã“ a intestinului (mucoasa tractului intestinal).
Un argument mai puþin utilizat de cãtre rigoarea ºtiinþificã medicalã
în susþinerea alimentaþiei naturale (cu fibre vegetale crude, nesupuse
tratamentelor termice), se referã la dimensiunea câmpului radiaþiilor
bio-elecromagnetice – sau, dupã alte denumiri din biochimia ºi biofizica
cuanticã, de graniþã: bio-radiaþii electroluminiscente (BEL)
(BEL).
Aparatele de evidenþiere a acestei bio-radiaþii, se bazeazã – aºa
cum precizam ºi în capitolul 7 – în esenþã, pe evidenþierea interacþiunii
luminoase, între câmpul energetic biologic al structurii vii observate
(plantã, animal, om) ºi câmpul electromagnetic de înaltã tensiune, al
aparatului cu care se realizeazã observaþia.
În acest fel, radiaþia bio-electroluminiscentã, rezultatã din aceastã
interacþiune, oferã o imagine concretã a stãrii energetice reale a structurii
vii studiate, la nivel energetic.
Aceastã imagine, a amprentei energetice proprii, este mai elocventã
decât studiul reziduului chimic (cenuºa), rezultat din arderea structurii
respective. Deci, se pãtrunde din structura chimicã în biostructura
biochimicã, ºi din dimensiunea fizicã în cea biofizicã.
În lucrarea „Faþa nevãzutã a creierului“, autorii H. Oldfield ºi R.
Coghill prezintã rezultatul relevant obþinut prin studierea în condiþiile
expuse mai sus a douã eºantioane de varzã, iar apoi de cereale:
Sã ne oprim asupra unei legume obiºnuite pregãtitã aproape zilnic,
anume umila varzã
varzã. Într-o imagine fotograficã de tip Kirlian apare planta
în stare naturalã: foarte activã, cu scântei energetice care strãlucesc
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ca o cons
constt elaþie pe cer
cer. În cealaltã imagine, aceeaºi plantã,
prezentatã dupã zece minute de fierbere în oala sub presiune,
apare ca o umbrã palidã a celei originare, în stare crudã
crudã.
În douã imagini fotografice Kirlian se face comparaþia între micul
dejun constând din clasicii fulgi de porumb ºi micul dejun format
eale natur
vent
at de dr
cher
cereale
naturale
inv
entat
dr.. Bir
Bircher
cher-dintr-un ames
amesttec de cer
ale in
Benner
Muesli Este firesc sã afirmãm cã în timpul preparãrii
Benner,, denumit Muesli.
cerealelor sub forma fulgilor, acestea au suferit diverse perturbãri
mecanice ºi chimice (dar mai ales termice intense), în timp ce muesli a
fost obþinut prin amestecarea ingredientelor, poate printr-o uºoarã
zdrobire a miezului, fãrã a suferi perturbãri chimice reale. Imaginile
obþinute (repetate de câteva ori) reflectã diferenþele de descãrcare tip
corona între cele douã eºantioane (în primul caz, al cerealelor integrale
de tip muesli, se formeazã o imagine intens luminoasã de tip glob
solar
solar, în timp ce fulgii de porumb nu prezintã nici o descãrcare
luminoasã).
De altfel, în acest mod s-ar putea testa toate tipurile de alimente
pornind de la un factor sau raport Kirlian care ne-ar permite sã stabilim
66
66)
cantitatea de bioradiaþii pe care le conþin alimentele. (66
Din aceste experimente se poate trage concluzia cã, în urma
tratamentului termic intens, din alimentele naturale – cu
strãlucirea iniþialã a „aurei“ electronografice în forme
armonioase ºi culori vii, luminoase – rãmâne doar un produs
ce, bioelectroluminiscent, se manifestã ca un dielectric (precum
materia nevie), cu forma biocâmpului neregulatã, matã, în culori
ºterse.
(De altfel, aceste observaþii le-am aprofundat în mod ºtiinþific,
prin propria noastrã cercetare de laborator, realizatã în colaborare
cu dr. Cornelia Guja, în cadrul „Centrului de Antropologie“ de pe
lângã „U.M.F. Carol Davila“, Bucureºti, ºi prezentat pe larg, la capitolul
.)
corespunzãtor, 10.2.)
De aceea, în urma tuturor acestor observaþii (atât riguros ºtiinþifice,
dar ºi rezultate din experienþa practicã cotidianã), noi considerãm cã,
aceste aspecte ale alimentelor vegetale – legate de dispariþia strãlucirii
electronografice a biocâmpului radiant înconjurãtor ºi de pierderea
capacitãþii de „pompã activã selectivã“ a fibrei vegetale pentru
xenobiotice (toxine) – reprezintã argumente importante în susþinerea
unei alimentaþii cât mai naturale, cu un aport de fibre alimentare vegetale
cât mai puþin supuse tratamentelor termice!
Radiaþia cu frecvenþã înaltã a fibrelor vegetale crude (faþã
de frecvenþa joasã, determinatã de structurile bioradiative, afectate de
luenþa, cor
es
punzãt
or
foc, ale vegetalelor denaturate) v a inf
influenþa,
cores
espunzãt
punzãtor
or,,
frecvenþa bioradiativã a corpului fizic uman
uman.
Astfel, o aurã luminoasã, strãlucitoare, armonioasã, a vegetalelor
vii (faþã de aura ternã, ºtearsã, închisã la culoare, matã, întunecatã, a
vegetalelor arse) – va determina o creºtere în luminozitate a
biocâmpului organismului beneficiar al acestui tip de aport
aliment
ar
alimentar
ar.
Iatã cum o „aurã“ ternã, închisã la culoare – determinatã de
alimentaþia denaturatã (dar, la fel de important, ºi de un psihic
dezechilibrat, ºi de un intelect dominat de gânduri întunecate,
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es
tr
uctur
ez
e“ sub
instinctuale) – încet, dar sigur, începe sã se „r
„res
estr
tructur
ucturez
eze“
acþiunea vibraþiei înalte, a vegetalelor ºi a produselor animale
vii
vii, de tip organic.
Dar, este foarte important de reþinut cã, acest minunat proces de
Re-Facere, sub acþiunea vibraþiei Vii a alimentelor Vii – are loc, însã,
concomitent cu manifestarea unui psihic Re-armonizat ºi a unui mental
Re-generat ºi generator al unor gânduri pozitive, de înaltã þinutã umanã...
Toate acestea, vor contribui la modificarea frecvenþei de vibraþie a
biocâmpului uman radiativ, în sens pozitiv, prin generarea unor unde
vibratorii de frecvenþã tot mai înaltã.
În ultimã instanþã, aceasta este esenþa fenomenului de
naturalizare ºi dezintoxicare a „aurei“, adicã a biostructurilor
câmpurilor energo-informaþionale umane
umane…
ªi toate acestea SUNT POSIBILE, pornind de la banalul
gest alimentar!

9.9 CONCLUZIILE PRIVIND
ROLUL PREVENTIV ªI TERAPEUTIC
AL FIBRELOR VEGETALE ÎN NUTRIÞIA
UMANÃ
În acest ultim subiect al capitolului fibrelor vegetale, revenim cu
propriile comentarii, dupã lungul periplu printre studiile materialelor
ºtiinþifice, privitoare la acest subiect.
În continuare vom contura, într-un mod cât mai vizibil, propriul
punct de vedere, privitor la subiectul rolului preventiv ºi terapeutic al
fibrelor alimentare – doar prin punctarea ºi sintetizarea elementelor
fundamentale, deja prefigurate, din citatele de pânã acum.
De aceea, „ipoteza noastrã de lucru“ – privind mecanismul de
funcþionare a acestor complexe vegetale ºi locul acestuia în cadrul
rolului dezintoxicant, preventiv ºi terapeutic – pare a fi mai mult decât
o ipotezã...
Pentru întãrirea ideii cã fibrele celulozice, într-adevãr intervin ca
factor dezintoxicant ºi naturalizant în organism, trebuie sã ne reamintim
de realitatea ºi calitatea de „intoxicat“ al corpului fizic, în urma alimentaþiei tradiþionale.
Astfel, alãturi de informaþiile deja prezentate în citatele anterioare,
subliniem acest aspect cu un fragment revelator, extras dintr-un manual
de alimentaþie („Intoleranþe ºi agresiuni alimentare“).
Iatã ce precizeazã acesta, legat de carcinogeni ºi mutageni, precum
ºi de toxinele intens ºi masiv introduse în organism, prin alimentele
tradiþionale (intens denaturate termic):
Cercetãrile epidemiologice, pe eºantioane populaþionale mari au
sugerat rolul important al alimentaþiei în carcinogenezã. Efectul carcinogen al alimentaþiei se poate exercita pe urmãtoarele cãi:
vehicularea de carcinogeni (carcinogenezã directã) sau
procarcinogeni; modificarea compoziþiei ºi activitãþii metabolice

581

a florei bacteriene intestinale (care converteºte procarcinogenii
acizi
în carcinogeni); creºterea nivelului de carcinogeni potenþiali (acizi
biliari ºi alþi steroizi
steroizi); modificarea morfologiei tisulare (care
favorizeazã absorbþia produsului carcinogen); modularea
susceptibilitãþii oncogenetice ºi a sistemului de apãrare antitumoralã.
Pentr
u rrelaþia
elaþia dintr
e aliment
cinogenezã pledeazã
entru
dintre
alimentaþie
carcinogenezã
aþie ºi car
multiple constatãri
constatãri: corelaþia dintre tipul de alimentaþie ºi anumite
localizãri ale cancerului (stomac, colon) în arii geografice diferite;
creºterea incidenþei cancerelor digestive ºi hormono-dependente paralel
cu adoptarea obiceiurilor alimentare de tipul societãþii industrializate;
saltul înregistrat în ceea ce priveºte morbiditatea prin cancer la imigranþii
în þãrile occidentale, o datã cu trecerea la obiceiurile alimentare ale
noului loc de rezidenþã, ca ºi diferenþele dintre sectele religioase cu
obiceiuri alimentare diferite (a se vedea, în acest sens, reducerea la
jumãtate a morbiditãþii generale ºi a bolilor neoplazice, în special, la
populaþia neoprotestantã americanã, cu dietã vegetarianã).
Se noteazã o asociere semnificativã între ,,occidentalizarea“
alimentaþiei (creºterea globalã a aportului caloric ºi a
consumului lipidic ºi proteinic) ºi creºterea incidenþei
cancerului organelor digestive (colon, pancreas, vezicã
53
biliarã) ºi a celor hormono-dependente. (53
53)
Dacã procesul primar ºi continuu de intoxicare al corpului, este
acceptat ºi înþeles, pe baza unei impresionante literaturi de specialitate
medicalã, procesul de dezintoxicare este mai puþin explicat din punct
de vedere ºtiinþific, chiar ºi de cãtre tratatele de naturopatie, ce
abordeazã acest subiect.
Abordarea clasicã se referã la intrarea în funcþiune a mecanismelor
hepatice de metabolizare a xenobioticelor, iar apoi a mecanismelor
renale, cutanate ºi pulmonare (substanþele gazoase), pentru eliminarea
metaboliþilor toxici ai acestora. Însã, mult mai puþin este prezentatã
calea de eliminare digestivã, prin cuplarea hepaticã ºi intestinalã.
Rolul de neutralizare a toxinelor de cãtre ficat este foarte bine
precizat de tratatele medicale, în schimb, calea de eliminare a
metaboliþilor sau a toxinelor netratate
netratate, este mult mai puþin
abordatã.
Astfel, sunt prea puþin studiate aspectele legate de eliminarea
toxinelor ºi a metaboliþilor acestora prin polul biliar în
canalele biliare, ºi de aici în vezica biliarã
biliarã.
În acest fel, bila devine o sursã majorã de eliminare a toxinelor –
absorbite iniþial prin peretele intestinal, filtrate ulterior în ficat, iar apoi
eliminate prin polul biliar, când rinichiul nu mai face faþã.
Din iintestin
ntestin au venit, ºi tot aici se reîntor
c!
reîntorc
Ipoteza noastrã susþine cã, prin difuziune, cea mai mare parte a
toxinelor eliminate prin bilã, alãturi de cele „proaspãt“ introduse prin
alimentaþia zilnicã, sunt reabsorbite în ultima porþiune a intestinului
subþire, dar ºi pe traiectul colonului – întocmai ca în procesul de
reabsorbþie a sãrurilor biliare.
În urma acestor observaþii ale proceselor digestive, putem avansa
ideea cã binecunoscutul „circuit hepato-entero-hepatic“ al
sãrurilor biliare este dublat de un „circuit hepato-entero-hepatic“ al toxinelor introduse prin alimentaþia tradiþionalã.
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Legat de acest circuit intestinal biliaro-toxemic
biliaro-toxemic, putem spune
cã aportul toxinic se realizeazã prin absorbþia a trei elemente distincte
ºi majore: xenobioticele (medicamente, cancerigeni, pesticide,
coloranþi, substanþe degradate chimic sau stereochimic în urma
tratamentelor termice intense etc.), sãrurile biliare (ºi acizii biliari
corespunzãtori) ºi pigmenþii biliari
biliari.
Dacã, referitor la xenobiotice, caracterul acestora de „substanþe
biliare, rezultate din
intoxicante“ este evident, în privinþa sãrurilor biliare
arcinogen al acestora este
degradarea colesterolului, potenþialul ccarcinogen
mai puþin remarcat ºi studiat.
Totuºi, unele lucrãri medicale puncteazã ºi aprofundeazã ºi acest
aparent detaliu:
Potenþialul carcinogen al acizilor biliari ºi steroizilor neutri este
susþinut de numeroase argumente: ambele tipuri sunt structural ºi steric
asemãnãtoare cu hidrocarburile aromatice policiclice carcinogene –
pot fi convertiþi pe cale chimicã într-un agent carcinogen foarte puternic,
20-metilcolantren; unii acizi biliari produc experimental sarcoame
la locul injectãrii
injectãrii, alþii potenþând efectul cancerigen al
nitrozoguanidinei, prin efect promotor; aromatizarea completã a
nucleului acizilor biliari realizeazã un metabolit carcinogen bazat pe
nucleul ciclopentanofenantrenic; flora bacterianã intestinalã (grupul
Clos
tridia – care aparþine florei de putrefacþie) posedã activitate nuclearClostridia
dehidrogenazicã, producând aromatizarea completã a nucleului sterolic.
Excreþia fecalã de steroizi acizi este semnificativ crescutã în ariile
cu risc înalt de cancer de colon. Creºterea excreþiei fecale de acizi
biliari secundari se coreleazã cu creºterea activitãþii 7-dehidroxilazice
53
a florei fecale izolate din colonul bolnavilor cu cancer de colon. (53
53)
Acest potenþial mutagen ºi carcinogen devine manifest în caz de
exces de colesterol – aspect frecvent întâlnit în alimentaþia
tradiþionalã modernã.
ez
enþei
er
enþier
ea între ne
v oia pr
nev
prez
ezenþei
Astfel, se remarcã dif
difer
erenþier
enþierea
sãrurilor biliare în organism, pentru asigurarea digestiei
ativ ºi calit
ativ (este aceeaºi
lipidelor
xcesul aces
a, cantit
acesttor
ora,
cantitativ
calitativ
lipidelor,, ºi eex
diferenþã ca între radicalii liberi naturali – prezenþi în mod normal în
organism, necesari acestuia – ºi radicalii în exces, denaturaþi, rezultaþi
din tratamentele termice intense ale preparatelor).
Dar nu atât excesul de colesterol pare a fi problema, cât mai ales
calit
at
ea acestuia – aceea de a deveni dextrogir, prin pasteurizare,
calitat
atea
rafinare sau prãjire pur ºi simplu.
Acest aspect este evidenþiat în multe texte medicale: nu cantitatea
de colesterol influenþeazã ateroscleroza, ci calitatea acestuia
– de
xtr
ogir sau le
vogir
ganic sau denatur
at tter
er
mic
dextr
xtrogir
lev
ogir,, or
organic
denaturat
ermic
mic.
Astfel, în „Bazele practicii alimentaþiei dietetice profilactice ºi curative“, prof. dr. C. Dumitrescu afirmã urmãtoarele:
Ateroscleroza, cauza principalã a 90% din toate bolile de inimã,
poate fi indusã la animalele de experienþã fãrã prezenþa
coles
olului sau a grãsimilor din die
a . Dezvoltarea
colestt er
erolului
diett a aces
acestt or
ora
aterosclerozei poate fi acceleratã prin consum excesiv de vitaminã D,
trans ca ºi prin exces
de colesterol oxidat
oxidat, de acizi graºi forma trans,
de calorii sau de colesterol în dietã. Rezultã de aici rolul nociv al
consumului de alimente suplimentate cu vitaminã D (referinþa este la
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cea sinteticã, nenaturalã), chiar când este vorba de uleiul de peºte bogat
în acizi graºi polinesaturaþi, ca ºi de grãsimile hidrogenate, care sporesc
34
34)
conþinutul de acizi graºi formã trans. (34
De asemenea, în „Biochimia medicalã“ a Eugeniei Soru, se
precizeazã caracterul levogir al colesterolului, deci al celui produs de
organism, cel fiziologic, în contradicþie cu caracterul dextrogir al
coprosterolului, deci al unui derivat colesterolic aflat în materiile fecale
(exact tipul de colesterol rezultat din aportul alimentar tradiþional ºi
din filtrarea hepaticã a sângelui, prin bila duodenalã):
tic activi, le
vogiri
Sterolii (deci ºi colesterolul) sunt op
optic
lev
ogiri, în afarã
ol
xtr
ogir
de copr
copros
ostter
erol
ol, care este de
dextr
xtrogir
ogir.
os
Coprosterolul este un sterol animal, dar nu o componentã a celulelor,
), rezultând din
ci un produs de eliminare (se gãseºte numai în fecale),
colesterol sub acþiunea bacteriilor intestinale
intestinale, printr-un proces
71))
de hidrogenare la nivelul legãturii duble. (71
Dacã în privinþa sãrurilor biliare lucrurile sunt mai nuanþate (fiind
vorba de cantitatea ºi calitatea acestora, dar a cãror prezenþã este
necesarã), în cazul pigmenþilor biliari
biliari, aspectele abordate aici sunt
evidente.
Astfel, textele medicale, expuse anterior, precizeazã direct
caracterul de metaboliþi toxici ai acestora, de unde rezultã caracterul
intoxicant al pigmenþilor biliari (datã de simpla lor prezenþã). Fiind
metaboliþi, rezultat al distrugerii hematiilor, importanþa majorã a
eliminãrii cât mai rapide a acestora apare în mod evident.
Dacã, însã, produºii de degradare ai acestora sunt parþial reabsorbiþi
– în condiþiile inutilitãþii ºi toxicitãþii lor – atunci se poate pune problema
caracterului, considerat fiziologic, al acestui proces…
În acest fel, se ajunge la aceeaºi explicaþie, consideratã de noi a fi
satisfãcãtoare. Organismul cautã sã elimine pigmenþii biliari pe orice
cale, cât mai repede (excesul lor generând intoxicarea tisularã sub forma
ect
ar
ea mecanismelor natur
ale ºi ffir
ir
eºti de
icterului), dar, af
afect
ectar
area
naturale
ireºti
dezintoxicare (inclusiv prin distrugerea fibrelor vegetale naturale,
în urma tratamentelor termice intense) determinã reabsorbþia
intestinalã a pigmenþilor biliari, alãturi de celelalte forme toxinice.
Iar de la afectare la defectare nu mai este decât un pas –
un pas al mor
þii, al continuei degr
adãri ºi degenerãri…
morþii,
degradãri
Prezentarea de pânã acum a punctat caracterul intoxicant al
alimentaþiei tradiþionale, pe de o parte, ºi nevoia de dezintoxicare prin
,,augmentarea“, adicã mãrirea excreþiei intestinale a xenobioticelor,
sãrurilor ºi pigmenþilor biliari, pe de altã parte.
În cadrul acestui proces biofizic, fibrele alimentare vegetale,
aflate în stare crudã, par a deþine rolul principal
principal!
Acestea pot reprezenta vectorul esenþial, care poate sparge
„cercul vicios“, sau „lanþu
„lanþull slãbiciunilor
slãbiciunilor““ al intoxicãrii
intoxicãrii, generate de hrana tradiþionalã!
Din parcurgerea textelor diferitelor tratate de igienã a alimentaþiei,
se evidenþiazã cu claritate calitatea deosebitã a acestor fibre alimentare
de a creºte marcant peristaltismul intestinal, deci tranzitul intestinal.
Acest efect, alãturi de prezenþa ºi înaintarea mecanicã a acestor
structuri, ce realizeazã un volum crescut în intestin, determinã chiar
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de la început procesul de dezintoxicare (este mãtura ce curãþeºte totul
din calea digestivã, împingând mecanic bolul intestinal toxic).
Odatã curãþat locul de acele structuri putride, procesul de absorbþie
a toxinelor, de cãtre fibrele alimentare crude aflate în intestin, poate
începe nestânjenit.
Astfel, gelurile complexe, formate de apã ºi fibrele
alimentare, reprezintã ,,aparatul“, instrumentul de curãþire de
toxine a intestinelor – deci ºi a sângelui ºi, în acest fel, a
întregului organism.
Acesta pare a fi aspectul determinant al fibrelor alimentare crude:
capacit
at
ea lor de absor
bþie selectivã a tto
o xinelor
capacitat
atea
absorbþie
xinelor, în urma
structurãrii gelului
gelului, prin asocierea fibrelor vegetale cu lichidul din
intestin – mediu higroscopic, ce absoarbe nestingherit avalanºa de toxine
din organism, ca un veritabil burete absorbant
absorbant.
Multiplele citate, de la capitolul corespunzãtor al acestui subiect,
au scos în evidenþã exact aceastã calitate a fibrelor vegetale aflate în
absorbante“ ce par
stare crudã, anume aceea de „pompe selective absorbante“,
a fi corespondentul binecunoscutelor „pompe ionice“ celulare.
În acest fel, circuitul închis al toxinelor interferã cu circuitul
deschis al vegetalelor crude („circuitul hepato-entero-hepatic“
al tto
o xinelor
er
acþioneazã dinamic cu tr
anzitul int
es
tinal
xinelor,, int
inter
eracþioneazã
tranzitul
intes
estinal
al bolului aliment
ar
ibr
e aliment
ar
e
alimentar
ar,, alcãtuit dominant din ffibr
ibre
alimentar
are
crude)
crude).
De aceea, nu este necesarã cãutarea a tot felul de substanþe de
neutralizare a toxinelor, cu multiple alte efecte secundare, ci este suficientã asigurarea normalã a aportului de fibre vegetale crude – care
absorb ºi eliminã toxinele aduse intestinal, prin bila hepaticã.
Cãtre finalul acestui deosebit de important capitol – al studiului
fibrei vegetale alimentare, din perspectiva preventivã ºi terapeuticã –
dorim conturarea unei ultime imagini inedite, a acestei fibre vegetale.
La un atent studiu de ansamblu, observãm cum, tranziþia de la hrana
tradiþionalã la Alimentaþia Naturalã, vie, implicã, printre multe alte
aspecte (deja abordate pe parcursul acestei lucrãri), ºi o tranziþie, ce
oferã o imagine interesantã: de la FIBRA MUSCULARÃ alimentarã
(a bucatei de carne, adicã friptura din farfurie) cãtre FIBRA
VEGET
ALÃ aliment
arã (a vegetalelor, devenite dominante în nutriþia
VEGETALÃ
alimentarã
naturalã).
Pe de altã parte, dacã terapiile „dure“, de scoatere a muribundului
de pe marginea „gropii“ morþii, recomandã metodele radicale, de tipul
pauzei alimentare totale – în care apa, fie distilatã energizatã, fie sucuri
de fructe ºi legume etc., reprezintã elementul central – o metodã mai
blândã, de regãsire a a stãrii de minim echilibru metabolic ºi interior,
se referã la „cura de cruditãþi“, bazatã pe vegetale.
Iatã cã ºi aceastã metodã solicitã trecerea de la elementul
regnului miner
al (nu anorganic!), AP
A , cãtr
e elementul dominant
mineral
APA
cãtre
ALÃ
al regnului vegetal, aceeaºi FIBRÃ VEGET
VEGETALÃ
ALÃ.
Aceste sintetice observaþii, permit o interesantã concluzie: Alimentaþia Naturalã, ca factor atât preventiv, de stil de viaþã, dar ºi terapeutic,
implicã folosirea dominantã a elementului vegetal.
În acest fel, are loc o TRECERE, fie dinspre regnul animal,
fie cel mineral, cãtre regnul vegetal – vãzut, în acest fel, ca o
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linie de mijloc
mijloc, o mediere între cele douã „extreme“.
ALÃ aliment
arã
De aceea, credem cu tãrie cã FIBRA VEGET
VEGETALÃ
alimentarã
es
xpr
esia, în plan ffizic
izic ºi aliment
ar
es
tãrii ºi
estt e eexpr
xpresia,
alimentar
ar,, a manif
manifes
estãrii
e xprimãrii CÃII DE MIJL
OC (T
AO), mult cãut
atã de ffiloz
iloz
of
ii
MIJLOC
(TA
cãutatã
ilozof
ofii
ºi cercetãtorii întru spiritualitate din toate timpurile…
Poate cã aceasta reprezintã o simplã speculaþie, dar sã ascultãm,
dincolo de argumentele anterioare, chiar „glasul“ Naturii (cel mai
ecv
enþa de culoar
e
culoare
„autorizat“), care ne povesteºte cum, fr
frecv
ecvenþa
caracteristicã fibrei ºi regnului vegetal, VERDELE, este exact
la mijlocul spectrului de frecvenþe a luminii vizibile
vizibile.
Noi credem cu tãrie cã, nu întâmplãtor, aces
acestt minunat „CURENT
VERDE“ al Vieþii (ca o adevãratã Cale de Mijloc a frecvenþei
Luminii ºi Iubirii), este elementul dominant ce îmbracã „haina“
Naturii – atât cea interioarã, cât ºi cea exterioarã…
ir
ul de aur“, din car
e es
Iar, cel mai important de remarcat: „f
„fir
irul
care
estte
„brodatã“ aceastã minunatã Hainã a Naturii, este chiar FIBRA
VEGET
ALÃ
VEGETALÃ
ALÃ, alimentarã sau nu – intens ºi profund abordatã în acest
capitol alimentar…
La final, putem spune cu încredere cã, într-o posibilã ierarhie a
diverselor cãi de dezintoxicare a organismului, rolul dominant revine
cãii digestive
digestive, prin sistemul hepato-intestinal
hepato-intestinal, în timp ce calea
renalã
renalã, cutanatã ºi pulmonarã s-ar subsuma primei cãi – în lumina
acestor informaþii.
Putem adãuga cã, aceste douã elemente ale sistemului hepato-intestinal al cãii digestive, nu acþioneazã separat, ci într-o interrelaþie
evidentã. Acestea realizeazã o veritabilã integrare într-un întreg
funcþional
funcþional, în centrul cãruia pivoteazã, ca element esenþial – FIBRELE
VEGET
ALE ALIMENT
ARE, cr
ude, ne
tr
at
at tter
er
mic sau chimic,
VEGETALE
ALIMENTARE,
crude,
netr
trat
atat
ermic
adicã N
ATURALE
NA
TURALE.
În ipoteza noastrã, acesta pare a fi rolul fundamental al fibrei
vegetale, sau, altfel spus, al „complexului fibrelor vegetale alimentare“.
Considerãm, în concluzie, cã acest esenþial rol determinã, în ultimã
TINCÞIA FUND
AMENT
ALÃ într
e ttoat
oat
e tipurile de
instanþã, DIS
DISTINCÞIA
FUNDAMENT
AMENTALÃ
între
oate
r egimuri aliment
ar
e – v
ege
obio
tice, aayur
yur
vedice,
alimentar
are
vege
egett ariene, macr
macrobio
obiotice,
yurv
dietoterapeutice „naturiste“ etc. – ºi Alimentaþia Naturalã.

.M.S., Asociaþia Americanã de
Poate cã, de aceea, O .M.S.
Cardiologie ºi Societatea Americanã de Oncologie au trasat
norme de alimentaþie sintetizate astfel:
a. reducerea cantitãþii de grãsimi totale, în special de grãsimi saturate ºi a colesterolului;
b. limitarea aportului caloric astfel încât sã se pãstreze o greutate
corporalã idealã;
c. creºterea cantitãþii de glucide complexe;
d. reducerea cantitãþii de sare consumatã;
e. evitarea consumului de alcool;
58
58)
f. limitarea consumului de zahãr rafinat. (58

586

Capitolul 10
ARGUMENTE TEORETICE
PENTRU PRACTICA ALIMENTAÞIEI
NATURALE
CE ABORDEAZÃ DIMENSIUNI
SUPERIOARE

ALE MATERIEI ªI ALE FIINÞEI UMANE
10.1 IZOMERIA OPTICÃ ªI
CHIRALITATEA LEVOGIRÃ – DEXTROGIRÃ
Acest subiect, atins tangenþial la subcapitolul referitor la carne, este
considerat de noi a fi deosebit de important în argumentaþia Alimentaþiei
Naturale. Aici, el este reluat „in extenso“, într-o prezentare doritã a fi cât
mai riguros ºtiinþificã – deºi argumentele se situeazã în domenii de
„graniþã“, apropiate de zona bio-electroluminiscenþei, deci a bioradiaþiilor.
Abordãrile din acest subiect sunt cu adevãrat inedite,
„neconvenþionale“, sugerând o clarã deschidere a fizicii ºi chimiei de
avangardã cãtre aspecte care, pânã nu demult, þineau de domeniul
teoriilor speculative sau a ºtiinþei de ficþiune.
În aceste vremuri, ale fizicii subcuantice ºi a antiparticulelor –
ace
dovedite în giganticele acceleratoare de particule din Occident – a fface
abstracþie de ultimele studii ºi cercetãri în domeniu
domeniu, înseamnã
a neglija unul din preceptele fundamentale ale omului de ºtiinþã, care
singura certitudine în ºtiinþã este aceea cã nu existã
spune cã „singura
certitudini
certitudini“.
Înainte de a intra direct în subiect, sã precizãm pe scurt esenþa
acestuia.
Astfel, cercetãri din ultimii zeci de ani, acrediteazã ideea, susþinândo cu noi confirmãri, cã structura spaþialã a moleculelor care
construiesc þesuturile ºi organele structurilor vii (om, animale,
plant
e) es
alit
at
e, ºi deci iz
omerie, LEV
OGIRÃ în cea
plante)
estt e de chir
chiralit
alitat
ate,
izomerie,
LEVOGIRÃ
mai mare parte, dacã nu în totalitate – aºa cum susþin cele mai
multe dintre aceste studii.
Reamintim cã noþiunea de chiralitate se referã la construcþia
spaþialã a moleculelor, respectiv desfãºurarea spaþialã, în spiralã, a
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acestora: spre stânga pentru izomerul L – levogir, ºi spre dreapta pentru
izomerul D – dextrogir.
Noþiunea de izomerie se referã la proprietatea a douã substanþe, cu
aceeaºi formulã molecularã, dar cu conformaþie spaþialã spiralatã diferitã
(L ºi D), de a devia planul luminii polarizate, fie cãtre stânga,
pentru izomerul L, fie cãtre dreapta, pentru izomerul D
D.
De pe urma acestor observaþii, concluzia generalã a rezultat in
alit
at
e le
vogirã apar
þin mat
eriei
aparþin
materiei
mod firesc: moleculele de chir
chiralit
alitat
ate
lev
ºi lumii vii, pe când structurile cu aranjare dextrogirã, ar
apar
þine mat
eriei ne
vii, deci a lumii neînsuf
leþit
e.
aparþine
materiei
nevii,
neînsufleþit
leþite.
Importanþa, acestei foarte interesante descoperiri a fizicii ºi chimiei,
pentru dimensiunea medicalã (deci, pentru biofizicã ºi biochimie), se
referã la consecinþele evidente ce þin de intervenþia terapeuticã, dar ºi
pentru prevenþie.
Pentru cã aprofundarea ºi înþelegerea acestui aspect, al biostructurii
moleculare, este esenþialã pentru modul de abordare a prevenþiei ºi
terapeuticii – considerãm utilã expunerea, în acest moment, a
construcþiei noastre conceptuale privind relaþia directã între chiralitate
ºi izomerie, pe de o parte, ºi boalã ºi sãnãtate, pe de altã parte.
Din toate imaginile care vor fi prezentate mai jos, rezultã cã, exact
ca în dimensiunile paralele (unde fiecãrui plan dimensional îi
corespund particulele de acelaºi tip, interferenþa cu
particulele altor planuri generând dezordini pânã la
autodistrugere
autodistrugere), lumea vie – organicã, negentropicã, a
bioelectroluminiscenþei, structuratã din elemente cu chiralitate levogirã
– se construieºte ºi se autoîntreþine cu structuri de acelaºi tip, adicã
numai de naturã levogirã, în cea mai mare parte (dacã nu în totalitate).
Pe de altã parte, lumea nevie, anorganicã, mineralã, a entropiei ºi
electroluminiscenþei, se clãdeºte ºi se regenereazã numai cu particulele
corespondente, respectiv molecule de tip DEXTROGIR.
ªi, pentru cã boala aparþine entropismului, dezordinii – având ca
finalitate autodistrugerea, cu structuri degenerate, degradate,
descompuse, necrozate, deci moartea, cu apartenenþã directã la
dimensiunea anorganicã, entropicã – aceasta se hrãneºte ºi este întreþinutã
de materia a cãrei chiralitate este dextrogirã.
Din aceastã structurare „dihotomicã“, rezultã, în mod evident, cã,
orice aport nutritiv de materie dextrogirã („cadavre“ animale sau
vegetale, tratate termic sau chimizate), este o sursã directã de generare,
întreþinere, agravare sau exacerbare a BOLII ºi a dezordinii în organism.
Astfel, apare la fel de evidentã imaginea complementarã: prin
utilizarea hranei constituitã din molecule corespondente organismului
biologic uman (structurile levogire) – sãnãtatea este regãsitã, menþinutã
ºi continuu dezvoltatã.
Am creionat, foarte pe scurt, esenþa imaginii conceptuale a
corelaþiei existente între biostructurã ºi dietoterapie, pentru a putea
observa, cu cât mai multã atenþie, prin prisma acestei imagini esenþiale,
toate citatele ºi ideile care vor urma, pe parcursul acestui subcapitol.
Cel mai înalt merit, în sistematizarea ºi prezentarea coerentã a acestei
construcþii, aparþine ing. chim. Radu Ilie Mânecuþã, intens cãutãtor al
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înþelegerii ºi perfecþionãrii acesteia, pe parcursul a mai multor zeci de
ani.
Aceastã imagine sinteticã, Ing. chim. Mânecuþã a expus-o într-o
lucrare cu titlul mai inedit, din care vom cita ºi noi, în mod consistent:
„Bioenergia, darul Divinitãþii“. Deºi apare a fi foarte inconfortabil pentru
spiritul ºtiinþific, cu un titlu având o tentã „misticã“ evidentã, totuºi,
rigoarea ºtiinþificã este clar reprezentatã în lucrare – doar cã se împleteºte
cu o reprezentare a Universului fizic ºi uman, doritã a fi cât mai holisticã.
Este exact ceea ce ne-am propus ºi noi, în aceastã lucrare…
Experimentele efectuate de acad. dr. N.A. KOZÂREV (astrofizician
rus, din perioada sovieticã) ºi prezentate pe larg de sobra ºi riguroasa
revistã „Sputnik“, într-un numãr din iunie 1976, evidenþiazã, de la bun
început, un aspect ce va fi tratat pe larg în urmãtorul subiect: „efectul
de formã“, aflat în relaþie directã cu „câmpul morfogenetic“, deja expus
în Capitolul 4, al medicamentului.
Acad. Kozârev demonstreazã, dincolo de prezenþa acestui biocâmp
energo-informaþional, importanþa tipului de biocâmp generat de un corp.
otaþie a câm
pului (le
vogir
Acesta constatã cã cele douã sensuri de rro
câmpului
(lev
ºi dextrogir), genereazã efecte perceptibile, dar contrare.
Dar sã redãm esenþa experimentelor realizate ºi prezentate de Al. Lal,
în articolul intitulat „Pendulul Universului“ din revista citatã anterior:
1. La o balanþã de foarte mare fineþe, la extremitatea unuia din
braþe este fixat un giroscop pus în miºcare spre dreapta, iar la cealaltã
extremitate sunt ataºate greutãþi pentru echilibrarea perfectã a balanþei.
Când acul indicator al balanþei se opreºte la zero, se branºeazã un vibrator electric
electric, fixat la piciorul balanþei; totul este astfel calculat, ca
vibraþia produsã de acesta sã fie total absorbitã de rotaþia giroscopului.
Dupã cum era de aºteptat, în aceastã situaþie, acul indicator al balanþei
nu s-a miºcat deloc. (Trebuie precizat faptul cã în toate experienþele
efectuate, întregul sistem al balanþei cu giroscopul ºi vibratorul, a fost
ecranat faþã de toate elementele perturbatoare posibile: curenþi de
aer, acþiuni mecanice, câmpuri electrice, magnetice, electromagnetice.)
În continuarea experienþei se constatã cu surprindere cã, exact în
aceleaºi condiþii experimentale, dar punând giroscopul în rotaþie cãtre
vogir
stânga (adicã în sens le
lev
ogir), echilibrul balanþei se stricã, marcând o
uºoarã pierdere în greutate în partea cu giroscopul (în cazul concret
al experienþei, 4 mg la 90 g).
2. În a doua experienþã acad. Kozârev pune giroscopul în funcþiune
spre dreapta, iar sub talerul balanþei cu giroscopul plaseazã o ceaºcã
fierbinte, în tot acest timp balanþa pãstrându-ºi echilibrul
cu ceai fierbinte
perfect. Însã în momentul în care el introduce o bucatã de zahãr în
ceaºca cu ceai, echilibrul din nou se stricã, în sensul „uºurãrii“ cu
câteva diviziuni a talerului purtãtor al giroscopului.
3. În experienþa a treia, cu giroscopul pus în rotaþie cãtre dreapta
ºi cu balanþa în echilibru perfect deci, introduce în locul ceºtii de ceai
mos cu apã caldã
din experienþa anterioarã, un ter
ermos
caldã. Termosul este
închis perfect cu un dop de plutã prin care este introdusã o micã pâlnie.
În momentul în care prin aceastã pâlnie se introduce în termos apã
rece, din nou echilibrul balanþei se stricã, cu o uºoarã „pierdere“
în greutate a talerului cu giroscopul, de douã diviziuni în
dauna braþului cu giroscopul.
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Dupã Kozârev, nici o lege cunoscutã a fizicii nu poate explica astfel
de fenomene. Pãrerea lui este cã acestea, departe de a fi ceva abstract,
au o realitate foarte concretã, fiind exprimate sub forma unei ,,energii“
tur
bionar
e cu sensul de rotaþie cãtre dr
eap
35
turbionar
bionare
dreap
eaptta pentru Terra. (35
35)
Este foarte important sã aprofundãm studiul concluziilor Acad.
Kozârev ºi a colaboratorilor sãi – preluate din lucrarea „Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain“, de S. Ostrander ºi L. Schroder, în
1970:
Partea noastrã stângã ºi partea noastrã dreaptã nu sunt exact
asemãnãtoare: inima, spre exemplu, este mai înclinatã cãtre stânga.
Anumite colonii de microbi realizeazã o structurã în spiralã.
Citoplasma
Citoplasma, element constitutiv fundamental al vieþii, nici ea nu este
simetricã. Asimetria pare deci sã constituie una din caracteristicile
vieþii. Ea nu poate, gândeºte Kozârev, sã provinã din simplul hazard.
S-ar putea atunci ca asimetria sã fie un mecanism special
elaborat de naturã pentru a intensifica energia fiinþei
însufleþite ºi energia temporalã ar asculta poate de aceeaºi lege a
asimetriei. În acest caz ar fi uºor de verificat faptul, cu ajutorul unui
oscopul
aparat rotativ ca gir
giroscopul
oscopul. Într-adevãr, o modificare a structurii
temporale a unui sistem în rotaþie, ar produce imediat, fie o mãrire,
fie o micºorare de energie.
ozâr
ev ºi echipa sa de cercetãtori
Dupã ani de experienþã, dr
dr.. K
Kozâr
ozâre
au putut sã stabileascã faptul cã într-un sistem care se întoarce contrar
acelor de ceasor
nic (sistemul se roteºte în sens levogir, antiorar),
ceasornic
eºt
er
e de ener
gie; într-un
curentul este pozitiv
pozitiv, adicã existã o cr
creºt
eºter
ere
energie;
sistem care se întoarce în celãlalt sens, curentul este negativ.
Cercetãtorii din Leningrad observarã fenomenul urmãtor: când ei
alegeau o substanþã a cãrei molecule erau orientate cãtre stânga
stânga,
ca de exemplu terebentina ºi o puneau alãturi de sistemul lor –
giroscopul - atunci efectul energetic creºte într-un mod sensibil
sensibil.
au orienDar când era vorba de o substanþã ale cãrei molecule er
erau
zahãrului, efectul respectiv se micºora.
tate cãtre dreapta, ca în cazul zahãrului
Dupã dr
ozâr
ev lumea noas
trã biologicã es
atã cãtr
e
dr.. K
Kozâr
ozâre
noastrã
estte orient
orientatã
cãtre
stânga ºi posedã un curent temporal care mãreºte energia
universului nostru
nostru.
Dr.. Alber
Albertt W
Wilson
ilson, codirector al Laboratorului Douglas din cadrul
Dr
ilson
Centrului de Cercetãri Avansate din California, care l-a întâlnit pe
Kozârev în timpul unei conferinþe internaþionale, ne-a mãrturisit:
,,Kozârev este un om remarcabil, dotat cu o intuiþie extraordinarã. El a definit anumite noþiuni de bazã care ar putea
sã se do
vedeascã eex
x act
e ºi a cãr
or im
plicaþii sunt într
-ade
vãr
dov
acte
cãror
implicaþii
într-ade
-adevãr
36
oluþionare.“
36)
r e voluþionar
e.“ (36
În compendiul Academiei de ªtiinþe din Praga, în lucrarea „Time in
ozâr
ev îºi expune formalismul
Science and Phylosophy“, acad. dr
dr.. K
Kozâr
ozâre
matematic al teoriei sale. Acolo, el mãrturiseºte cã, verificarea
experimentalã a ideilor lui, începutã în iarna 1950-1951, a durat timp de
mai mulþi ani, cu participarea lui V.G
.G.. Labeish
Labeish. Din 1971, experienþele
ului as
tr
onomic de la Pulk
ovo, le-a desfãºurat
vat
or
din cadrul Obser
Observ
ator
orului
astr
tronomic
Pulko
asono
v.
Nasono
asonov
în colaborare cu V.V
.V.. N
O primã concluzie – desprinsã din aceste experimente, cel puþin
inedite ca rezultate – sugereazã cã, manifestarea bio-curenþilor de electricitate, magnetism sau de altã naturã, ce parcurg un sistem, într-un
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sens sau în celãlalt, genereazã efecte opuse ºi palpabile, în funcþie
de sensul parcurs de biocurenþi
biocurenþi.
Dar, dincolo de aceste constatãri particulare, este esenþial de conºtientizat importanþa miºcãrii spiralate
spiralate. Fie într-o structurã molecularã,
fie în una galacticã, miºcarea nu este în linie dreaptã, ci în spiralã, iar
sensul acesteia determinã efecte foarte clare pentru micro/ macrostructura respectivã.
Iatã, în acest sens, cum cercetãtorul suedez Michael Samuelsson,
din cadrul Instututului Karolinska, unde se acordã în fiecare an Premiile
Nobel, a efectuat recent un studiu de anvergurã, care aratã cã spirala
este elementul-cheie al evoluþiei vieþii ºi materiei în Univers, informa
revista britanicã „Science Today“. Atât la scarã macroscopicã, la nivelul
galaxiilor ºi metagalaxiilor, cât ºi la scarã microscopicã, la nivel celular,
atomic sau subatomic, spirala este un simbol prezent în permanenþã.
Ca exemplu oferit de cercetãtorul suedez, matematicianul Ben
Vanderbildt, de la Univesitatea Cambridge, a avut curiozitatea de a
calcula ecuaþia algebricã de grad superior, a cãrei reprezentare graficã
spaþialã ar fi chiar spirala ADN-ului. Rezultatul pur ºi simplu l-a uimit.
„Am obþinut o ecuaþie algebricã cu proprietãþi fascinante, care reprezintã
spirala ADN-ului. Derivatã sau integratã, aceastã ecuaþie conduce la
obþinerea altor ecuaþii, care reprezintã spirale de alte forme, ce seamãnã
izbitor cu spiralele galaxiilor având aceastã formã “, a declarat
matematicianul Vanderbildt.
„Spirala defineºte chiar materia anorganicã sau pe cea organicã, la
toate nivelurile de organizare“, declara, de asemenea, cercetãtorul
suedez Michael Samuelsson…

10.1.1 DEXTROGIRUL ªI MATERIA FIZICÃ (NEVIE)
În numãrul 20 al revistei ,,Flacãra“ din 14 mai 1981 se anunþa desor principal de
coperirea de cãtre Ing. Radu Forgaci, e x aminat
aminator
invenþii în cadrul O.S.I.M.,
O.S.I.M a unui nou fenomen fizic, ºi anume,
faptul cã propagarea curentului electric, fie continuu, fie alternativ, nu
se face liniar cum se credea pânã atunci, ci în spiralã elicoidalã (adicã
spiralã cu acelaºi diametru al pasului). În numãrul urmãtor al revistei,
din 21 mai 1981, ºtirea era deja confirmatã experimental de cãtre un
cercetãtor din Iaºi ºi de cãtre un specialist al „Institutului de fizicã ºi
inginerie nuclearã“ (actualul Institut de Fizicã Atomicã) de la Mãgurele.
Inginerul Radu Forgaci în aceastã genialã descoperire, mai preciza
însã ceva, ºi anume, cã sensul de rotaþie al curentului în aceastã
spiralã elicoidalã este spre dreapta
dreapta. Lãsãm deocamdatã una din
concluziile sale surprinzãtoare ºi anume cã datã fiind rotirea fluxului
spre dreapta, curentul nu este reprezentat de electroni, ci de
pozitroni
pozitroni, ºi ne concentrãm atenþia la acest fapt: rotirea curentului
electric în spiralã elicoidalã spre dreapta.
Dar printre ecourile, stârnite de descoperirea caracterului elicoidal
al curentului, la ,,Flacãra“, a fost primitã ºi confirmarea biol. Carol
Anton Apostolescu din Bucureºti, care arãta cã în cercetãrile sale de o
viaþã în domeniul biologiei a observat cã toate fluxurile electromagnetice
(deci inclusiv lumina), în mediile izotrope se propagã spiral-elicoidal,
spre deosebire de mediile anizotrope în care se propagã liniar. Aceste

591

observaþii sunt de o deosebitã importanþã deoarece confirmã
e ener
giile ffizice
izice sã
presupunerea ing. Forgaci cã este posibil ca toat
oate
energiile
se propage în acelaº
acelaºii mod ºi anume spiral-elicoidal spre
dreapta!
La circa un an ºi jumãtate de la aceastã semnalare, tot ,,Flacãra“
confirmã fenomenul ,,Forgaci“ obþinut în laborator de cãtre ing. Nicolae
Vlad de la Combinatul de fibre sintetice din Iaºi. În acest scop el a
utilizat un tor
or, adicã un corp cu formã inelarã, pe care a executat douã
bobinaje practic identice, unul realizat cu spirale înfãºurate ca un ºurub
de tip dreapta, iar celãlalt bobinaj executat cu spirale înfãºurate ca un
ºurub de tip stânga. El a mai executat de asemenea douã bobinaje
suplimentare pentru mãsurarea efectelor (a tensiunilor care rezultã)
cu o precizie suficientã ca rezultatele sã nu poatã fi puse la îndoialã.
Iatã ce se preciza în acel articol:
Teoretic, în conformitate cu principiile clasice, rezultatele
mãsurãtorilor ar fi trebuit sã fie identice, indiferent dacã spiralele
bobinajului sunt de tip dreapta sau de tip stânga. Cu toate acestea ºi în
pofida faptului cã mãsurãtorile s-au fãcut cu toatã atenþia necesarã ºi în
mod repetat, atât cu un tor executat din oþel
oþel, cât ºi cu un tor executat
din poliamidã (deci un material prin excelenþã nemagnetic) rezultatele
indicã în fapt – ºi asta fãrã nici un dubiu – cã efectele (adicã tensiunile
0% într
e bobinajul
at
e) sunt dif
erit
e (dif
er
enþã de pes
r ezult
erenþã
pestt e 110%
între
ezultat
ate)
diferit
erite
(difer
de tip dreapta ºi bobinajul de tip stânga.)
stânga.).
Aceste rezultate experimentale nu se pot explica decât numai dacã
admitem cã înaintarea curenþilor electrici în lungul conductorilor (deci
ºi în lungul unei spire) este elicoidalã, nu numai în curenþii continui, ci
ºi în cei alternativi aºa cum s-a arãtat ºi în supoziþia teoreticã elaboratã
de inginerul Radu Forgaci.
Articolul intitulat ,,Gravitaþia dintr-o parte“ publicat din numãrul
din 4 mai 1984 al revistei ,,Flacãra“ expune observaþiile ºi experienþele
prof. dr. Al Vasilescu de la Universitatea din Galaþi a ceea ce el a denumit
,,forþa lateralã de deviere“.
odinamicã
În experienþele sale, de hidr
hidrodinamicã
odinamicã, prof. dr. Al. Vasilescu
lasã sã curgã douã lichide colorate diferit, liber în atmosferã, din douã
vase terminate cu douã ace de seringã alãturate.
În curgere are loc rãsucirea tridimensionalã a celor douã fire de
lichid.
Imaginea jetului rezultat, aminteºte de reprezentarea unei unde
electromagnetice staþionare când nodurile ºi ventrele intensitãþii
câmpului electric – E – sunt defazate cu un sfert de lungime de undã în
raport cu nodurile ºi ventrele inducþiei magnetice B.
Experienþele efectuate ºi în tubul închis al aparatului Reynolds
(lamele plane sau curbe în interiorul acestuia cu lichid colorat) aratã
cã lamela de lichid colorat de îndatã ce iese din ajutajul dreptunghiular
cu lãþimea egalã cu diametrul acului de seringã, este deviatã de la direcþia
rectilinie, executând o miºcare elicoidalã (prof. Al. Vasilescu nu
precizeazã dacã rãsucirea se face spre dreapta sau spre stânga, sau
numai spre stânga sau numai spre dreapta. Este însã foarte uºor de
fãcut o experienþã simplã: golind o sticlã sau alt vas cu apã în ºuvoi
subþire, se va constata, în modul cel mai evident la o anumitã dimensiune
a acestuia, cã rãsucirea elicoidalã are loc întotdeauna numai spre
dreapta).
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Dupã 18 ani
ani, prof. dr. Al. Vasilescu a analizat ecuaþiile fundamentale
ale mecanicii fluidelor ale lui Euler
Euler. A constat cã ecuaþiile sunt
compatibile cu un regim de miºcare nepermanent. Þinând cont cã orice
variaþie de vitezã este rezultatul acþiunii unei forþe, a tras concluzia cã
dacã regimul nepermanent evidenþiat este o realitate, atunci asupra unei
asemenea particule (din jetul de apã, de exemplu) care înregistreazã o
variaþie de vitezã, se exercitã o forþã, denumitã ,,forþã de deviere lateralã“,
datã de interacþiunea dintre masa particulei ºi rotorul vitezei ei.
or
þei de gr
eut
at
e ºi de pr
esiune,
În acest fel, sub acþiunea ffor
orþei
greut
eutat
ate
presiune,
la aceas
or
þa de de
vier
e lat
er
alã, tr
aiect
oria
aceastt a adãugându-se ºi ffor
orþa
devier
viere
later
eralã,
traiect
aiectoria
particulei din jetul de fluid devine tridimensionalã (în spiralã).
Autorul a tras concluzia din exemplele sale cã este evident cã dacã
forþa de deviere lateralã acþioneazã asupra oricãrei particule care se
miºcã într-un câmp gravific, atunci aceastã forþã trebuie sã acþioneze
într-un fel oarecare ºi asupra planetelor sistemului solar. Prof. dr. Al.
Vasilescu apreciazã cã asupra fiecãrei planete simultan cu forþa de
atracþie a soarelui, exprimatã de legea gravitaþiei universalã a lui Newton – mai acþioneazã încã o forþã al cãrei modul este dependent de o
forþã de deviere lateralã proprie structurii Universului.
Datoritã acestei observaþii, autorul a pãrãsit concepþia heliocentricã
ºi a abordat ceea ce a numit ,,concepþia vegacentricã“
vegacentricã“.
Prin studiile efectuate asupra sistemului miºcãrilor sistemului nostru
solar, þinând seama cã soarele împreunã cu planetele sale se deplaseazã
spre steaua Vega cu o vitezã constantã, egalã cu aproximativ 20 km/
s, prima lege a lui Kepler este incompatibilã cu miºcarea soarelui ºi a
întregului sistem solar spre steaua Vega.
Traiectoria planetelor în jurul soarelui ar trebui sã fie planã numai
dacã ,,centrul sistemului solar ar fi în repaus“ cum spune Copernic
Copernic.
Dacã însã, „centrul sistemului solar“ este în miºcare uniformã spre
steaua V
ega
pendicularã pe planul
Vega
ega, atunci aceastã miºcare este per
perpendicularã
elipticei, se compune cu miºcarea planetelor din planul orbitelor eliptice
– o miºcare rezultantã tridimensionalã
tridimensionalã, în care traiectoriile
planetelor sunt curbe elicoidale, situate pe suprafeþele laterale ale unor
cilindri eliptici.
xtinde
În încheiere, prof. dr. Al. Vasilescu aratã cã teoria sa se eextinde
la atomul de hidrogen ºi a constatat cã
ã este valabilã ºi la miºcarea
electr
onilor în jur
ul nucleului
electronilor
jurul
nucleului. Aceastã forþã necunoscutã pânã
acum face legãtura între macro- ºi microunivers, infirmând
teoria prof. Eyvind R. Wichman.
Revenind la fondul experienþelor prof. Vasilescu, sã vedem remarca
ing. Radu Mânecuþã, cel care a închegat ºi a dat coerenþã acestei teorii,
legatã de:
(…) o forþã care se manifestã vertical descendent cu rotire elicoidalã
spre dreapta, asupra materiei cu diferite stãri de agregare în comparaþie
cu cea lichidã care devine reper. Este clar cã asupra gazelor efectul va
fi nul, întrucât forþa de expansiune a moleculelor care le compun este
mai mare decât aceea a forþei care se manifestã descendent dextrogir
(adicã cu rotaþia spre dreaptã). Efectul asupra solidelor va fi
neobservabil, deoarece forþa de coeziune a moleculelor care le compun
este de asemenea mai mare decât forþa ce acþioneazã descendent. Dar
dacã solidul are o formã circularã ºi un ax vertical cum este cazul
giroscopului de exemplu, atunci aceasta se va comporta ca în cazul
experienþelor lui Kozârev. Prin impuls spre dreapta el se va roti fãrã
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probleme în aceastã direcþie; dar dacã i se dã un impuls spre stânga
stânga,
atunci miºcarea opunându-se atât gravitaþiei, cât ºi altor forþe
„dextrogire“ cu care aceasta se însumeazã, obiectul supus acestor acþiuni
mecanice va deveni mai „uºor“ (de aici, poate cã vine aplicaþia tehnicã
legatã de „levitaþia magneticã
magneticã“), funcþie de puterea impulsului
„levogir“ primit, care ºi el se va însuma cu alte eventuale forþe „levogire“
ascendente care sã-l susþinã. Efectul dureazã bineînþeles pânã la
puls
consumar
ea ener
giei le
vogir
e primit
e prin im
energiei
lev
ogire
primite
impuls
puls.
consumarea
Teoria „gr
avit
o-v
or
ui“ a ffizicianului
izicianului Ioan N
opescu
„gra
vito-v
o-vor
ortt e xul
xului“
N.. P
Popescu
apare ca extraordinarã intuiþie care reabiliteazã gravitaþia din
minimalizarea pe care i-a oferit-o fizica cuanticã-relativistã. Cu un formalism fizico-matematic extrem de bine pus la punct, teoria oferã
gravitaþiei, rolul de „primadonã“ în cosmogonie, pe baza genialei
observaþii cã întreaga materie a Universului se miºcã în acelaºi
sens
sens.
Dar sã dãm cuvântul autorului:
Sã observãm cã în sistemul solar toate cele nouã planete ºi toþi cei
treizeci ºi nouã de sateliþi ai lor se rotesc în jurul axelor proprii în
acelaºi sens cu soarele însuºi, ceea ce reveleazã nu numai un mecanism
cosmogonic comun tuturor acestor miºcãri, dar ºi un sistem propriu
de rotaþie al sistemului solar în ansamblu
ansamblu. Acest sens de rotaþie
este acelaºi cu sensul de rotaþie al întregii noastre galaxii ºi dupã cum a
demonstrat Vaucouleur
aucouleur, el este acelaºi cu sensul de rotaþie al tuturor
galaxiilor cunoscute, al miliardelor de galaxii observabile.
tã un mod natur
al un sens de
Putem spune aºadar, cã exis
xistã
natural
rotaþie comun întregului Univers observabil
observabil, rotaþie care nu poate
fi înþeleasã altfel decât ca o proprietate universalã a materiei, la fel de
universalã ca ºi gravitaþia însãºi.
Fizicianul Ioan N. Popescu face demonstraþia matematicã ºi fizicã,
a faptului cã în realitate toate galaxiile sunt spirale, ca urmare a efectului
de gravito-vortex, deºi ele apar ca având structuri destul de diferite una
faþã de cealaltã. Aceste diferenþe de structurã, rezultã din faptul cã ele
reprezintã faze diferite din evoluþia galaxiilor.
Observaþiile de mai sus sunt în consens cu „eter-vortexul“ ale lui
René Descar
Descarttes
es, care dupã cum aratã dr
dr.. Joseph Speer în articolul
sãu de medicinã holisticã intitulat „Program de purificare funcþionalã
ºi de atitudine“ a fost susþinutã ulterior ºi de mari fizicieni cum a fost
Maxw
ell ºi Far
ada
y ºi recent (1982) de americanul Flanagan
Maxwell
arada
aday
Flanagan.
Aceastã ipotezã sunã cam aºa:
Un eter inert (sau energie) este adus în miºcare producând un vortex de energie, care devine o particulã subatomicã. Noi existãm în
câmpuri de energie care pot fi vãzute foarte asemãnãtoare unui ocean
liniºtit, iar când începe sã se formeze un vârtej fin de energie se formeazã
un element subatomic sau o particulã subatomicã ºi pe mãsurã ce aceste
minivârtejuri de energie se rotesc, încep sã se combine unele cu altele,
dând atomii ºi elemente ºi în final, materia aºa cum o cunoaºtem astãzi.
Acelaºi iniþiator ºi organizator al acestei teorii, ing. R. Mânecuþã,
completeazã:
În nici una din aceste ipoteze nu se face precizarea sensului de
u
rotaþie al energiei sau particulelor materiale, dar, cum se ºtie,, pentr
pentru
astronomi sensul direct de miºcare este spre dreapta adicã
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de
xtr
ogir
dextr
xtrogir
ogir. Acest sens de rotaþie dextrogir este de altfel „materializat
vizual“ în experienþele prof. dr. Vasilescu de hidrodinamicã cu cele
douã lichide colorate, despre care am vorbit mai înainte. Dar dupã
cum am mai arãtat, sensul acesta dextrogir, spre dreapta, poate fi
vizualizat destul de clar la deversarea liberã în atmosferã a oricãrui
lichid, indiferent de forma vasului care îl conþine, de exemplu în cazul
foarte banal al golirii unui pahar cu apã. Privind cu atenþie firul de
lichid în cãdere, se va observa destul de clar, la un anumit debit rotirea
spre dreapta, spiral-elicoidalã, turbionarã a acestuia.
Reflectând însã la acest aspect ºi raþionând cã energiile
fizice exprimã entropia, adicã tendinþa de degradare totalã a
materiei, atunci energia sau energiile vieþii, ale biologicului,
f iind anti-entr
opice sau negentr
opice, v
or tr
ebui sã aibã un
anti-entropice
negentropice,
vor
trebui
sens de rro
o tir
e contr
ar
vogir
vogir sspr
pr
e sstânga.
tânga.
tire
contrar
ar,, eev
ogir,, adicã le
lev
pre
Iatã, în câteva citate ºi fragmente, prezentatã pe scurt prima parte a
imaginii holistice, oferite de tabloul complementaritãþii miºcãrii
dextrogir – levogir.
Dacã, în urma acestor studii ºi observaþii, acceptãm ºi înþelegem
caracterul ºi sensul dextrogir al energiilor fizice ale neviului, urmeazã
sã vedem, mai departe, ce structurã conformaþionalã, a materiei ºi
energiei, s-a observat cã se manifestã în dimensiunea viului, a
biologicului.

10.1.2 LEVOGIRUL ªI MATERIA BIOLOGICÃ (VIE)
Pentru a observa în mod cât mai evident calitatea de biostructurã
levogirã, a structurii intime a materiei biologice, vii, vom trece direct la
prezentarea celor mai elocvente citate, care susþin fãrã echivoc aceastã
simplã, dar eludatã, pânã acum, realitate:
În structura proteinelor nu se întâlnesc decât L–aminoacizi
L–aminoacizi.
Aminoacizii din seria D apar numai ocazional, în special la unele
microorganisme ºi totdeauna au roluri specifice.
Stereochimia grupãrii peptidice, unghiurile de legãturã, distanþele
interatomice, colinearitatea punþilor de hidrogen, apartenenþa tuturor
aminoacizilor la aceeaºi serie opticã (seria L
L) determinã o
anumitã geometrie a elicei.
În muºchi, lactatdehidrogenaza poate utiliza ca substrat
numai acidul L–lactic pe care îl transformã în acid piruvic
piruvic.
Pentru un substrat ce are doi enentiomeri (un carbon asimetric)
numai unul dintre aceºtia va putea fi legat ºi deci supus transformãrii
chimice catalizate de enzimã. Fenomenul este general, fiind denumit
55
55)
specificitate stereochimicã. (55
Studii recente aratã cã întregul metabolism intermediar este
s pecializat pentr
u me
ea subs
vogir
pentru
mett abolizar
abolizarea
substt anþelor le
lev
ogire
e . (11 )
Cea mai argumentatã ºi autorizatã „mãrturie“ în acest sens, ne
parvine de la laureatul premiului Nobel pentru chimie în anul 1954 ºi
auling
pentru pace în anul 1960, eminentul chimi
chimisst american Linus P
Pauling
auling.
Acesta, referindu-se la substanþele care alcãtuiesc structura intimã
a biostructurii vii, precizeazã urmãtoarele:
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Un fapt cu totul extraordinar este cã în proteinele plantelor ºi
animalelor apare numai unul singur dintre aceºti enantiomeri ai fiecãrui
aminoacid ºi cã acest enantiomer are aceeaºi configuraþie pentru toþi
aminoacizii: cu alte cuvinte, atomul de hidrogen, gruparea isocarboxil
ºi gruparea ion- amoniu, ocupã o aceeaºi poziþie în raport cu gruparea
R în jurul atomului de carbon. Aceastã configuraþie este denumitã
conf
igur
aþie L (le
vogirã); proteinele sunt alcãtuite în întregime din
configur
iguraþie
(lev
L-aminoacizi (levoaminoacizi) sau aminoacizi ,,levogiri“ ( deci cu rotirea
luminii polarizate la stânga).
Aceasta este o mare enigmã. Nimeni nu ºtie de ce noi oamenii
suntem clãdiþi din molecule de L - aminoacizi ºi nu din molecule de
e pr
o t einele cer
ce
e pânã în pr
ez
ent,
dextroaminoacizi. Toat
oate
pro
cerce
cett at
ate
prez
ezent,
obþinut
e din plant
e ºi animale, din or
ganismele mai eev
voluat
e
obþinute
plante
organismele
oluate
sau mai puþin eev
erii, mucegaiuri, chiar vir
usuri
oluate
bacterii,
virusuri
voluat
e – bact
– s-au do
vedit a ffii ffor
me de L
dov
orme
L-aminoacizi
or
-aminoacizi (resturi de D-aminoacizi
pot fi totuºi gãsite în câteva peptide simple din organismele vii).
Moleculele dextrogire ºi cele levogire au exact aceleaºi proprietãþi
atâta timp cât este vorba de interacþia lor cu substanþele obiºnuite; ele
diferã ca proprietãþi doar atunci când interacþioneazã cu alte molecule
dextrogire sau levogire. Pãmântul ar putea fi populat cu organisme vii,
construite din D- aminoacizi aºa cum este populat cu organisme bazate
e s-ar tr
ansf
or
ma br
opria sa
pe L-aminoacizi. Un om car
care
transf
ansfor
orma
brusc
propria
usc în pr
imagine în oglindã nu ar ºti la început cã a intervenit ceva în
modul sãu de trai,
trai în afarã de faptul cã ar scrie cu mâna stângã în loc
de mâna dreaptã, pãrul din cap ar face cãrarea la dreapta în loc de stânga,
iar bãtãile inimii i-ar indica faptul cã aceasta se aflã în partea dreaptã ºi
nu în partea stângã; el ar putea bea în continuare apã, ar putea sã respire
aer, folosind oxigenul pentru procesele de ardere, ar expira dioxid de
carbon ºi ar îndeplini ºi alte funcþii la fel de bine ca înainte – pânã când sar pune problema hrãnirii. Dacã el ar consuma alimente vegetale
sau animale obiºnuite, ar constata cã nu le poate digera. El ar
putea fi menþinut în viaþã doar printr-o dietã constând din De tici pr
epar
aþi în labor
sinte
prepar
eparaþi
laborat
ator
or.
aminoacizi sint
at
or
Nu se ºtie încã de ce organismele vii au fost construite
L-aminoacizi
-aminoacizi. Poate cã moleculele de proteine construite din
din L
-aminoacizi
molecule de aminoacizi de un singur tip sunt foarte adecvate pentru
construirea unui organism viu, dar dacã aºa stau lucrurile, nu ºtim
încã de ce.
Nu ºtim încã de ce organismele vii au luat naºtere ºi s-au
dezv
olt
at în sis
dezvolt
oltat
sisttemul L ºi nu în sis
sisttemul D. S-a sugerat o explicaþie,
datoritã întâmplãrii, primul organism viu a folosit la construcþia sa câteva
molecule cu configuraþie L, care erau prezente în numãr egal cu
moleculele având configuraþie D; toate formele de viaþã ulterioare care
au derivat din acest prim organism viu au continuat sã foloseascã
moleculele de L- aminoacizi, moºtenind acest caracter de la forma
anterioarã . Poate cã în cele din urmã se va gãsi o explicaþie mai
convingãtoare decât aceasta. (221)
Ing. Radu Mânecuþã, ca cel mai experimentat teoretician al acestui
mod de abordare a biostructurii materiei universale (vie ºi nevie),
întrezãreºte o explicaþie, cât mai simplã ºi mai clarã, referitoare la izomeria
opticã ºi chiralitate:
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Izomerie înseamnã proprietatea unor substanþe chimice care au
aceeaºi compoziþie chimicã, de a avea proprietãþi diferite ca urmare a
poziþiei diferite a atomilor în molecule. Izomeria este, de douã feluri:
izomerie opticã ºi izomerie în spaþiu( izomeria propriu-zisã sau izomeria
chiralã sau mai simplu chiralitatea). În izomeria opticã, raza de luminã
polarizatã trecutã prin soluþia substanþei cãreia i se determinã ,,activitatea
opticã“ va evidenþia o izomerie ,,levogirã“ dacã planul este rotit la stânga
sau una ,,dextrogirã“ dacã planul luminii polarizate este rotit la dreapta.
În izomeria spaþialã sau chiralã, structura spaþialã are un aspect spiralelicoidal, ca de ºurub, fie cãtre stânga (levogirã) fie cãtre dreapta
(dextrogirã). Enigma lui Pauling expusã mai sus, constã prin
urmare în întrebarea de ce organismele vii de la virus la om
sunt alcãtuite numai din ,,ºuruburi“ cu înºurubare (înfãºurarea,
filetul) spre stânga ?
Rãspunsul la aceastã interesantã întrebare (ce i-a pus probleme ºi
lui Pauling) i-a venit ing. R. Mânecuþã pe neaºteptate, tot în acea
perioadã, dintr-o observaþie a unei note, referitoare la absorbþia
aminoacizilor, din „Fiziologia“ prof. dr. doc. I. Baciu:
Absorþia aminoacizilor se face prin mecanismul de transport activ.
it
þie
Izomerii naturali L ºi D se absorb cu vitezã inegalã. V
Vit
iteza
absorþie
eza de absor
a izomerilor L este mult mai mare decât a celor D. Între cele
douã substanþe nu existã deosebiri de structurã chimicã, ci doar de
orientare spaþialã, constatare ce pledeazã pentru intervenþia unui
22
22)
mecanism de transport diferit. (22
Este binecunoscut cã cea mai mare parte de D-aminoacizi sunt inutili24
zabili de cãtre organismul uman. (24
24)
În aceste condiþii, putem spune, asemenea ing. Mânecuþã, cã
aminoacizii vor fi absorbiþi la nivelul intestinului subþire, prin intrarea
unor „ºuruburi“ cu filet spre stânga („levogir“) în gãuri cu filete de
asemenea pe stânga, deoarece dupã cum ºtim, viul este alcãtuit numai
din molecule levogire.
Ar putea intra ºurubul cu filet pe dreapta în gãuri cu filet pe stânga ?
Bineînþeles cã nu în mod normal, deoarece ar crea efecte
patologice.
Faptul cã observaþia Ing. Mânecuþã este corectã, rezultã foarte clar
din examinarea constatãrilor Dr. D. Ionescu-Pantelimon, din lucrarea
sa referitoare la cauzele cancerului, în care aratã urmãtoarele:
Kogl ºi Er
xleben (1939) au constatat cã toþi aminoacizii din
Erxleben
Apariþia
proteinele
normale
sunt
levoaminoacizi.
dextroaminoacizilor (adicã a aminoacizilor dextrogiri) ar fi
specificã numai cancerului ºi ar duce la racemizarea
aminoacizilor care apar astfel racemici, în loc sã aparã sub
vogir
e, aºa cum se gãsesc nor
mal.
f or
mã le
ormã
lev
ogire,
normal.
Constatãrile lui Kogl ºi Erxleben cã acidul D-glutamic se gãseºte în
proteinele din tumorile canceroase contestate de unii autori au putut fi
confirmate din nou.
Dittmar
ect
or
ul
Dittmar, citat de O. Cos
Costãchel
direct
ector
orul
tãchel – care a fost multã vreme dir
Institutului Oncologic din Bucureºti – a arãtat cã toate þesuturile necrozate
au aminoacizi dextrogiri.. Dr
Dr.. Rada (1973) aratã cã dupã moar
moarttea
23
celulelor
vogir
e se tr
ansf
or
mã în de
xtr
23)
celulelor,, moleculele le
lev
ogire
transf
ansfor
ormã
dextr
xtrogir
ogire
ogir
e . (23
O confirmare a datelor expuse pânã acum – preluate din sistemul
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conceptual al ing. R. Mânecuþã – o realizeazã prof. Mario Sorin Vasilescu.
Acesta, în revista „Arhetip“, nr. 5, din 1991, în capitolul intitulat
„Armonica verticalã“, din cadrul unui articol referitor la reþelele geomagnetice, preciza:
Consider nu lipsit de importanþã studiul variaþiei pe înãlþime a
sensibilitãþii forþei ce se manifestã în aceste reþele de energie a
pãmântului. Existã o circulaþie cicloidalã în sensul acelor de ceasornic.
Iar, tot ceea ce se miºcã în sensul acelor de ceasornic consumã viaþa.
Timpul are o componentã energeticã foarte puternicã, greu de sesizat.
Este meritul savantului Kozârev de a fi elaborat o serie de teorii ºi
modele, asupra timpului ca energie, pornind de la observaþii naturale
ºi în urma unor cercetãri aparte.
Spir
alele ADN ºi ARN sunt le
e, ffor
or
mându-se prin
Spiralele
lev
ogire,
ormându-se
vogir
rotir
e sspr
pr
e sstânga
tânga
tire
pre
tânga. Tot ceea ce este viu se opune scurgerii entropice
a timpului, prin aceastã structurã levogirã.
De asemenea, într-un articol intitulat „Apa ca un cristal magic“ (care
va fi reluat „in extenso“, în subiectul apei ºi a memoriei acesteia, din
subcapitolul 10.2), autoarea Silvia Chiþimia, referindu-se la calitatea
biostructuralã ºi de activitate opticã a apei biologice, preciza:
Speciile de apã biologicã ºi apã antagonicã prezintã activitate
op
ticã le
vogirã
opticã
lev
ogirã, respectiv dextrogirã (deplaseazã planul luminii
polarizate cãtre stânga, respectiv dreapta) – în contrast cu apa neutralã,
obiºnuitã, ce nu are activitate opticã.
Interesant este cã aceste polimolecule de apã biologicã ºi apã
antagonicã se dispun într-o dublã elice, având atomii de oxigen legaþi
pe generatoare, iar atomii de hidrogen pe spiralã. Acest tip de structurare
a apei aminteºte de dubla elice a acidului dezoxiribonucleic (ADN) din
cromozomi (care, precum s-a stabilit, are structurã elicoidalã levogirã).
Diferenþa de structurã dintre apa biologicã ºi apa antagonicã constã
doar în orientarea elicei, ascendentã la prima ºi descendentã la cealaltã.
Din pãcate, apa biologicã nu se poate obþine artificial
artificial, pentru
tic activã în sens le
vogir –
cã, având în vedere cã ea es
estt e op
optic
lev
reflectã lumina polarizatã spre stânga – nici o sintezã prin
mijloacele actuale ale fizicii ºi chimiei nu poate conduce în exclusivitate
tic activ
e doar le
vogir
lev
ogir.
la structuri moleculare asimetrice, op
optic
active
Întotdeauna prin sintezele de laborator, se obþine un amestec de izomeri,
care este optic inactiv (amestec racemic).

10.1.3 CONCLUZII
Din observaþiile expuse mai sus, rezultã neîndoielnic cã, absorbþia
aminoacizilor dextrogiri nu se poate face decât în cazuri patologice (ca
în exemplul evocat de prof. dr. doc. I. Baciu).
Singura explicaþie posibilã, logicã, raþionalã, enunþatã de cãtre Ing.
R. Mânecuþã, referitor la ultima imagine a subiectului anterior, pare a fi
urmãtorul:
Absorbþia moleculelor levogire se datoreazã unei energii care se
manifestã spiral-elicoidal spre stânga „înfãºurând“ structura spiralatã
în acelaºi sens al acestora, ºi antrenându-le sã intre în lãcaºuri construite
cu aceeaºi structurã.
Exact aceastã energie este aceea, a cãrei existenþã a fost presupusã,
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pe baza principiului complementaritãþii, ºi pe baza evidenþierii concrete, a energiilor care se manifestã spiral-elicoidal, cu sens dextrogir.
Cercetând literatura de specialitate privitoare la izomeria opticã
opticã,
litate ºi problemele simetriei ºi asimetriei Universului, ing. R. Mânechiralitate
chira
cuþã a descoperit mai multe referinþe la subiectul acesta, în lucrarea lui
els ºi Jacq
ues Ber
gier
Louis P
auw
gier,, „The Planet of Impossible PossiPauw
auwels
Jacques
Bergier
bilities“ (,,Planeta posibilitãþilor imposibile“).
Aceastã prezentare din lucrarea celor doi autori, reprezintã ea însãºi
o sintezã a ideilor expuse în cele douã subiecte anterioare, fiind ca o
binevenitã concluzie:
În timpul lui Pasteur ºi mult timp dupã aceea, nu exista nici un
mod cunoscut de a separa o substanþã cu dublã acþiune opticã, în douã
substanþe cu câte o singurã acþiune. Nu demult oamenii de ºtiinþã chinoamericani, Lee ºi Yang au demonstrat prin experienþe cu particule
elementare, cã spaþiul nu este simetric în regiunea noastrã a Universului
ºi cã cele mai fine particule au tendinþa de a avea un spin în jurul axei
proprii, într-o anumitã direcþie (iatã confirmatã ipoteza fizicianului Ioan
N. Popescu.) Acest fenomen a fost desemnat ca invalidarea legii paritãþii.
Nu este încã cunoscut cum este legat acest fenomen cu asimetria
esenþialã a materiei vii, dar dacã existã un univers diferit, atunci viaþa
este prezumabil, antiteza la viaþã în lumea noastrã.
Dacã ar exista totuºi posibilitatea ca sintezele chimice sã genereze
simultan douã feluri de viaþã, douã feluri de virusuri sau microbi, una
ar corespunde regiunii noastre a Universului, cealaltã ar corespunde
organismelor vii din lumea antiteticã. Acest al doilea fel de viaþã
ar trebui alimentat cu produºi asimetrici fabricaþi special
special.
Problema simetriei va aduce poate puþinã luminã în aceastã direcþie.
Problema a interesat pe Curie mai mult decât radioactivitatea, iar
Pasteur a gãsit-o mai fascinantã decât microbii .
În orice caz se pare cã geometria va juca un rol important în
formarea organismelor vii. Foarte puþin este cunoscut pânã în prezent
despre modul cum are loc acumularea de particule, aranjarea lor în
formã spiralã, rotaþia spiralelor în jurul axelor proprii, întreaga
arhitecturã complexã a organismelor vii.
Un experiment întreprins în 1957 la Columbia University de cãtre
fiziciana chino-americanã D-na Wu, a creat tumult în lumea ºtiinþificã.
euºit sã îngheþe cobaltul rradioactiv
Ea a rreuºit
adioactiv. Cobaltul îngheþat , ar
adioactiv
trebui potrivit teoriei, sã emitã electroni simetrici în toate direcþiile.
Dar experimentul a arãtat cã electronii când sunt emiºi, urmau direcþia
polului nord al unui electromagnet utilizat a-i pune în miºcare. Acest
eria nu es
tricã, aºa cum
uimitor rezultat a dovedit cã mat
materia
estte sime
simetricã,
postuleazã alþi doi oameni de ºtiinþã chino-americani, T.O. Lee ºi C.N.
va se
Yang. Cu alte cuvinte, legile naturii se schimbã când cine
cinev
deplaseazã într-un univers simetric celui al nostru. Legile
naturii reflectate într-o oglindã nu sunt aceleaºi cu cele ale
noastre
noastre.
Aceastã ipotezã conduce la constarea cã materia pânã la cele mai
fine particule ºi spaþiul, nu sunt simetrice. Potrivit acestei ipoteze,
Universul în care trãim nu este universul matematicienilor ºi
nu este numai neeuclidian, ci ºi spiralat
spiralat. În realitatea de fiecare zi
liniile paralele nu numai cã nu se întâlnesc, dar obiectele nu vor mai fi
aceleaºi dacã ele vor face o cãlãtorie în spaþiu ºi se vor întoarce în punctul
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de plecare.
Deoarece existã douã feluri de spiralare în Univers, a
existat tentaþia de a presupune cã materia noastrã este spiralatã
într-o direcþie, iar antimateria în cealaltã direcþie, de exemplu
una la dreaptã iar cealaltã la stânga
stânga.
ologie 11960
960
e
tr
echire
Instrucþiunile OSIM, me
metr
trologie
960, aratã cã prin în
înv
vechir
e de
vin de
xtr
ogir
e ºi cã
subs
ganice le
xtrogir
ogire
substt anþele chimice or
organice
lev
ogire
devin
dextr
vogir
mãsurarea unghiului de rotaþie a planului de vibraþie a luminii polarizate
liniar depinde de temperatura substanþelor optic active cercetate, în
mãsura în care acestea îi modificã densitatea.
ªtim cã baza vieþii este capacitatea de autoreproducere – fiinþele
vii reproduc fiinþe dupã chipul ºi asemãnarea lor. La nivel molecular
aceastã însuºire se manifestã sub formã de capacitate de replicare; de
exemplu, la desfacerea faimoasei spirale duble a acidului
dezoxiribonucleic în douã fire, pe fiecare din acestea, ca pe o matriþã,
apare o „amprentã“ – un duplicat al celui de-al doilea fir, ºi în loc de
spiralã dublã, apar douã. Dar însuºirea de autoreplicare nu este unica
care deosebeºte la nivel molecular, lumea bioenergeticã, de natura
neînsufleþitã. Biopolimerii acestor molecule ale vieþii - mai posedã o
însuºire uimitoare ºi extrem de caracteristicã – puritatea chiralã
chiralã.
Voi explica sensul ei:
as
În anul 18 48, Louis P
Pas
astteur a descoperit legile izomeriei optice
a moleculelor organice. El a demonstrat cã ele pot exista în douã forme
structurale asemãnãtoare ºi totodatã distincte, aºa cum se aseamãnã ºi
se deosebesc palma mâinii stângi de palma mâinii drepte- palma dreaptã
este identicã cu cea stângã dacã este privitã în oglindã, dar totodatã
palmele nu se pot suprapune, indiferent de poziþia ce li s-ar conferi.
Astfel de ,,antipozi optici“ existã ºi în lumea moleculelor. Aceastã capacitate a moleculelor de a exista în douã forme de antipozi optici o
denumim chiralitate (de la cuvântul grec ,,keir“=mânã)“. Printre
substanþele organice care posedã aceastã proprietate se
numãrã ºi cãrãmizile vieþii – aminoacizii ºi glucidele.
Se ºtie cã lãsaþi în voia lor, compuºii conþinând numai unul din
antipozii optici, se transformã, mai devreme sau mai târziu, într-un
amestec echimolecular de izomeri optici (adicã 50% devin levogir ºi
50% dextrogiri). Chimiºtii numesc asemenea amestecãturi, racemice:
naturii neînsufleþite îi este proprie tendinþa la racemizare, de
instaurare a unei simetrii optice
optice. Dacã puritatea chiralã este o
condiþie obligatorie a apariþiei ºi menþinerii vieþii numai într-un mediu
pur chiral poate apare ºi se poate menþine autoreplicarea
vieþii.
moleculelor vieþii
În anii 1960, în Europa de vest a avut loc tragedie de care s-a fãcut
vinovat „ttalidomidul
alidomidul“ – un preparat medicamentos tranchilizant. El a
dobândit rapid popularitatea, dar tot atât de rapid au ieºit la ivealã
însuºirile sale funeste – femeile care au întrebuinþat acest medicament
au nãscu copii cu puternice mutaþii patologice. Cauza nu a fost clarificatã
decât atunci când s-a constatat cã preparatul a fost produs în formã
de racemic, adicã conþinea în cantitãþi egale izomerii optici
optici.
Biosfera constituie un sistem relativ unitar ce se gãseºte într-o stare
de echilibru dinamic statornicit legic, pe seama proceselor ce se produc
în ea ºi o apãrã de influenþa racemizatoare naturalã. Dacã totuºi
înrãurirea racemizatoare depãºeºte anumite limite – exprimarea cifricã
a acestora n-o cunoºtem – biosfera poate fi distrusã
distrusã, prin dispariþia
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întregii faune, inclusiv a omului, ca urmare a unei influenþe nefavorabile
globale asupra tuturor organismelor ce duce la reducerea considerabilã
a duratei vieþii lor. Chiar dacã într-o asemenea situaþie o parte din omenire
s-ar apãra de distrugere, oricum în condiþiile unei încercuiri
racemice ea ar fi sortitã pieirii, produsele alimentare trebuind
sã fie neracemice, deoarece astfel s-ar repeta cele întâmplate
37
cu talidomidul
37)
talidomidul. (37
În sinteza fãcutã de Maga se acceptã schema propusã de Masters ºi
Friedman (1980) care postuleazã calea unei racemizãri (legat de
efectele secundare ale rafinãrii uleiului ºi tratamentelor termice cu NaOH
24
sau acizi). (24
24)
Cea mai relevantã concluzie pentru noi, cu importanþã din punct
de vedere medical, este legatã de aspectul de mai sus, al racemizãrii
unei substanþe organice optic activã.
În condiþiile în care celula vie este constituitã normal, numai din
aminoacizi levogiri, care se dextrogirizeazã la moartea ei, aceasta
e ºi în
vogir
e sunt bioactiv
explicã de ce numai subs
substt anþele le
lev
ogire
bioactive
consecinþã pentru nutriþia umanã, 50% din principiile biologic activ
e din aliment
e (le
v ogir
e) se dis
tr
ug prin tr
at
ar
e tter
er
micã
tive
alimente
(lev
ogire)
distr
trug
trat
atar
are
ermicã
(prin racemizare).
Iatã cum, de la bun început, cel puþin 50% din hrana gãtitã la
foc, reprezintã doar un „balast“
„balast“, fiind nu doar denaturatã termic,
la nivelul structurii chimice, ci, mai ales, al biostructurii conformaþionale
tridimensionale.
Cãtre final, acelaºi iniþiator al teoriei, ing. R. Mânecuþã
Mânecuþã, ne
reaminteºte urmãtoarele aspecte:
Putem spune cã energia vieþii, manifestatã spiral – elicoidal spre
stânga este determinatã de structura levogirã a moleculelor de
aminoacizi constituenþi ai proteinelor, structurã care apoi, cum am vãzut,
determinã transportul acestora în cursul fazei de absorbþie a procesului
ucturã le
vogirã a
tã sstr
tr
aceastã
tructurã
lev
digestiv. Corolarul este cã aceas
xis
or
ganismelor vii cons
tituie do
v ada concr
e tã a eexis
dov
concre
xistt enþei
organismelor
constituie
energiei purtãtoare care se manifestã prin miºcare spiral –
elicoidalã le
vogirã
lev
ogirã.
(Oricine poate observa cum iedera, volbura, zorelele, fasolea,
caprifolia cresc prin înfãºurare cãtre stânga
stânga, urcându-se pe obiectul
suport viu sau neviu. Pânã ºi plantele care nu sunt propriu-zis
„urcãtoare“, cum sunt viþa-de-vie, castraveþii, dovleceii, au cârcei care
se înfãºoarã „în aer“ spiral – elicoidal spre stânga)
Din toate aceste corelaþii, inclusiv cu aspectele energetice, ce
respectã acelaºi mesaj al jocului levogir – dextrogir, putem trage
voia unei aliment
aþii
concluzia cea mai fermã ºi limpede, legatã de ne
nev
alimentaþii
natur
ale, cu bios
tr
ucturi molecular
e de tip le
vogir
naturale,
biostr
tructuri
moleculare
lev
ogir..
o t al de
xtr
ogir
e
Evitând pr
epar
at
ele rracemizat
acemizat
e sau tto
xtrogir
ogire
prepar
eparat
atele
acemizate
dextr
(denaturate termic/ chimic ºi carne), organismul practic se elibereazã
elibereazã,
pentru un viitor previzibil, de momentul „echilibrului enantiomeric“ – cel al mor
þii
morþii
þii.
Anunþat în prealabil de aceastã boalã-bãtrâneþe (consideratã a fi
element fiziologic, dar atât de patologic în desfãºurarea unei vieþi reale,
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fireºti), deznodãmântul fatal ºi final, poate fi îndepãrtat, pentru un interval nedeterminat, prin simpla ajustare a gestului culinar – în
care moleculele dextrogire, ale structurilor culinare
tr
adiþionale, sunt înlocuit
e de moleculele le
vogir
e ale viului,
tradiþionale,
înlocuite
lev
ogire
din Alimentaþia Naturalã.
Iatã cum ºtiinþa actualã, a tehnologiei moderne, permite confirmarea
cunoaºterii spirituale a Conºtiinþei Vieþii. Cãci, prin aceste biostructuri
moleculare levogire, împreunã cu energiile corespunzãtoare (de
asemenea levogire), se confirmã, întocmai, profunda ºi ancestrala
Cunoaºtere cifratã în simbolistica universalã.
Astfel, celebra reprezentare orientalã, a energiilor fundamentale
ale Universului (feminin ºi masculin, noapte ºi luminã, viaþã ºi moarte
etc.), se bazeazã, printre altele (dincolo de forma ºi culoarea ataºatã
celor douã fundamentale energii complementare), ºi pe un sens de
miºcare acordat acestora – o miºcare spiralatã!
Dacã energia femininã, simbolizând întunericul, teluricul,
mat
erialul ºi negr
ul mor
þii, ar
e orient
ar
ea acelor de ceasor
nic
materialul
negrul
morþii,
are
orientar
area
ceasornic
(dextrogir), iatã cã energia masculinã, ca reprezentare a
luminii, soarelui, spiritului ºi albului Vieþii, are orientarea
in
v er
sã acelor de ceasor
nic (le
vogirã)!
inv
ersã
ceasornic
(lev
Acestea sunt reprezentãri simbolice, nu trebuie luate la propriu
(cum cã femeia ar fi dextrogirã ºi în sensul morþii, iar bãrbatul, automat,
în sensul luminos…)!
Exact ca apa structuratã biologic ºi apa antagonicã, aceste energii
sunt într-o interrelaþie ºi conexiune reciproce, fiind dificil de „obiectivat“
ºi „delimitat“ la propriu, care este una ºi care cealaltã. Altfel spus, în
fiecare fiinþã umanã, dincolo de sexul sãu, se regãseºte ºi femeia, ºi
bãrbatul, ca într-o îmbrãþiºare cosmicã...
Aici este „minunea“ Universului: perfecta complementaritate a
unul fãrã celãlalt nu se poate“
poate ºi cã
acestora, care ne reaminteºte cã „unul
una din cele douã structuri se defineºte doar prin raportare la cealaltã…
Totul es
De aici, poate, ºi înþeleapta reprezentare einsteinianã: „T
estte
relativ
relativ“.
La fel ca ºi imaginile noastre din acest subcapitol, acestea nu trebuie
nicidecum sã fie absolutizate – sã nu ne raportãm la orice facem,
doar în funcþie de cum es
ocesul (le
v ogir
estt e obiectul sau pr
procesul
(lev
sau dextrogir)
dextrogir).
O asemenea atitudine personalã ar „hrãni“, mai departe, profunda
dihotomie ºi separare în care trãieºte actuala societate umanã – ca o
uriaºã ranã nevindecatã.
U
Or, poate cã cea mai înaltã misiune a MEDICINEI PENTR
PENTRU
VIA
ÞÃ es
ocmai aceea de a „vindeca“ separ
ar
ea, îns
trãinar
ea
VIAÞ
estte ttocmai
separar
area,
înstrãinar
trãinarea
ºi uitarea OM-ului de cãtre om…
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10.2 ELECTRO-LUMINISCENÞÃ ((E.L
E.L
.)
E.L.)
ªI BIO-ELECTRO-LUMINISCENÞÃ ((B.E.L
B.E.L
.)
B.E.L.)
SAU RELAÞIA DINTRE
NEVIU–ANORGANIC–ENTROPIC–DEXTROGIR–
E.L
E.L..
ªI VIU–ORGANIC– EGENTROPIC–LEVOGIR–
B.E.L
B.E.L..
Acest subcapitol îºi propune sã sintetizeze aportul informaþional
de pânã acum, de la nivelul biostructurilor energo-informaþionale.
Pentru cã bio-electroluminiscenþa (dimensiunea bio-energeticii
umane), va fi pe larg abordatã pe parcursul subcapitolului, iar relaþia
dextrogir-levogir a fost îndelung aprofundatã în subcapitolul anterior
(ºi va mai fi atinsã pe parcursul subcapitolului, din perspectiva energeticului), în continuare ne propunem o sumarã privire asupra
primelor trei relaþii, din complexul raport din titlu
titlu.
Astfel, despre Relaþia VIU / NEVIU ar fi cel mai puþin de spus
sau argumentat, cãci viaþa nu poate fi descrisã sau definitã. Ea existã
„pur ºi simplu“, ºi se manifestã în mod evident la nivel de regn vegetal,
animal ºi uman.
Chiar ºi regnul mineral pare a avea o „viaþã“ a lui: vezi circulaþia
apei în naturã; evoluþia pietrei brute spre stadiul de cristal strãlucitor;
existenþa unor roci numite „trovanþi“, de forma unor pietre sferice sau
ovale, care prezintã „capacitatea“ de a se „deplasa“ în spaþiu etc.
Însã, cel puþin din punct de vedere al miºcãrii ºi evoluþiei sistemului,
regnul mineral are un statut aparte, ce-l deosebeºte de celelalte regnuri,
care au ca element comun structura organicã, adicã ,,organizatã“, al
cãrui suport este asigurat de acelaºi tip de organizare morfo-funcþionalã:
celula
celula. Fie vegetalã, animalã sau umanã, celula are acelaºi arhetip de
construcþie, evidenþiat la nivel nuclear prin prezenþa aceloraºi acizi
nucleici de bazã (de aici ipoteza apariþiei vieþii, din prima formã viabilã
a aceleiaºi surse).
Þinând cont de Viaþa la nivelul regnului mineral, dar ºi de viaþa
(inteligenþa) sesizatã, în ultimul timp, la nivel molecular/ atomic/ subatomic, atunci aceastã distincþie între viu ºi neviu devine tot mai
nesigurã. De aceea, vom lãsa pe seama filozofilor ºi a metafizicienilor
studiul ºi rãspunsul la întrebarea: „Unde se terminã neviaþa ºi începe
Viaþa?“.
Dar, oare, Viaþa începe ºi se terminã undeva anume ?…
Importantã pentru relaþia noastrã – cheie, a întregului eºafodaj de
susþinere a teoriei Alimentaþiei Naturale – este înþelegerea, în mod
profund ºi nedistorsionat, a Relaþiei ORGANIC / ANORGANIC
ANORGANIC.
Nici în aceastã privinþã nu insistãm, cãci credem cã s-a accentuat
suficient de mult pe parcursul lucrãrii, aceastã distincþie fundamentalã
între organic ºi anorganic, între structura organizatã ºi cea neorganizatã,
sau între un sistem negentropic ºi unul entropic.
De aceea, acest aspect este ºi mai bine înþeles din perspectiva
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studiului relaþiei entropic-negentropic.
Însã, pentru subiectul lucrãrii noastre, referitor la Alimentaþia
Naturalã, este important de a înþelege „legea compatibilitãþii“. Aceasta
implicã manifestarea proceselor de rezonanþã, de afinitate, cu
amplificarea forþei între sisteme asemãnãtoare – dar, mai ales,
compatibile.
Este exact ceea ce se petrece între sistemul reprezentat de
organismul uman (organic) ºi sistemul alimentelor hranei vii, naturale,
de asemenea organice – deci, compatibile cu organismul uman
uman.
În schimb, hrana tratatã termic, chimizatã, cadavrele animale etc.,
au structurã anorganicã (sunt anorganicizate, prin inocularea
ener
giei entr
opizant
e a ffocului
ocului ºi a mor
þii
energiei
entropizant
opizante
morþii
þii). ªi, exact cum
bioelementele organice sunt insolubilizate prin tratamentul termic
(proces recunoscut de cãtre chimie), la fel se întâmplã ºi cu celelalte
principii nutritive, din aceastã perspectivã.
Iar acest lucru, înseamnã, simplu, incompatibilitate între
organismul uman ºi noile structuri anorganice, create prin focul
entropizant…
Aºa cum am vãzut ºi din raportul anterior, Relaþia ENTR
ENTROPIC
OPIC /
NEGENTROPIC merge pe aceeaºi linie de demarcaþie între viu ºi neviu,
organic ºi anorganic.
Acest concept al entropiei, încã neclar ºi intens disputat în lumea
ºtiinþificã (cum remarca ºi Mihaela Opriº în manualul sãu de biofizicã),
ectã eexis
xis
e entr
opie
exprimã, poate, cel mai clar, relaþia dir
directã
xisttentã într
între
entropie
ºi anorganic (între „dezordine“ ºi „neorganizare“), pe de o
par
elaþia într
e negentr
opie ºi or
partt e, iar
iar,, pe de altã par
partt e, rrelaþia
între
negentropie
or-ganic (între „scãderea gradului de dezordine“ ºi „organizare“).
Sensul cuvintelor se apropie aici foarte mult de realitatea ce se
doreºte a fi exprimatã: dacã sistemul anorganic, sintetic sau artificial,
este unul entropic, adicã evoluând în sensul creºterii dezordinii
interioare, pânã la descompunere totalã – în schimb, sistemul organic,
biologic, al Viului, este unul negentropic, cu evoluþia în sensul scãderii
gradului de dezordine interioarã (cel puþin pânã la un moment dat).
Aceste sisteme negentropice, caracteristice sistemelor deschise –
ce respectã, în acest fel, al doilea principiu al termodinamicii – au
capacitatea de a realiza procesele cuplate
cuplate. Acestea reprezintã acele
procese de schimb cu mediul extern, care au ca rezultat negentropia,
prin aportul de entropie negativã din exterior ºi eliminarea de entropie
pozitivã (proces asimilat cu metabolismul celular) – fenomen descris
odinger
ºi explicat pe larg de cunoscutul fizician E. Schr
Schrodinger
odinger, citat ºi în
manualul de biofizicã al Mihaelei Opriº.
Fenomenul cel mai interesant ºi controversat este legat de
momentul echilibrãrii balanþei „entropie / negentropie“ (cu
realizarea unei stãri staþionare), urmatã de inversarea procesului
iniþial
iniþial, cu accelerarea în timp a procesului de entropizare
(dezorganizare) a organismului – cu manifestarea, în final, a
deznodãmântului final. Acest fenomen este foarte bine explicat prin
teoria intoxicãrii, din contextul alimentaþiei tradiþionale.
Astfel, în timp, prin aportul de elemente entropice (toxinele,
radicalii liberi etc., rezultaþi prin aportul produselor denaturate, deci
entropizate ºi entropizante), ºi continua degradare a elementelor
negentropizante (ce se opun degradãrii organismului, reprezentate, în
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principal de antioxidanþi ºi antiradicali) – balanþa de care vorbeam se
modificã continuu, încã din momentul naºterii.
De aceea, vârsta a treia surprinde organismul cu un bilanþ profund
dezechilibrat, din acest punct de vedere. Ca o consecinþã fireascã, se
va declanºa – dintr-un motiv sau altul – un puseu de dezordine localã
boala
exitus
(boala
boala) sau una generalã (exitus
exitus).
Iatã exprimatã – în limbajul semantic al Noii fizici de graniþã – aceeaºi
idee, enunþatã pe tot parcursul acestei lucrãri: evidenþierea efectelor
degradante, prin creºterea entropiei produselor obþinute prin
tratamente termice
termice.
Aceasta va perturba bilanþul entropic, accelerând nepermis de mult
apropierea de momentul dezorganizãrii totale, când „sistemul
negentropic“ uman devine asemãnãtor sistemelor entropice ingurgitate
pânã atunci (produsele din carne etc.)…
Dacã s-a înþeles în mod clar, cã entropia înseamnã moarte iar
negentropia implicã viaþa, nu ne rãmâne decât sã traducem în limbajul
V iaþã“ (pr
oduse negentr
opice,
nefizic: alimentându-ne cu „„V
(produse
negentropice,
biologice, vit
ale, bio-electr
olumi
niscent
e), v
om aav
vea par
vitale,
bio-electrolumi
oluminiscent
niscente),
vom
partt e de
viaþã, trãind-o ºi bucurându-ne de ea. În schimb, hrãnindu-ne
cu „moarte“ (produse entropice, nevii, degradate ºi denaturate),
vom „ingur
git
a“ boala ºi moar
„ingurgit
gita“
moartt ea
ea!
Relaþia este simplã ºi îºi pãstreazã extrema actualitate pe tot traseul
prezentei lucrãri, indiferent de capitolul prezentat.
Iatã cum, Fizica ºi Medicina se hrãnesc din aceeaºi sursã – o sursã
a Viului, pentru Viaþã.
Acestea nu se contrazic, cu adevãrat, niciodatã – aºa cum o
dovedeºte ºi acest relevant exemplu, al relaþiei entropic / negentropic...

10.2.1 APA ªI „„MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA““ ACESTEIA
Poate cã toate comentariile noastre, legate de atâtea molecule
complexe ºi importante, ale organismului uman, au reuºit sã eclipseze
imaginea unei molecule, a cãrei calitate fundamentalã, dincolo de toate
celelate, este SIMPLITATEA. Într-adevãr, este vorba despre APÃ, acest
„banal“ H2O.
Acest element vital este cu adevãrat „VITAL“, adicã al Vieþii, reprezentând proporþia dominantã a oricãrui organism. Astfel, la om, apa se
regãseºte în proporþii cuprinse între 75% (la adult) ºi peste 90% (la nounãscut). Iatã, un adevãrat „continent“ de apã, asemenea celui de pe
globul pãmântesc, aflat în aceeaºi proporþie (cam 70–75 % apã ºi doar
restul este uscat)…
Deºi atât de prezentã – fie în mediul intern, ca ºi în cel extern –
simpla apã a fost ºi încã este prea puþin studiatã, dar, mai ales, înþeleasã
la adevãrata ei valoare ºi semnificaþie.
Precum „eternul mister feminin“, ºi apa este tot de genul feminin;
energia femininã are ca simbol esenþial Luna, de unde, iatã, atâtea
profunde interrelaþii cu apa, deloc întâmplãtoare!
De aceea, ºi apa apare a fi, ca un „etern mister“ pentru ºtiinþa
contemporanã…
Evident cã, diverse cercetãri aprofundate au fost ºi sunt, totuºi,
realizate, chiar în laboratoare de cercetare ºtiinþificã, iar, mai recent, ºi
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în mari laboratoare ale cercetãrii fundamentale sau aplicate.
Însã, în continuare, rezultatele sau confirmãrile se lasã mai greu
dezvãluite…
Ca de multe alte ori, vom intra direct în structura citatelor relevante,
pentru a nu fi acuzaþi de dezlãnþuirea poeziei imaginaþiei personale, în
privinþa acestui deosebit de fluid ºi eteric subiect…
De aceea, vom pãtrunde împreunã în unele studii moderne, ce au
readus pe tapet problema „insolubilã“ a apei cu calitãþile sale (a
„memoriei“ acesteia), de neînþeles pentru fizica ºi ºtiinþa cartezianã,
materialistã.
Astfel, într-un articol intitulat „Incredibila memorie a apei“, autorul
Tiberiu Molnar preciza:
Jacques Benveniste lucreazã la „Unitatea 200“ a renumitului INSERM
(Institutul Naþional de Sãnãtate ºi Cercetãri Medicale din Franþa). El va
bulversa lumea ºtiinþificã cu ceea ce presa a numit „afacerea memoriei
apei“, graþie descoperirilor sale care, în pofida numeroaselor
controverse, creeazã premisele unei revoluþionãri a societãþii actuale.
Descoperirea acestui genial savant poate fi rezumatã cu ajutorul
unei ceºti de ceai. Astfel, dintr-o ceaºcã cu ceai se va vãrsa jumãtate,
dupã care se completeazã cu apã cantitatea lipsã. Operaþia se va repeta
chiar de 100 de ori. La sfârºit, în ceaºcã nu va mai fi nici un strop de
ceai. Însã, dacã acest lichid va fi oferit unui adevãrat bãutor de ceai,
acesta va considera cã bea ceai adevãrat…
Benveniste va înlocui ceaºca de ceai cu niºte celule specializate ce
conþin minuscule granule care pot fi eliberate în prezenþa unor substanþe
care provoacã alergii, celule numite bazofile.
Studiind reacþia bazofilelor la substanþele „alergene“, Benveniste
constatã cã, mult diluatã, substanþa va acþiona mereu la fel asupra
celulelor, cu toate cã, teoretic, în amestecul final nu mai rãmâne nici o
moleculã din substanþa originalã. Descoperirea are însã ciudate
coincidenþe cu bazele homeopatiei, fondatã de Dr. Samuel Hahnemann
în 1789.
Benveniste, adept al filozofiei lui Karl Popper, care susþinea cã un
adevãrat om de ºtiinþã trebuie întotdeauna sã încerce sã-ºi infirme propria-i ipotezã, a reluat de nenumãrate ori experienþa, crezând cã va
reuºi sã descopere sursa eventualelor erori (fãrã, însã, sã reuºeascã).
Pe 10 februarie 1994, o echipã de ziariºti francezi, cu ajutorul
doctorului în biologie Jamal Aisa, va relua experienþa chiar în laboratorul
celebrei fostei „Unitãþi 200“ din INSERM. Orientarea cercetãrilor lui
Benveniste se va schimba însã din momentul în care Giuliano Preparata
ºi Emilio Del Giudice, doi fizicieni italieni, i-au sugerat existenþa unor
proceduri de memorizare electromagneticã a apei. Verificând ipoteza
colegilor italieni, Benveniste a expus diluþiile lui unui câmp magnetic, procedeu aidoma celui de ºtergere a unei înregistrãri
pe bandã magneticã
magneticã.
Apa ºi-a pierdut memoria
memoria. Ca sã transfere direct informaþia
moleculelor unei substanþe în apã, Benveniste va utiliza un amplificator
realizat de el, care va fi testat în prezenþa ziariºtilor, rezultatele dovedind
pr
egnatã“ de câm
tic al
fãrã echivoc cã apa purã „im
„impr
pregnatã“
câmpul
magnetic
pul magne
unei alte substanþe, acþioneazã la fel ca substanþa însãºi.
Perspectivele sunt extraordinare, experienþele privind memoria apei
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dovedesc cã informaþia biologicã se poate transmite chiar ºi prin fire
electrice!…
Într-un articol din presa centralã, intitulat, ca un avertisment, „Apa,
în continuu proces de degradare“, autoarea Dana Dumitrache precizeazã
– ca o confirmare a „memoriei“ dovedite de aceastã omniprezentã
substanþã universalã:
oton „ºtie“ ce ffac
ac
Fizica avansatã a zilelor noastre afirmã cã un ffo
ceilalþi fotoni emiºi de aceeaºi sursã ºi ceea ce este posibil sã li se
grad de conºtiinþã
întâmple, a denumit acest fapt „grad
conºtiinþã“, iar particulele
entitãþi conºtiente, dar
cu aceastã însuºire sunt considerate „entitãþi
necugetãtoare
necugetãtoare“, ºi le revine responsabilitatea „funcþionãrii
Universului“.
De ce nu ar fi ºi moleculele apei astfel de „entitãþi“ sau
cumule de astfel de „entitãþi“, ca ºi celelalte substanþe?
La apã, studiile ºtiinþifice au arãtat cã la îngheþ ea cristalizeazã ºi se
produc formaþiuni care se încadreazã perfect în hexagoane regulate. La
încãlzirea apei, moleculele din lichid se organizeazã într-un mod ordonat,
formând „celule hexagonale“, fenomen denumit „instabilitatea lui Bernard“.
Concluzia prestigioºilor fizicieni contemporani este: materia are o
misterioasã tendinþã de a se organiza spontan, pentru a merge spre
stadii mereu mai organizate ºi mai complexe. Universul întreg pare
a fi Plin de Inteligenþã ºi de Intenþie, de la microparticule la
galaxii, ffiind
iind o V
as
tã matrice (t
ablou) Inf
or
maþional!
Vas
astã
(tablou)
Infor
ormaþional!
S-a observat ºi studiat un fenomen al ultimilor 50 de ani: formaþiunile
cristaline ale apei îngheþate nu mai au acele forme perfecte, apãrând
reþea“; la fierberea apei, formarea
aºa-numitele „defecte de reþea“
deficitarã.
„celulelor hexagonale“ este ºi ea deficitarã
Studiile pe gheaþa planetarã de adâncime, cu o vechime de peste
80 de ani
ani, au indicat cã aceasta nu are defectele de reþea constatate
ulterior.
O datã cu aceastã constatare – aceea a predispoziþiei apei de a
cristaliza la îngheþ, în reþele cu defecte, degradate organizaþionalinformaþional ºi, ca atare, fiind deformatã „intenþia ºi inteligenþa“ – s-a
dezlãnþuirea apelor“,
apelor cu prezumtive efecte, manifestãri
observat ºi „dezlãnþuirea
catastrofale ale apei la scarã planetarã.
Este posibil ca degradãrile organizaþional-informaþionale la nivel
de particulã sã fi afectat „mersul spre stadii mai complexe“, iar
macroformaþiunile sã fi preluat ºi amplificat defectele monoparticulelor.
Unele dintre procesele în care apa a fost agresatã sunt:
suprasaturãri, supraîncãlziri, descompuneri, combinãri, vibraþii,
iradieri, comprimãri.
ge
tic se
Faptul cã apa es
estt e degr
degradatã
nivel
energe
getic
adatã la niv
el ener
evidenþiazã ºi prin capacitatea ei de a deforma structura altor
cristale, dându-le aspect vitros – acest lucru indicând distrugerea
reþelelor cristaline ale acestora.
Un experiment simplu: în apa provenitã din grindinã, cu forme ºi
mãrimi diverse, se dizolvã sare de bucãtãrie, care are structura de
cristalizare cubicã, sau piatrã vânãtã (sulfat de cupru), cu structura de
cristalizare rombicã. Dupã evaporarea apei, se obþin aglomerãri
deosebite în funcþie de viteza de evaporare a apei, „microcristale“ sau
„macrocristale“, cu forme vizibile (cu ochiul liber sau cu microscopul),
deformate faþã de cele iniþiale (în special la sulfatul de cupru, care are
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la cristalizare, la o moleculã de sulfat, ºase molecule de apã).
Dupã cãderi abundente de apã se constatã masive alunecãri de
teren, care ar putea fi provocate de pãtrunderea în sol a acestei ape
degradate, determinând la rându-i structurile fizico-chimice ºi
mineralogice ale solului, ajungându-se la efecte imprevizibile ºi de
nestãpânit pe termen scurt ºi lung…
Dupã o primã familiarizare cu deosebitele ºi chiar „magicele“
capacitãþi ale banalei ape, omniprezentã – ºi atât de puþin aprofundatã în
studiile ºtiinþifice sau în educaþia, fie ºcolarã sau universitarã – în
continuare vom aborda aceleaºi aspecte ale apei din naturã, de neînþeles
pentru ºtiinþa cartezianã.
Astfel, vom prezenta câteva fenomene particulare ale apei din
naturã
naturã, cea aparþinând regnului mineral – care, prin diverse tratamente
neconvenþionale, dobândeºte calitãþi extraordinare, unele dintre acestea,
specifice viului – surprinse de inginerul francez Marcel Violet, ºi descrise
ousse
în cartea dr
dr.. Simone Br
Brousse
ousse, „On peut vaincre le cancer“:
În toamna anului 1939, Franþa se afla în rãzboi. Printre cei care
pãrãseau Parisul, se afla ºi inginerul Marcel Violet, de Arte ºi Meserii
ale Automobilului, în vârstã de 53 de ani.
El nu mai locuise deloc la þarã. Spiritul sãu de observaþie dezvoltat
inginereºte, l-a fãcut sã observe cã dupã ploile cu descãrcãri
electrice, salatele, vegetaþia, marcau un salt în creºtere.
creºtere Lucrul
acesta i s-a pãrut curios. I s-a semnalat de asemenea cã animalele de la
ferme sunt atrase de aceastã apã particularã, pe care o preferã apei de
robinet din adãpãtori. Discutând acest fapt cu vecinii, care erau
cultivatori experimentaþi, i s-a sugerat cã poate aceastã calitate s-a datorat
faptului cã apa respectivã este mai „activã“ fiind mai caldã. El s-a lansat
atunci în experienþe care i-au dovedit inexactitatea explicaþiei. El a gândit
atunci cã ar putea exista un raport între creºterea vegetalelor sale ºi
apa încãrcatã cu electricitate din ploaia pe timp de furtunã. Dar, aici de
asemenea cei care cred cã aceste puteri de creºtere ºi de fertilizare al
acestei ape provin de la compuºii chimici din atmosferã realizaþi prin
descãrcãri electrice (azotaþi ºi sãruri de amoniu)ºi apoi dizolvaþi în
apa ploilor, se înºealã. Nici o adãugare de sãruri chimice echivalente la
apa respectivã n-a dat rezultate concludente.
Totuºi faptul exista neîndoielnic, repetându-se la fiecare furtunã
(în înþelesul de ploaie cu descãrcãri electrice). Atunci, dacã aceastã
putere nu era funcþie de o acþiune chimicã, de unde provenea aceastã
energie? ªi Marcel Violet, care începuse sã creadã cã dacã s-ar putea
identifica ºi canaliza aceastã formã de energie, s-ar dispune fãrã îndoialã
de un mijloc de a acþiona la dorinþã asupra procesului pe care l-a
constatat, ºi-a adus deodatã aminte de niºte lucrãri pe care le efectuase
mai înainte, a cãror rezultate îl intrigaserã.
În 1938, când în legãturã cu sspecialiºti
Tehnice
pecialiºti ai Secþiei T
ehnice a
Armatei, studia reacþiile culturilor microbiene expuse
spectrului, trebuind sã opreascã pentru câteva
diferitelor culori ale spectrului
minute o examinare, el a acoperit preparatul bacterian respectiv cu un
ecran din piele de cobai tãbãcitã, întinsã pe un ecran de lemn, cu scopul
de a-l sustrage temporar acþiunii radiaþiei colorate.
Reluând experienþa un sfert de orã mai târziu, din stadiul în care o
lãsase, constatã cu surprindere cã avuseserã loc modificãri importante
în timpul acestei scurte opriri, modificãri inexplicabile pentru el la acea
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vreme. Repetând experienþa, el a constatat existenþa unei radiaþii
penetrante, neluminoase, care, asociatã radiaþiei luminoase, vizibile,
modifica profund acþiunea ºi poate chiar, în unele cazuri, îi schimba
sensul. Controale repetate îi demonstreazã cã apa supusã acestei radiaþii,
pãrea s-o înmagazineze ºi va obþine aceleaºi rezultate fie cã supunea
culturile direct radiaþiei, fie apei în prealabil expusã la aceasta.
Pentru a avea un rãspuns definitiv la aceastã problemã ºi-a imaginat
ºi realizat urmãtoarea experienþã: pentru a obþine apã chimic purã, el a
fabricat câþiva litri de apã sinteticã, condensând într-o spiralã rãcitã
gazele de ardere ale unei flãcãri de hidrogen. El a pus apa astfel obþinutã
într-un cristalizator ºi a depus acolo un mormoloc de broascã. Mica
fiinþã, care pânã atunci era vioaie, se imobilizeazã aproape instantaneu,
cu membrele întinse; mort
mort. Marcel Violet atunci a agitat vasul cu apã
pentru a o aera ºi a depus în ea un al doilea mormoloc: mort
mort. Atunci el
a pus apa într-un balon de sticlã pe care l-a sigilat la gurã prin topirea
sticlei ºi l-a pus pe balconul sãu. Era varã; nopþile erau senine. O lunã
mai târziu
târziu, a deschis balonul ºi a repetat experienþa. De data aceasta
era evident cã mormolocul era ºi mai vioi
vioi. Apa mortalã devenise
vitalã. Atunci ce se întâmplase? Apa, din punct de vedere chimic,
vitalã
rãmãsese aceeaºi. Atunci?
Inginerul a tras concluzia cã fãrã îndoialã, rolul fundamental al apei
în biologie, ar þine esenþial de particularitatea sa de a absorbi ºi
apoi de a restitui, anumite radiaþii capabile de a juca un rol
direct activ asupra substanþelor vii
vii. ªi atunci ºi-a pus întrebarea:
„Aceste radiaþii ar constitui energia cãutatã?“
Din experienþã reies urmãtoarele aspecte:
1. se evidenþiazã existenþa energiei;
2. se demonstreazã cã nu molecula de apã este întreþinãtoarea vieþii,
ci „altceva“ ce se dizolvã în ea: energii ºi informaþii; energia - susþinãtoare
a vieþii. În acelaºi timp invalideazã presupunerea celor care
atribuie oxigenului un rol „pranic
„pranic“.
Scopul primelor experienþe ale lui Marcel Violet vizau captarea pe
o antenã a diferitelor radiaþii ale Cosmosului, de a le separa cu ajutorul
unor filtre speciale ºi de a încerca sã le încorporeze în eºantioane de
apã, elemente care sã le confere calitãþi analoge celor care s-au constatat
în apa expusã direct radiaþiei. Pentru aceasta el a folosit condensatoare
cu dielectrici clasici (adicã artificiali): rezultatele au fost dezamãgitoare.
Dar în urma sfatului unuia dintre prietenii sãi de a substitui dielectricii
albine a fãcut ca totul sã se schimbe
utilizaþi pânã atunci, cu cearã de albine,
ºi i-au permis lui Marcel Violet sã obþinã o apã a cãrei efecte
acceleratoare asupra germinãrii puteau sã fie controlate ºi
mãsurate
mãsurate.
Acþiunea apei „tratate“ de Marcel Violet a demonstrat urmãtoarele
efecte asupra animalelor de laborator pe care s-au fãcut primele testãri:
aþie gene
ticã;
1. nu s-a produs nici o mut
mutaþie
geneticã;
2. animalele au atins uneori dublul vârstei normale;
3. injecþiile cu viruºi au avut ca singurã consecinþã formarea unui
mic chist la locul inoculãrii, care ulterior a fost eliminat fãrã nici o
manifestare aparentã;
4. ºoarecii care au avut posibilitatea de a alege dintre apa tratatã ºi
apa de robinet, au ales-o pe prima
prima, în mod similar cum i s-a semnalat
43
43)
la ferme. (43

609

Legat de tipurile particulare de apã, rezultate din experienþele
citatului anterior, prof. Ralph Mike Farlez, senator al SUA ºi profesor
de fizicã modernã la ªcoala Militarã de la West Point, a atras atenþia
asupra faptului cã unii biologi gândesc cã îmbãtrânirea este datoratã
acumulãrii de apã grea în organism
organism.
De aceea, se spune cã elixirul de viaþã lungã, mult visat de alchimiºti,
ar fi o substanþã care ar face exact acest lucru, eliminând selectiv apa
grea…
Iatã-ne acum, abordând subiectul cel mai „fierbinte“ al acestui punct
al subcapitolului nostru, legat de apa biologicã
biologicã, din interiorul
organismelor vii (nu doar uman, dar ºi animal, inclusiv vegetal).
Vom descoperi, astfel, cum apa biologicã are calitãþi ºi structurãri complexe, fiind asemenea unui sistem organizat – mult departe de „fada“ ºi
„insipida“ imagine, prezentatã în tratatele de specialitate, medicale sau de
alt tip.
Pentru aceasta, începem o primã conturare a acestei imagini, din
revista „Formula AS“, nr. 377 din august 1999, care prezintã articolul
„Apa vie, leac sã-þi fie! Cu prof. dr. Ion Mânzatu, despre Apele structurate
sau apele vitale“.
În acest articol, prof. Mânzatu, care se va mai regãsi ºi în citatele
urmãtoare, precizeazã:
Sunt foarte multe enigme legate de apã. De pildã, cele mai importante
molecule ale organismului uman (ADN ºi ARN) au ca liant o apã sub
formã de gheaþã (apa de hidratare). Destrãmarea acestei ape duce
automat la distrugerea codului genetic.
Actualmente, pe pan mondial, se cheltuiesc sume enorme pentru
cercetarea apei. Noi am început aceste studii acum 25 de ani (pentru
anul 1999), cu mult înaintea altora.
Am pornit de la o întrebare simplã: în ce mãsurã apa din sistemul
biologic mai pãstreazã caracteristicile apei din naturã? Astfel, am ajuns
la concluzia – confirmatã ºi de alþii – cã apa din celula vie are alte
proprietãþi.
ganismul
Mai mult chiar, existã o evoluþie a acesteia. Dacã în or
organismul
nou-nãscutului, apa este alcalinã, pe mãsurã ce organismul
îmbãtrâneºte, apa devine tot mai acidã.
O altã întrebare pe care ne-am pus-o a fost dacã apa obiºnuitã poate
fi modificatã. Rãspunsul a fost afirmativ. Secretul celulei vii este dependent de fenomenele electrice. Practic, tot ce intrã în celulã trece printrun câmp electric transmembranar, deosebit de mare. Tensiunea dintre
interiorul ºi exteriorul membranei este (în echivalent) de ordinul zecilor
de mii de volþi pe centimetru.
Trecând peste mai multe detalii tehnice, am realizat celule artificiale
cãrora le-am aplicat câmpuri electrice, modulate dupã nevoie.
Astfel, am ajuns sã reproducem douã forme de apã: una care
stimuleazã ºi alta care inhibã procesul biologic. Este exact
ceea ce creeazã zilnic celula vie.
Primele imagini creionate, referitoare la „apa biologicã“ (ca
veritabiã „apã vie“ mitologicã), le vom continua ºi aprofunda, prin
prezentarea unei invenþii româneºti, „apa biologicã activã“, având drept
principal realizator pe ing. Gh. Lucaci, alturi de ing. V. Abrudan ºi
of. dr
e ve tul de
dr.. I. Mânzatu (cel care a obþinut ºi br
bre
acelaºi pr
prof.
inventator pentru aceasta.
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Conform textului brevetului,
brevetului apa „activã“ (sau apa „vie“,
„biologicã“) ºi apa „inactivã“ (sau apa „moartã“, „antagonicã“) se separã
din apele obiºnuite, prin supunerea acestora unui lanþ de separãri, sub
acþiunea concomitentã a unui câmp hidrodinamic, a douã câmpuri
electromagnetice ºi a unui câmp ultrasonor.
Se obþin trei ape:
– o apã „neutralã“ care constituie cea mai mare parte din volum ºi
douã ape cu caractere extreme;
– o apã cu o activitate biologicã atât de intensã încât se poate
contamina din aer ºi sã dezvolte o masã vie bacteriano-vegetalã
care duce la autosufocare ºi
– o apã cu acþiune la antipod, care poate fi utilizatã ca antibactericid
ºi citostatic (antitumoral).
Însumând caracteristicile principale ºi parametrii cei mai importanþi
prezentaþi de prof. I. Mânzatu ºi Gh. Lucaci, obþinem urmãtoarea imagine:
– picãturile de apã biologicã purã, puse în apã obiºnuitã, „pulseazã“
ca o inimã (frecvenþa pulsaþiei, dupã prof. I. Mânzatu este funcþie
de temperaturã);
– pH-ul apei antagonice este sub 5,5 iar cel al apei activ biologice
biologice,
peste 7,7. pH-ul apei vii, biologice ajunge pânã la 10–11, menþinânduse câteva ore (funcþie de tipul de electrolizã
electrolizã), dupã care scade la
7, iar al celei acide atinge 2–2,5 , menþinându-se neschimbat timp
îndelungat;
– apa biologicã fierbe la 1050 C ºi îngheaþã mult sub 00 C (fapt care
explicã de ce structurile vii - vegetalele, animalele ºi oamenii nu
îngheaþã iarna.);
o t eºt
e la sstânga
tânga (sens le
vogir
– apa biologicã se rro
eºte
lev
ogir), iar cea
antagonicã la dreapta, (sens dextrogir)
dextrogir);
– în anumite situaþii, cristalele obþinute cu aceste ape au indicat
efecte antigravitaþionale;
– acþiune vindecãtoare, de cicatrizare rapidã a rãnilor, a apei
biologice;
– ca dovadã concretã a prezenþei ºi concentrãrii energiei
susþinãtoare a vieþii, se evidenþiazã cristalizãrile sulfatului ºi
clorurii de cupru la termostat, efectuate cu apã biologicã ºi apã
antagonicã, determinând aspecte radiare caracteristice:
le
vogir
e pentr
u prima, de
xtr
ogir
e pentr
u cea de-a doua
lev
ogire
pentru
dextr
xtrogir
ogire
pentru
.
Ca o scurtã parantezã a acestor expuneri – ce aduc în prim-plan
ideea existenþei unei forme de energie radiativã, manifestatã inclusiv
prin calitãþile apei biologice structurate – dorim sã subliniem în mod
deosebit pH-ul apei active biologice, cea care susþine viaþa.
Identificatã a avea un pH puternic alcalin în primele momente –
atunci când acþiunea sa radiativã este în plinã desfãºurare – aceastã
observaþie concordã cu remarcile de la subcapitolul cãrnii.
Astfel, acolo am evidenþiat pH-ul alcalin al unui om perfect sãnãtos
(corespunzãtor mediului intern al vegetalelor), încã prezent în stadiul
de nou-nãscut, urmat de acidifierea acestuia, odatã cu înaintarea în
vârstã, pe mãsura apropierii de „boala bãtrâneþii“.
Aceastã evoluþie implacabilã a pH-ului mediului intern (un fapt evident pentru orice observator de bunã-credinþã), este consecinþa fireascã
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a toxifierii acestuia, prin aportul de „hranã“ denaturatã – fie alimentarã
(carne, fierturi, chimicale etc.), fie psiho-emoþionalã, mentalã etc.…
Deºi citatele anterioare au conturat destul de clar imaginea
complexei ape biologice (structuratã, neutralã ºi antagonicã), totuºi,
considerãm cã doar citatul urmãtor puncteazã decisiv imaginea holisticã
a tabloului propus pentru studiu – ºi care se intituleazã, simplu, apa
biologicã sau „apa vieþii“.
Iatã, în acest articol, intitulat „Apa ca un cristal magic“ (deja citat în
subcapitolul anterior, al relaþiei levogir-dextrogir), elegante imagini ºi
deosebite informaþii, oferite de cãtre autoarea acestuia, Silvia Chiþimia:
Despre apa din organismele vii existã mai multe teorii ºi fiecare
dintre ele propune câte un model biofizic de apã vie. Cele mai
concludente dovezi despre o stare specialã a apei integrate în structurile
vii, le-a adus cercetarea spectrelor din RMN (Rezonanþã Magneticã
Nuclearã) a protonilor – adicã nucleele de hidrogen. Cu aceastã ocazie
s-a constatat cã spectrul RMN al apei dintr-un þesut viu, este cu
totul diferit de spectrul apei din þesutul unui organism mort.
Regretatul profesor Eugen Makovski, de la Institutul de Biochimie
tr
uctur
at
e, ca aavând
vând o
din Bucureºti, a emis t eoria apei bios
biostr
tructur
ucturat
ate,
structurã ºi proprietãþi diferite faþã de apa din sistemele
anorganice, nevii
nevii. Continuând cercetãrile, prof. Ion Mânzatu propune
o nouã perspectivã asupra problemei. El postuleazã conceptele de apã
biologic activã ºi apã antagonicã – un fel de apã vie ºi apã moartã
– pentru a caracteriza structura ºi proprietãþile speciale ale apei integrate în organismele vii.
În concepþia sa, apa naturalã demineralizatã, adicã distilatã, având
o compoziþie molecularã unicã, doi atomi de hidrogen ºi unul de oxigen,
conþine în realitate trei specii sau componente naturale: apa neutralã,
apa antagonicã ºi apa biologicã. Raportul dintre aceste trei specii
de apã nu este acelaºi, ci diferã în funcþie de sursa apei ºi
metodele de prelucrare.
Apa neutralã este o apã în compoziþia cãreia se aflã doar moleculele
libere de H2O, spre desebire de celelalte douã tipuri de apã, ce au în
compoziþia lor specii polimoleculare, formate dintr-un numãr mare de
hidrogen de tipul (H2O)n.
molecule de apã asociate prin punþi de hidrogen,
Speciile de apã biologicã ºi apã antagonicã prezintã activitate
op
ticã levogirã, respectiv dextrogirã (deplaseazã planul luminii polarizate
opticã
cãtre stânga, respectiv dreapta) – în contrast cu apa neutralã,
obiºnuitã, ce nu are activitate opticã (amestec racemic).
Interesant este cã aceste polimolecule de apã biologicã ºi
apã ant
agonicã se dis
pun într
-o dublã elice,
elice având atomii de
antagonicã
dispun
într-o
oxigen legaþi pe generatoare, iar atomii de hidrogen pe spiralã. Acest
tip de structurare a apei aminteºte de dubla elice a acidului
dezoxiribonucleic (ADN) din cromozomi (care, precum s-a stabilit,
are structurã elicoidalã levogirã).
Diferenþa de structurã, dintre apa biologicã ºi apa antagonicã constã
doar în orientarea elicei, ascendentã la prima ºi descendentã la cealaltã.
Cercetãrile au scos în evidenþã proprietãþile speciale ale apei
biologice. Cea mai surprinzãtoare este aceea cã picãturile ei, puse
pulseazã. Frecvenþa acestor pulsaþii depinde de
la microscop, pulseazã
temperaturã. Apa biologicã fierbe la 1050 C ºi nu îngheaþã la 00 C, ci mult
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mai jos; se ºtie cã seva plantelor nu îngheaþã la 00 C, ea fiind foarte
bogatã în apã biologicã 0,3. Investigaþiile de laborator au demonstrat cã
seva plantelor conþine, când este extrasã din celule, multã apã biologicã,
dar aceasta, în contact cu atmosfera, se degradeazã
degradeazã.
Experimentele biochimice au condus la concluzia cã, de fapt, celula
vie lucreazã cu cele douã ape polimoleculare ºi nu cu apa
neutralã, care este doar o apã cãrãuº
cãrãuº. Scoasã din raportul de
combinare cu apa biologicã ºi neutralã, apa antagonicã este o
adevãratã apã moartã, cãci ea inhibã procesele vitale
vitale!
Oscilaþiile continue ale apei biologice depind de proprietatea ei
esenþialã de a capta ºi reemite instantaneu o energie cosmicã, ce
constituie izvorul de întreþinere a vieþii pe Pãmânt.
Orice fiinþã la naºtere are o compoziþie foarte bogatã în
apã biologicã, ce se pierde treptat
treptat. Îmbãtrânirea se produce
deoarece organismul nu mai poate separa apa biologicã din apa normalã,
deºi putem sã bem foarte multã apã. Consecinþa scãderii procentului
de apã biologicã din organism este faptul cã procesele vitale pierd din
calitate ºi se deregleazã uºor.
Din pãcate, apa biologicã nu se poate obþine artificial
artificial, pentru
tic activã în sens le
vogir –
cã, având în vedere cã ea es
estt e op
optic
lev
reflectã lumina polarizatã spre stânga – nici o sintezã prin
mijloacele actuale ale fizicii ºi chimiei nu poate conduce în
exclusivitate la structuri moleculare asimetrice, optic active
doar le
vogir
lev
ogir. Întotdeauna prin sintezele de laborator, se obþine un
ames
omeri, car
e es
amestt ec de iz
izomeri,
care
estt e op
optic
inactiv.
tic inactiv
Iatã, aºadar, cã nu este suficient sã bem multã apã – cel puþin doi
litri pe zi – cum recomandã diversele cure de dezintoxicare.
Importantã, esenþialã este ºi calitatea apei pe care o bem,
rezultatã, în primul rând, din procentele de apã biologicã pe
care le conþine
conþine.
Iatã câteva surse de apã biologicã activã:
1 . Cele mai importante sunt sucurile de legume ºi fructe
preparate proaspãt
proaspãt; în decurs de o orã de la preparare, procentul
de apã biologicã scade la jumãtate.
2 . Apa din izv
oar
ele de munt
e ºi izv
oar
ele din zzonele
onele
izvoar
oarele
munte
izvoar
oarele
vulcanice
vulcanice. Recomandarea de a cãuta apa vie acolo unde se bat
munþii în capete, cum spun basmele, pare, din acest punct de
vedere, cât se poate de actualã. Tocmai aici avem de a face cu
descãtuºãri energetice speciale, apte sã inducã structuri
polimolecular
e le
vogir
e , în apa ce izvorãºte din aceste locuri.
polimoleculare
lev
ogire
rouã, ale
3 . O categorie interesantã ºi puþin studiatã este apa de rouã
cãrei valenþe terapeutice sunt binecunoscute medicinii populare
u rregulat
egulat cu ffeþe
eþe
(alte studii vorbesc de structura de poliedr
poliedru
pentagonale al microcristalului hidric de rouã).
4 . Virtuþi pozitive are ºi aºa numita apã dezgheþatã
dezgheþatã. Experimente
din California cu pui de gãinã crescuþi cu apã de bãut obþinutã din
oltã mult
topirea gheþii ºi a zãpezii, au arãtat cã aceºtia se dezv
dezvoltã
mai bine în comparaþie cu puii hrãniþi cu apã simplã de la
robinet
robinet. Cercetãrile de laborator au evidenþiat faptul cã apa
supusã îngheþãrii ºi apoi dezgheþatã ºi pãstratã rece,
prezintã pentru un timp capacitatea de a devia lumina
polarizatã spre stânga, întocmai ca apa biologicã din
organismele vii.
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5 . Ape energizate prin diferite metode
metode, între care se remarcã
apa þinutã într-o piramidã (imagini ale „energiilor de formã“ din
interiorul unei piramide, obþinute în infraroºu, au evidenþiat aspectul
de vortex cu configuraþia ADN-ului, deci, cu orientare levogirã!…).
Din pãcate, marea problemã a apelor energizate este cã procentul
lor de apã biologic activã scade exponenþial cu timpul. Uneori, în
câteva minute, apa preþioasã, obþinutã cu atâtea efort, se transformã
în apã obiºnuitã, în care structurile în dublu helix au dispãrut, la
fel ca ºi activitatea opticã…
Cãtre finalul acestui subiect aducem în discuþie un mod de abordare
de-a dreptul „incredibil“, la prima vedere, a „memoriei“ apei – fie ea
biologicã sau a regnului mineral.
Pentru a prefigura aceastã imagine, vom expune o scurtã imagine
din articolul revistei „Formula AS“, citat deja anterior – de prezentare a
apei vitale a prof. dr. Ion Mânzatu. Reporterul, în genericul articolului,
preciza:
Celebrul grup american Estee Lauder va cumpãra cu bani grei licenþa
de producere a apei structurate, invenþie a fizicianului român prof. dr.
Ion Mânzatu ºi a grupului de cercetãtori de la «Biotehnos».
Acelaºi concern a reuºit sã obþinã o apã biologicã activã,
ven
tr
atând lichidul cu sune
agner ºi Bee
tho
Wagner
Beetho
thov
en.
tratând
sunette, cu muzicã de W
Iatã o fericitã prefigurare a ineditelor ºi cu adevãrat revoluþionarelor
observaþii, realizate de cãtre un japonez pasionat de studiul apei, dr
dr..
Masaru Emoto
Emoto.
Dr. Emoto este licenþiat al Universitãþii Municipale din Yokohama,
Departamentul de ªtiinþe Umane, cu specializarea în Relaþii
Internaþionale. În 1986 a stabilit sediul organizaþiei sale („IHM Corporation“) în Tokyo.
În 1992 a primit certificarea, din partea Universitãþii Deschise
Internaþionale („International Open University“), de „Doctor în Medicina
Alternativã“.
odus concep
tul de „apã sstr
tr
uctur
atã“ („miUlterior, el a intr
introdus
conceptul
tructur
ucturatã“
cro cluster water“) în SUA, în tehnologia „Analizei prin Rezonanþã
Magneticã“.
Am oferit aceste scurte date biografice pentru a înþelege cã
informaþiile ºi studiile ce vor fi prezente în continuare vin din partea
unui om de ºtiinþã (dar ºi de Con-ªtiinþã), cu studii de specialitate în
domeniul medicinii alternative, dar mai ales cu studii de pionierat în
domeniul apei biologice structurate ºi, mai ales, a „memoriei acesteia“.
Deºi studiile sale aprofundate din acest domeniu s-au concretizat
în douã lucrãri impresionante („Mesajele apei“), noi vom cita, în
continuare, dintr-un elegant articol ce sintetizeazã, pe scurt, esenþa
cuprinsã în cele douã voluminoase lucrãri originale.
Astfel, în „Revista misterelor“, nr. 56, din aprilie 2003, în articolul
„Apa ne înregistreazã gândurile“, autoarea Ioana Plãviþu, evidenþiazã
„revoluþionarele“ idei ºi observaþii ale dr. Masaru Emoto, Doctor în
Medicina Alternativã:
Gândurile ºi sentimentele influenþeazã direct structura materiei fizice
– aceasta este concluzia japonezului Masaru Emoto, în urma cercetãrilor
sale recente. El a observat cã apa înmagazineazã toate informaþiile
transmise ei sub formã de energie (hado) din mediul înconjurãtor. ªtiinþa
confirmã astfel ceea ce tradiþiile spirituale susþin de milenii: suntem
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responsabili de raiul sau de infernul în care trãim.
Cercetãrile dr. Masaru Emoto l-au condus la definirea conceptului
de „hado“, un cuvânt care este din ce în ce mai folosit chiar ºi în
conversaþiile uzuale de cãtre japonezi. Cuvântul „hado“ este alcãtuit
din douã ideograme kanji, „ha“ ºi „do“, care înseamnã respectiv „undã“
ºi „miºcare“.
Prin urmare, „hado“ este modelul vibraþional intrinsec existent la nivelul atomic al materiei
materiei, fiind considerat drept cea mai
micã unitate de energie. „Hado“ este energia asociatã conºtiinþei
umane
umane, dupã definiþia dr. Masaru Emoto. Cercetând aceastã energie,
el a ajuns la concluzia cã gândurile ºi sentimentele modeleazã
realitatea fizicã
fizicã. Inspirat fiind de rezultatele unui om de ºtiinþã
american care a reuºit, cu ajutorul unui dispozitiv ce utiliza rezonanþa
magneticã, sã impregneze apa cu anumite informaþii benefice, curative, dr. Emoto a continuat cercetãrile în domeniul rezonanþei
magnetice.
Din 1994, a început sã studieze ºi sã fotografieze cristale de apã
îngheþatã. Aceste fotografii erau realizate cu ajutorul unui microscop
plasat într-o camerã la –50 C. Rezultatele uluitoare au fost prezentate în
cartea sa „Messages from water“ („Mesajele apei“), care pune în
evidenþã efectul conºtiinþei umane (al diferitelor tipuri de energie
„hado“) asupra apei
apei.
Fotografiile din aceastã carte aratã clar în ce mod structura cristalinã
a apei îngheþate reflectã calitatea ei, precum ºi modificãrile acesteia
datoritã expunerii la diverºi factori externi: poluare, cuvinte, muzicã,
fotografii etc. Astfel, generând diferite energii hado prin cuvinte
rostite sau scrise,
scrise sau prin muzicã la care a fost expusã o aceeaºi
probã de apã distilatã, aceasta ºi-a modificat structura în funcþie
de energia primitã.
Formele de „hado“ pozitiv, de exemplu forþa sublim creatoare a
artei ºi a muzicii, au generat cristale geometrice, hexagonale, armonioase
ºi încântãtoare. Interesant este cã nu toate eºantioanele de apã au
cristalizat. Cele expuse unui „hado“ negativ (cuvinte urâte, poze ale
unor fiinþe negative recunoscute, ca Adolf Hitler, poluare, muzicã heavymetal etc.) au îngheþat în forme amorfe, ciudate ºi dizarmonioase. Astfel,
chiar dacã toate tipurile de apã au aceeaºi formulã chimicã, H2O,
structura lor molecularã diferã considerabil, fapt demonstrat clar în
aceste fotografii.
Înþelegem din aceasta cã apa are un mesaj foarte important pentru
noi. Ea este precum o oglindã, care ne reflectã întocmai starea
interioarã
interioarã. Atunci când ne reflectãm chipul în ea, mesajul ei
de
vine uimit
or de clar
ecum un cris
devine
uimitor
clar,, pr
precum
cristt al
al. ªtim cã viaþa umanã
este în directã corelaþie cu calitatea apei, atât cea din corpul nostru cât
ºi cea din jurul nostru.
În lucrarea sa, dr. Emoto prezintã argumente concrete care
demonstreazã cã bioenergia umanã, energia gândurilor, cea vehiculatã
de cuvinte, ideile-forþã ºi muzica, toate acestea influenþeazã structura
molecularã a apei, aceeaºi apã care alcãtuieºte în procent de 70% corpul
unui om matur ºi care acoperã în acelaºi procentaj planeta noastrã. Apa
este sursa esenþialã a vieþii pe planetã, calitatea ºi integritatea ei sunt de o
importanþã vitalã pentru toate sursele de viaþã.
Dr. Emoto a descoperit multe diferenþe fascinante în structurile
cristaline ale apei provenind din diverse surse aflate în anumite condiþii.
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Spre exemplu, apa de munte ºi de izvor a dezvãluit în structura ei
cristalinã frumoase modele geometrice. În schimb, apa toxicã ºi poluatã
din zonele industriale suprapopulate sau apa stagnantã din puþurile de
apã sau lacurile de acumulare, a cristalizat în forme distorsionate,
aleatoare ºi dizarmonioase.
Un alt domeniu de studiu al doctorului Emoto l-a constituit
meloterapia
meloterapia, de aceea el a urmãrit efectele muzicii asupra structurii
cristalelor pe care apa le formeazã prin îngheþare. El a plasat timp de
câteva ore apã distilatã într-o eprubetã între douã boxe ºi apoi a
fotografiat cristalele obþinute prin îngheþarea acelei ape.
Dupã ce a înregistrat modurile în care apa a reacþionat la diferitele
condiþii de mediu, la poluare ºi la diferitele genuri de muzicã sau sunete,
echipa dr. Emoto ºi-a orientat cercetãrile spre a vedea modul în care
gândurile ºi cuvintele afecteazã formarea cristalelor de apã netratatã,
distilatã. Ei au aplicat pe eºantioanele de apã bucãþi de hârtie cu diverse cuvinte scrise pe ele, lãsându-le aºa timp de o noapte. Aceeaºi
procedurã a fost aplicatã folosindu-se numele unor persoane decedate,
care au avut o anumitã influenþã în istoria omenirii. Fotografiile obþinute
dupã îngheþarea eºantioanelor de apã, ce fuseserã expuse acestor
influenþe, au demonstrat incredibilele rãspunsuri ale apei, ca entitate
vie ºi inteligentã, la emoþiile ºi gândurile înscrise în câmpul
morfic al umanitãþii.
Concluzia generalã a fost de necontestat: apa preia cu uºurinþã
vibraþiile ºi energia mediului în care se aflã
aflã. Descoperirile
extraordinare ale dr. Masaru Emoto reprezintã un valoros instrument
ºi o dovadã incontestabilã care ne poate transforma percepþia asupra
noastrã ºi asupra lumii în care trãim.
vada ºi eexplicaþia
xplicaþia faptului cã apa poat
e vindeca
Avem acum do
dov
poate
ºi poate transforma în bine viaþa planetei
planetei, prin gândurile pe care
alegem sã le întreþinem în mentalul nostru ºi prin modurile în
care aplicãm aceste gânduri.
La final, nu putem sã nu precizãm, în spiritul accesului liber la
informaþie, cã datele biografice ale dr. Emoto, împreunã cu toate
informaþiile expuse aici, legate de imaginile microcristalelor de apã
îngheþatã – în imagini color, unele de o frumuseþe desãvârºitã – po
pott ffii
descoperite pe site-ul de Internet al acestuia
acestuia, la adresa
www
.hado.ne
„www
www.hado.ne
.hado.nett “.
Cât despre alte comentarii, considerm cã finalul articolului precedent oferã o imagine, suficient de holisticã, în deplinã rezonanþã cu
esenþa mesajului promovat de noi.
apei“ ºi, mai
Acesta este, cu adevãrat, un mesaj al „memoriei apei“,
mult decât atât, un mesaj al „Memoriei Apei Cosmice“ din
„Oceanul Infinit“ al fiecãruia din noi, adus prin „Fluviul Vieþii“
în „Marea OM-ului“.
O Mare Neagrã, în care se (re)gãseºte o Insulã Albã („Leuke“ sau
„Insula ªerpilor“) – deci, iatã OM-ul Întreg, în Monada armoniei
armoniei…
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10.2.2 DE LA NIVELUL CELULAR
LA DIMENSIUNEA SUBCUANTICÃ
Ing. Radu Mânecuþã, care reuºeºte, în sa lucrarea „de cãpãtâi“, sã
sistematizeze ideile ºi multitudinea de informaþii existente în domeniul
atât de vast al energeticii viului ºi neviului
neviului, ne ajutã sã oferim, la
rândul nostru, foarte pe scurt, cele mai relevante ºi sintetice date,
privitoare la aceastã dimensiune, a energeticului.
Pentru a percepe ºi a atinge, mãcar conceptual, acest domeniu –
atât de vast ºi dinamic la ora actualã, prin noile descoperiri care se
succed aproape zilnic – vom pãtrunde în profunzimea structurii intime
a materiei, fie ea fizicã sau biologicã.
La dimensiunea subatomicã, a particulelor subcuantice,
diferenþierea între viu ºi neviu are alte repere, fiind vorba, în ultimã
instanþã, de alte dimensiuni.
Pentru aceasta o vom lua în „ordine descrescãtoare“: din
dimensiunea macro-cosmicã spre cea micro-cosmicã.
Pentru început, vom remarca mãrimea impresionantã a
componentelor biologice ale organismului uman: celulele, al cãror
numãr total þine de ordinul miilor de miliarde!
Astfel, prof. Speciani, cunoscut oncolog, indicã 60 trilioane de celule
care alcãtuiesc corpul omenesc, Linus Pauling 500 mii de miliarde, dr.
doc. C.I. Baciu indicã 600 mii miliarde.
Alte surse menþioneazã cã acest numãr este de ordinul a 1100 mii
miliarde
miliarde, precizând, în plus, cã numãrul microorganismelor trãind în
de
acest organism este de 100 mii miliar
miliarde
de…
(Paradoxal în aparenþã, apar de zece ori mai multe microorganisme
decât numãrul de celule constituente ale organismului gazdã respectiv
– însã, acest lucru se poate produce numai într-un organism supus
denaturãrii prin alimentaþia tradiþionalã.)
Nivelul molecular reprezintã nivelul cel mai fin al realitãþii medicale
ºi biologice carteziene. Este nivelul chimic, nivelul biologiei moleculare.
La acest nivel se fac studiile de geneticã (lumea cromozomilor ºi a
genelor).
Între aceste douã ultime niveluri s-ar mai putea identifica un
subnivel, acela al microbilor, al viruºilor ºi al prionilor – este nivelul
cercetãrii biochimice.
Despre nivelul submolecular ºi subatomic, savantul chimist Linus
Pauling realizeazã o descriere a particulelor de bazã cunoscute încã de
acum 10–15 ani:
Leptonii sunt particule elementare mai cunoscute. Dintre ei fac
parte: electronul, miuonul, neutrinul electronic, neutrinul miuonic ºi
antiparticulele lor: pozitronul (care este antielectronul), antimiuonul,
antineutrinul electronic ºi antineutrinul miuonic. Particulele care aparþin
nucleelor atomice poartã denumirea genericã de nucleoni.
Ing. Mânecuþã, citându-l tot pe Linus Pauling, ne precizeazã:
Acesta face menþiunea în tabelul leptonilor cã neutrinii au spinul
care corespunde unui ºurub cu filet pe dreapta, iar cel al antineutrinilor
spre stânga (deci neutrinul ekectronic ºi neutrinul miuonic au
spin „dextrogir“, iar antineutrinul electronic ºi antineutrinul
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miuonic – „le
vogir
„lev
ogir“).
Mai aproape de zilele noastre, teoria de etalonare de simetrie
SU a fãcut ordine în ceea ce fizicienii numesc „jungla particulelor“.
Aceastã teorie reprezintã ultima modernizare a teoriei cuantice ºi se
numeºte cromodinamica cuanticã. Ea reduce numãrul particulelor
elementare, introducând pe scenã quarkurile ºi gluonii. Aceasta pare
sã exprime un nivel mai apropiat de limita micro-cosmicã.
O noutate pe care o aduc quarckii este faptul cã ei au sarcini
electrice fracþionare.
Astfel, numãrul actual al particulelor elementare (al mijlocului
anilor ’90) sunt 34:
– 6 quarcki (u, d, c, s, t, b) ºi 6 antiparticule corespunzãtoare;
– 6 leptoni (electronul, neutrinul electronic, miuonul, neutrinul
miuonic, taonul ºi neutrinul taonic) ºi 6 antiparticule
corespunzãtoare;
– fotonul, gravitonul ºi 8 gluoni.
În direcþia unificãrii a apãrut teoria supersimetriei
supersimetriei, care uneºte
t eoria sime
triilor la dif
erit
ele niv
ele ale câm
purilor de ffor
or
þe.
simetriilor
diferit
eritele
nivele
câmpurilor
orþe.
drian Pãtr
uþ
Acest aspect este evidenþiat de cãtre dr
dr.. A
Adrian
Pãtruþ
uþ, astfel:
Supersimetriile urmãresc descrierea unitarã a tuturor interacþiunilor
precum ºi a câmpurilor de forþe, împreunã cu particulele asupra cãrora
acþioneazã. Ele tind sã realizeze unificarea interacþiunilor fundamentale,
pe de o parte ºi un fel de unificare substanþã - radiaþie, pe de altã parte.
Cercetãrile fizicii teoretice, au fãcut eforturi sã treacã dincolo
de niv
elul q
uar
ckilor
ckilor, deoarece fizicienii au gândit în mod logic, cã,
nivelul
quar
uarckilor
totuºi, la nivelul cel mai intim al materiei, trebuie sã existe niºte ultime
particule care sã le alcãtuiascã pe toate celelalte.
Astfel s-au imaginat modele ale unei posibile structuri interne a
quarckilor ºi leptonilor, care cautã, la energii tot mai mari, „cãrãmizi“
din ce în ce mai profunde ale materiei fizice.
Cercetarea este în plinã acþiune de aprofundare a „ultimului nivel“
al materiei. De aceea, ºi acest subiect rãmâne (permanent) deschis,
pentru noi ºi noi descoperiri…
Sã nu uitãm, însã, cã, aceste permanente descoperiri, sunt doar
simple „cãrãmizi“ ale fundaþiei Drumului de Re-Descoperire
a OM-ului de cãtre om!

10.2.3 „„BIO-ENERGIA
BIO-ENERGIA
BIO-ENERGIA““ SAU
RADIAÞIA „„ENERGIEI
ENERGIEI BIOLOGICE
BIOLOGICE““
A ORGANISMULUI
Toate elementele, expuse în subiectul anterior, realizeazã legãtura
(elementul de interfaþã) cu dimensiunea energeticului, a radiaþiilor
electromagnetice ºi luminiscente – a cãror genezã ºi mecanism de
acþiune se relevã în dimensiunea subcuanticã, cea a valorilor spaþiale
infime, dar a valorilor energetice gigantice, de ordinul giga- ºi
terraelectron-Volþilor.
Astfel cã, ne apropiem de teoria biostructuralã a acad. E.
Maco
vski
Macov
ki, care încearcã sã atingã acelaºi domeniu conex (al „structurii
viului“), într-un limbaj cibernetic, cu o rigoare ºtiinþificã
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corespunzãtoare.
Aceastã teorie a fost expusã pe larg în lucrarea acestuia, apãrutã în
1984, „Concepþia biostructuralã ºi teoriile moleculare ale materiei vii“,
într-o prezentare comparativã cu alte teorii moleculare (ale lui E.S.
Bauer, W.W. Lepeoschkin, A. Frey-Wyssling ºi G. N. Ling) – ºi din care
extragem ºi noi un foarte scurt citat:
Proprietãþile relativ noi pe care le implicã prezenþa biostructurii
sunt reflectate în planul bioenergetic prin particularitatea corelativã
dintre biostructurã ºi materia molecularã coexistentã, care devin
purtãtoare ale bioplasmei. Definitã ca o stare de agregare a materiei ºi
având o naturã electrono-protonicã, bioplasma furnizeazã la nivelul
de integrare biosic, generarea a diferite ,,emisii“ ansamblul cãrora
,structura materialã a câmpului biologic
constituie ,,structura
biologic“, prin care
organismul viu poate acþiona la distanþã asupra altor organisme vii,
46
46)
influenþând comportarea acestora. (46
ce
tãrile de micr
oscopie electr
onicã de
Trebuie arãtat cã cer
cerce
cetãrile
microscopie
electronicã
înaltã ttensiune
ensiune
ensiune, efectuate de R.R. Porter ºi J.R. Tucker (1981), au
confirmat teoria biostructuralã emisã de E. Macovski, fotografiind cu
ajutorul acestui tip de microscop structura spongioasã
microreticularã a materiei vii – ce constituie substanþa fundamentalã
bioplasmaticã.
Acest concept, al biostructuralitãþii, apropie domeniul structurilor
subatomice, de dimensiunea energeticului – exprimat prin conceptul
de energie plasmaticã ºi bioplasmaticã.
Din aproape în aproape, în special dupã descoperirea „principiului
nedeterminãrii
nedeterminãrii“ al lui Heisenberg, s-a ajuns sã se considere cã, de fapt,
materia nu este ceva atât de concret cum îºi imaginase omul de mai
înainte, cã aceasta poate fi consideratã o stare condensatã a energiei
(E=mc2) ºi cã, de fapt, ea constituie un caz particular al acesteia din
urmã.
Astfel, în mod treptat, ne-am apropiat de ideea „câmpurilor“ fizice ºi
biologice.
Se ºtie cã fizica cuanticã, atribuie materiei o naturã dublã: materiamasã ºi materia-câmp. Câmpurile de forþã din naturã emit cuante care
au o naturã dublã: corpuscularã ºi ondulatorie.
ic
pul gr
avif
câmpul
gra
vific
ic, care
Principalele câmpuri fizice din naturã sunt câm
purile electr
omagne
tice
emite gravitoni ºi unde gravitaþionale, câm
câmpurile
electromagne
omagnetice
tice,
care emit fotoni ºi undele electromagnetice corespunzãtoare, precum
ºi câmpurile intranucleare
intranucleare, care emit mezoni etc.
Astfel, calea cãtre dimensiunea energiei plasmatice este deschisã,
permiþând pãtrunderea în acest plan studiat riguros doar în ultimul
timp, pe mãsura realizãrii progreselor tehnologice.
„Biocâmpul“
„Biocâmpul“, sau câmpul energetic biologic – pus în evidenþã
92
pentru prima datã de A.G.Gurvici, prin 1922–1
922–192
9244 – contureazã forma
unui organism viu, fiind format din micro- ºi macromolecule,
înconjurându-l, „ca o anvelopã etericã“ (dupã expresia autorilor C.
Bianu, I. Mãmulaº).
În 1928, Langmuir identificã cea de-a patra stare a materiei, pe
care o denumeºte „plasmã“. Aceasta este starea de materie proprie
stelelor ºi nebuloaselor (plasma fierbinte), dar ºi descãrcãrilor electrice
în gaze ionizate (plasma rece).
V. Gricenk
o a evidenþiat bioplasma în 1966; V. Iniuºin dezvoltã
Gricenko
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mai departe cercetãrile ºi deosebeºte bioplasma, de plasma
propriu-zisã, prin faptul cã este structuratã într-un câmp de energie,
propriu-zisã
biocâmpul, caracteristic organismelor vii.
Toate aceste informaþii au pregãtit terenul pentru înþelegerea cât
mai clarã a acestei „energii biologice“ sau ,,bioenergie“, evidenþiatã de
cãtre numeroºi cercetãtori.
Înaintea aprofundãrii conceptului „bioenergeticii“, vom prezenta
douã exemple clare, din cercetarea medicalã, ce înlãturã orice îndoialã
în privinþa influenþei determinante a bioenergiei în metabolismul celular,
din cadrul oricãrui organism, fie vegetal, animal sau uman.
nea ºi L ucian Ga
vrilã
Astfel, Gh. Zar
Zarnea
Gavrilã
vrilã, în comunicarea
„Biomecanica celulei“, realizeazã un istoric al cercetãrilor, care, aduse
la zi, conduc la elaborarea unui model, cu ajutorul cãruia se poate
reda, mai bine, desfãºurarea fenomenelor complexe din celula vie – ºi,
în mod special, miºcarea celularã:
Aspectele de biomecanicã bacterianã sunt studiate numai în cadrul
unor experienþe de laborator ºi atestã faptul cã: cele mai multe bacterii
se deplaseazã prin intermediul flagelilor, apendice filamentoase
cilindrice, unice sau multiple, dispuse la suprafaþa celulei. La baza
motor rotativ
fiecãrui flagel se aflã un „motor
rotativ“ legat în înveliºurile celulare,
adicã de membrana ºi de peretele celular. La început numãrul de rotaþii
a fost apreciat la 40–50 pe minut, pentru ca dupã cele mai noi cercetãri
sã se aprecieze cã este vorba de 3.000–4.000 ture pe minut. Pus în
miºcare de acest motor rotativ, filamentul flagelului începe a se învârti
în jurul propriului ax asemenea unei elici propulsând întreaga celulã.
Celulele bacteriene au o miºcare asemãnãtoare cu aceea de înot ºi de
coli motorul funcþioneazã în sens antior
ar
pildã în cazul Escherichia coli,
antiorar
ar,
care se schimbã însã ºi face ca ºi fascicolii sã intre în miºcare prin
acþiunea unor forþe de torsiune specifice. Se produce un haos, o
încurcare a flagelilor? Nici gând, tranziþia de la o formã la alta de rotaþie
tsch ºi Sjebald – progresiv.
se desfãºoarã – dupã Doe
Doetsch
E nevoie în consecinþã de o sursã de energie ºi s-a constatat cã
mobilitatea flagelului depinde de potenþialul electrochimic al proteinelor
din membranã, aºa numitã forþã proton – motrice. O rotaþie completã a
unui flagel ,,consumã“ 256 protoni
protoni, dar nu se cunoaºte încã mecanismul
prin care ei sunt folosiþi ºi nici felul în care potenþialul lor este cuplat cu
rotaþia mecanicã.
ªi în final mãrturisirea: Apare la un moment dat aici un fel de graniþã,
unde singure legile mecanicii nu pot explica întreaga complexitate a
biologiei celulare, ºi este solicitat efortul interdisciplinar. Sunt limite
inerente pe care le întâlnim , mai devreme sau mai târziu, în orice
disciplinã ºi care pe plan conceptual, teoretic, ar trebui sã ne conducã
la o nouã unitate. (447)
Al doilea exemplu ne este oferit de dr. Eugen Celan, în lucrarea
acestuia, „Materia vie ºi radiaþiile“
radiaþiile“, unde ne prezintã un fenomen
deja cunoscut ºi demonstrat de ºtiinþã – „radiaþiile mitogenetice
Gurvici“
Gurvici“, evidenþiate prin „efectul citopatic în oglindã“
oglindã“, descoperit
Kaznaceev:
de Acad. Kaznaceev
Fenomenul intricãrii celor douã universuri (fizic ºi biologic, al
materiei ºi energiei) are o extindere generalã în lumea organismelor
ect cit
opatic în oglindã
biologice. O dovedeºte aºa numitul ef
efect
citopatic
oglindã,
descoperit de cãtre acad. Kaznaceev. Dupã cum se ºtie, o culturã
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inf
ect
atã cu un agent pat
ogen car
ovoacã modif
icãri
infect
ectatã
patogen
care
pro
modificãri
e îi pr
citopatologice este capabilã sã inducã unei alte culturi congenere fãrã a veni în contact direct cu ea – deci fãrã a o infecta –
aceleaºi modificãri citopatologice
citopatologice. Aceastã inducere se face pe calea
transmiterii unor informaþii biopatologice pe purtãtoare ultravioletã,
purtãtoare care este guvernatã de legile unui univers einsteinian. Alãturi
de celelalte fenomene mai înainte pomenite, apare aºadar, faptul cã
,,efectul citopatic în oglindã“, printre alte implicaþii mai ales de ordin
medical, demonstreazã capacitatea structurilor biologice de a
produce, transmite, recepþiona, decoda ºi integra informaþii
dintr-un univers guvernat de legi newtoniene, într-un altul
guvernat de legi relativist – einsteiniene
einsteiniene. Procesul acestora se
45
45)
poate derula în ambele sensuri. (45
Iatã prezentate câteva exemple, legate de Radiaþiile mitogene –
alãturi de cele legate de Apa biologic activã (cu remarcarea pH-ului
iniþial alcalin, al acesteia, ca, dupã câteva ore, acesta sã redevinã neutru),
e
aþiile biologice la joasã ener
gie sau Reacþiile oscilant
Transmut
oscilante
ansmutaþiile
energie
(prezentate pe larg la Capitolul 6, al Pauzei Alimentare).
Prin aceste dovezi ale cercetãrii ºtiinþifice moderne, începe sã se
evidenþieze existenþa acestei forme de manifestare a substanþei universale
– fie sub forma materiei, fie sub aceastã formã a dimensiunii
energeticului.
Bioener
ge
ticã
xander
Termenul de „Bioener
Bioenerge
geticã
ticã“ a fost inventat de dr
dr.. Ale
Alex
Lowen
Lowen, elev al lui Wilhelm Reich
Reich, doctor în medicinã ºi psihanalist
american, prin anul 1950 (precedând cu mult utilizarea lui de cãtre A.
Szent-Gyorgy).
Însã, conceptul ca atare („bioenergeticã“), a fost introdus de A.
Sz
ent-Gy
or
gy
Bioener
ge
tica
Szent-Gy
ent-Gyor
orgy
gy, în lucrarea cu acelaºi nume, „Bioener
Bioenerge
getica
tica“, apãrutã
Yor
k , în 195
la N e ww-Y
ork
9577 . Savantul nu ezitã, totuºi, sã-ºi exprime
nemulþumirea, ºi sã recunoascã faptul cã, în înþelegerea proceselor
biochimice, percepute strict reducþionist ºi mecanicist, lipseºte „ceva“.
În abordarea cea mai cartezianã, „bioenergetica“ se rezumã la
schimbãrile energetice la nivel celular, pe baze chimice ºi
termodinamice, având ca „staþii de putere“ mitocondriile (formaþiunile
energetice ale celulei ºi care, în funcþie de autor, sunt în numãr de 50 ºi
500/ celulã).
La noi în þarã, aceste fenomene (ale radiaþiei bioenergetice) au fost
intens studiate, cel puþin teoretic, de o seamã de medici ºi cercetãtori
din domeniul medical, printre care se detaºeazã, alãturi de acad. E.
Maco
v s ki
uþ, T
Macov
ki, medici precum E. Celan, A
A.. Pãtr
Pãtruþ,
T.. Caba, C
C..
IonescuTâr
go
viºt
e , dar ºi alþi cercetãtori, precum C . Dianu ºi I.
Ionescu-Târ
Târgo
goviºt
viºte
Mãmulaº.
La aceºtia se pot alãtura, ca veritabili promotori, cercetãtori ruºi ºi
aznaace
v, Gur
vici, Dubr
ov, Ser
ghee
v,
cehi, precum V.B. K
Kaznaace
aznaacev
Gurvici,
Dubro
Serghee
gheev
Guleae
v, A
damenk
o etc.
Guleaev
Adamenk
damenko
of. W
Dr. E. Celan aratã cã pr
prof.
W.. Sedlak (de la Universitatea din
damenco ºi V. Iniuºin
of. Thelma Moss etc.,
Lublin), dr
dr.. V
V.. A
Adamenco
Iniuºin, pr
prof.
cred cã, la baza fenomenelor biofizice, se aflã agregarea materiei sub
forma denumitã drept „bioplasmã“.
Bioplasma se manifestã în plan bio-energetic sub formã de biocâmp. Efectele de biocâmp sunt evocate în asociere cu domeniul elec-
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tromagnetic, magnetohidrodinamic, sonic ºi gravitaþional.
Ing. chim. R. Mânecuþã, cel care a sistematizat, în modul cel mai
sintetic, relaþia levogir-dextrogir, a sesizat apropierea fireascã, a acestei
forme de manifestare a nivelului molecular, de dimensiunea
energeticului.
De aceea, acesta este cel mai îndreptãþit sã realizeze o sistematizare,
ºi la acest nivel, adunând informaþiile disparate, de prin numeroasele
ºi variatele lucrãri deja existente.
Astfel, el realizeazã o sintezã a calitãþilor acestei forme de
manifestare a materiei ºi universului, respectiv bio-energia –
pe care o prezentãm ºi noi, la finalul acestui subiect.
În urma numeroaselor cercetãri ºtiinþifice, în prezent putem preciza,
energia biologicã
cã BIO-ENERGIA
BIO-ENERGIA, sau „energia
biologicã“:
– existã universal;
– strãbate întreg spaþiul, acest lucru putând fi demonstrat evident;
– este susceptibilã de variaþii ºi se manifestã ca ºi cãldurã,
electricitate staticã, fulgerare difuzã, electricitate, magnetism,
atracþie universalã;
– prin suprapunerea a douã sau mai multe unde ale aceleiaºi energii,
ia naºtere o particulã de masã;
– constituie în sine unitatea (coeziunea) materiei; o astfel de forþã
de coeziune devine liberã ºi demonstrabilã când se dezintegreazã
materia;
– se transmite cu viteza luminii ca radiaþie luminoasã cu caracter
local;
– este transparentã, dar poate sã devinã vizibilã ca „refracþie a
luminii“ sau ca „undã caloricã“;
– are origine „rece“; totuºi reflexia ºi absorbþia sa genereazã cãldurã,
ca ºi cum ar genera concentraþia sa particularã ºi curgerea între
limitele materiei;
– nu se pierde, dar existã un metabolism energetic care o face sã
curgã cãtre un nivel mai puþin ridicat conservându-ºi „capacitatea
de descãrcare“ faþã de un nivel mai scãzut;
– are miºcare vibratorie/ ondulatorie;
– strãbate întreaga materie (orice materie);
– poate fi evidenþiatã vizibil, termic, electric sau cu ajutorul
sunetului.

10.2.4 COMPONENTA BIO-ELECTROMAGNETICÃ
A RADIAÞIEI ENERGIEI VIULUI
Componenta (bio)electromagneticã, a acestei radiaþii universale,
este coerent descrisã ºi bine sistematizatã, de cãtre dr
dr.. Florin
Dumitrescu
Dumitrescu, în lucrarea acestuia, „Omul ºi mediul electric“.
Acesta – un competent observator al fenomenelor radiative
bioenergetice, ºi, de altfel, inventator al metodei cunoscute astãzi, de
evidenþiere ºi vizualizare a „aurei“ – precizeazã urmãtoarele:
Organismul viu comunicã electric cu lumea înconjurãtoare, iar structurile de înveliº se interpun ca un filtru selectiv în calea acestor schimburi
de energie ºi informaþii facilitându-le sau limitându-le, în funcþie de
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necesitãþile energetice ºi funcþionale ale organismului. Se poate vorbi de
o homeostazie electricã ºi de un mecanism al autoreglãrii asemãnãtor
homeotermiei ºi termoreglãrii, la care înveliºul organismului participã
activ, dar aceste fenomene sunt mult mai complexe din punct de vedere
fiziologic ºi biofizic.
Se pot obiectiva fenomene de câmp electromagnetic biologic
biologic,
interrelaþii între structuri componente ºi între organisme diferite.
Faþã de formularea idealã a legilor electromagnetismului, ce se
aplicã în studiul fenomenelor bioelectrice, sunt evidente dificultãþile de
modelare matematicã a caracteristicilor electrice reale ale organismului
viu, care este un volum-conductor neomogen, delimitat în spaþiu
neuniform, cu anizotropie electricã compus dintr-o multitudine de surse
independente, ce se interfereazã spaþio-temporal în mod vizibil.
Pentru determinarea repartiþiei spaþiale a câmpurilor electrice ºi
magnetice în mediile biologice, se face apel la ecuaþiile neomogene
de tip Helmholtz
Helmholtz, în care intervin mãrimi complexe dependente de
coordonatele spaþiale ºi de pulsaþie.
În relaþiile de calcul ale intensitãþii câmpului electric biologic se
iau în consideraþie o serie de proprietãþi speciale ale conductorilor, ca:
efecte capacitive, de propagare, inductive, peliculare, ºi de ,,frontierã“,
precum ºi efectele biofizice ºi biochimice, specifice organismului viu.
În structura electricã a organismelor vii, un rol însemnat îl au
substanþele paramagnetice care în absenþa câmpului exterior
prezintã un moment magnetic propriu (rezultat al momentelor magnetice
orbitale ºi de spin ale electronilor). Substanþele paramagnetice absorb
selectiv undele electromagnetice (rezonanþa electronicã de spin
spin).
De asemenea în componenþa organismelor vii intrã ºi substanþe
diamagnetice a cãror proprietate constã în deformarea înveliºului
electronic al atomilor sub acþiunea câmpului magnetic exterior. Acest
fenomen se datoreazã tendinþei sarcinilor electrice de a ecrana parþial
interiorul unei substanþe faþã de de un câmp magnetic aplicat. Apariþia
momentelor diamagnetice în prezenþa unui câmp magnetic exterior este
caracteristicã pentru hidrogen, carbon ºi majoritatea compuºilor
organici. Susceptibilitatea magneticã (raportul dintre magnetizare
ºi intensitatea câmpului magnetic aplicat) are valori negative pentru
substanþele diamagnetice ºi pozitive pentru substanþele paramagnetice.
În organismele vii au fost studiate comportamentele paramagnetice
ºi diamagnetice ale unor substanþe chimice (hemoglobinã, enzime,
fracþiuni proteice ale serului sanguin, constituenþi celulari, etc.), utilizânduse ca metodã de investigaþie, în principal, absorbþiile selective de unde
electromagnetice.
Interacþiunea câmpurilor electrice ºi magnetice exterioare cu
organismul viu, care prezintã un câmp magnetic propriu
propriu, au o
importanþã deosebitã la lãmurirea unor aspecte privind schimbul de
informaþii cu mediul ambiant, corelaþia energie-structurã ºi ritmurile
energetice ale biosistemelor, probleme care nu pot fi abordate decât
printr-o concepþie mobilã cu privire la nivelul microscopic al
fenomenelor bioelectrice.
La baza structurilor substanþei vii se aflã edificii moleculare, cu
alcãtuiri ºi semnificaþii specific biologice, supuse unor schimbãri
permanente, prin reacþii chimice, unei agitaþii termice moleculare ºi
unor perturbaþii produse de radiaþii electromagnetice. Se produc astfel,
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remanieri continue ale organizãrii structurilor biologice.
În cazul variaþiilor condiþiilor exterioare, într-un sistem biologic
apar procese de sens contrar, care diminueazã ºi anihileazã acþiunea
factorului peturbator. Pe acest principiu se bazeazã reacþia sistemelor
biologice faþã de fenomenele electromagnetice din mediul cu caracter
nociv, care determinã fenomene de adaptare, apãrare ºi autoreglare.
În celula vie se petrec anumite transformãri energetice care-ºi au
un corespondent în energia electromagneticã. Forme de energie specifice
vieþii, ca de exemplu energia psihicã, pot fi astfel puse în evidenþã prin
fenomenele electromagnetice, concomitente ºi consecutive acestor
transformãri.
Caracteristic organismului viu este faptul cã proprietãþile lui electrice
ºi magnetice (conductibilitatea, permitivitatea ºi susceptibilitatea
macromoleculelor organice) depind de tipul de legãturi atomice ºi
moleculare care determinã efecte de orientare a dipolilor, efecte de
dispersie de naturã cuanticã. Se mai admite dependenþa proprietãþilor
electrice de forma moleculelor, cât ºi de existenþa impuritãþilor în spaþiul
liber al substanþei.
În sistemele vii au fost evidenþiate, legate de structurã lor chimicã,
anumit
e car
act
eris
oprii semiconduct
oar
elor
anumite
caract
acteris
eristici
proprii
semiconductoar
oarelor
elor. Un exemplu
tici pr
îl constituie membrana celularã a cãrei conductanþã depinde de
permeabilitatea selectivã pentru ionii de aceeaºi specie (K, Na).
Conductibilitatea diferitã în funcþie de sensul de trecere al curentului
este caracteristicã joncþiunii semiconductoare. A fost demonstratã
dependenþa conductibilitãþii unor structuri biologice de
acþiunea temperaturii ºi a radiaþiilor electromagnetice din
spectrul vizibil, efecte similare proprietãþilor substanþelor
termo- ºi foto- semiconductoare
semiconductoare.Existenþa unui prag de stimulare
a structurilor nervoase prezintã, de asemenea, analogia cu tensiunile
de polarizare aplicate joncþiunii semiconductoare.
Se poate afirma, în concluzie, cã interrelaþiile organismului cu
mediul înconjurãtor, ca ºi funcþiile sale interne, sunt legate de fenomenele
electromagnetice.
Organismul viu se aflã într-o interacþiune continuã cu materia infinit
dimensionatã a universului, realizând un permanent schimb de energie
ºi informaþie.
Suntem obiºnuiþi ca prin mediu înconjurãtor sã înþelegem structurile
materiale din imediata vecinãtate a organismului viu, într-un spaþiu
restrâns, în care acesta îºi reaºeazã funcþiile vitale. Prin extindere însã,
noþiunea de mediu se poate asimila cu însuºi universul.
universul Este
uºor de înþeles aceastã accepþie dacã ne gândim cã miºcãrile
infrastructurale atomice dintr-o galaxie îndepãrtatã produc fotoni ce se
propagã la distanþe enorme, generând un flux de fotoni pe retina noastrã.
De asemenea, oscilaþiile electromagnetice – de la mii de ani
e – po
olt
ar
ea unui ger
mene
depãrtt ar
are
pott inf
influenþa
dezvolt
oltar
area
germene
luminã depãr
luenþa dezv
de viaþã, determinând mutaþii
mutaþii. Ritmurile biologice pot fi influenþate de radiaþia solarã ca ºi de filamentul incandescent al unui bec situat
în extremitatea organismului viu.
Energia biologicã, atât în formele ei primare, cât ºi în controlul pe
care îl exercitã asupra unor energii terestre de care dispune voinþa
umanã, interfereazã cu energia universului.

624

Existã de asemenea o interacþiune permanentã între organismele
vii ce populeazã planeta noastrã care interfereazã cu conexiunile multiple ale fiecãrui organism cu materia inertã.
Mediul electric extern reprezintã totalitatea fenomenelor
electromagnetice care înconjoarã fiinþa vie, consideratã ca un corp
finit supus acþiunii lor ºi în acelaºi timp generator de câmpuri
electromagnetice proprii.
Noþiunea de mediu are însã ºi un caracter biologic, ca fiind definitã
nu atât prin spaþiul material necesar existenþei organismului viu, cât mai
ales prin interrelaþiile energetice ºi informaþionale ale acestuia cu
corpurile ºi sistemele fizice înconjurãtoare, interrelaþie care asigurã
funcþionalitatea sistemelor biologice. Dacã unele forme de energie
(cineticã, termicã, gravitaþionalã etc.) acþioneazã asupra organismului
pânã la distanþe finite, delimitate de caracterele fizice ale corpurilor ºi
sistemelor ce le genereazã ºi ale celor prin care se propagã, în schimb
limitele mediului electric extern – caracterizat prin energie
electromagneticã ce acþioneazã asupra organismului viu nu
precizate.
pot fi precizate
Principalii factori de mediu au o acþiune aleatoare perceputã de
organismul viu prin semnale senzitive ºi senzoriale. Câmpurile
electromagnetice pot acþiona continuu (la un anumit nivel energetic) ºi
discontinuu (prin fluctuaþii cu caracter de informaþii) asupra organismului,
într-un spectru de frecvenþe diferite, dintre care nu sunt percepute în
mod conºtient decât radiaþiile electromagnetice cu lungimea
de undã a luminii vizibile ºi curenþii de joasã ºi de medie
frecvenþã.
Sursele generatoare de câmpuri electromagnetice sunt rãspândite
pretutindeni în jurul fiinþei vii. Ele se nasc din acþiunea mecanicã de
vecinãtate, ca de exemplu influenþele electrostatice ºi triboelectrice,
sau apar la distanþe cosmice, ca sursele siderale cu valori energetice
enorme.
Interrelaþiile biocâmpurilor electrice constituie un aspect particular al mediului extern.
Organismele vii obþin o mare parte din energia necesarã
ticã a mediului încon
bþia
energia
electromagne
omagneticã
înconjurãt
jurãtor
or.. Absor
Absorbþia
din ener
gia electr
omagne
jurãt
or
energiei radiante în interiorul celulei ºi transformarea ei în
energie biologicã constituie însã una dintre marile necunoscute
48
ale naturii. (48
48)
De aceeaºi „radiaþie universalã a fiinþelor vii
vii“, prin
componenta sa bio-electromagneticã, se ocupã ºi Georges Lakhovski,
în lucrarea sa, „Originea vieþii“:
Ce este radiaþia universalã a fiinþelor vii ? Teoria mea expune simplu
principiile fundamentale ºi îi relevã natura. Sprijinindu-se pe cele mai
recente descoperiri ale ºtiinþei în domeniul radiaþiilor ea demonstreazã,
ajutându-se de analogii foarte elementare, cã celula, organismul
esenþial al oricãrui fiinþe vii, nu este altceva decât un rezonator
electromagnetic, susceptibil de a emite ºi de a absorbi radiaþii
de foarte înaltã frecvenþã.
Aceste principii fundamentale înglobeazã întreaga biologie.
Viaþa ? Este echilibru dinamic al celulelor, armonia acestor radiaþii
multiple care acþioneazã unele contra altora.
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Boala ? Este dezechilibrul oscilator al celulelor, provenind din
adiaþiei micr
obiene, concauze exterioare. În particular, este lup
luptta rradiaþiei
microbiene,
tra radiaþiei celulare.
celulare Cãci microbul, fiinþã unicelularã, acþioneazã
de asemenea prin radiaþia sa. Dacã radiaþia microbianã triumfã, apare
cã învinge radiaþia
boala, ºi la capãtul rezistenþei vitale – moartea. Da
Dacã
49
cer
e la sãnãt
at
e . (49
celularã, atunci aav
vem rreînt
eînt
oar
49)
eîntoar
oarcer
cere
sãnãtat
ate
Ceea ce este deosebit de semnificativ, în aceastã lucrare a lui
Lakhovski, este faptul cã, pornind de la aceastã idee, a funcþionãrii
celulelor ca oscilatoare electrice,
electrice el realizeazã o serie de experienþe
pe plante (în speþã, Pelargonium), pe care le cancerizeazã cu inoculare
de „Bacillus tumefaciens“. Ulterior, Lakhovski reuºeºte sã vindece
or
tumorile produse, folosindu-se de un r adiooscilat
adiooscilator
or, care avea
posibilitatea de a varia lungimea de undã emisã, între 2 ºi 10 metri.
În final, acesta constatã cã poate substitui oscilatorul cu o sârmã de
cupru, fãcutã sub formã de buclã circularã deschisã, cu un diametru de
30 cm, ºi pusã în jurul tumorii respective.
Dupã un timp de circa o lunã, tumoarea se usucã ºi se
desprinde de pe tulpinã…
De la nivelul celular vom urca spre „dimensiunea“ suprafeþei
corpului fizic, dar ºi cãtre cea a bio-câmpului radiativ, generat de emisia
fiecãrei celule în parte.
Iatã, referitor la aceste dimensiuni, ce ne precizeazã cuplul de autori,
gia
ing. A
.l. Baciu
„Energia
A.. Baciu – dr
dr.. doc. C
C.l.
Baciu, în lucrarea acestora, „Ener
electricã ºi viaþa“:
Valoarea medie a potenþialului cutanat la om, cules în palmã este
de 60–70 mV, iar pe suprafaþã corpului valorile variazã în limite foarte
50
50)
largi (4–150 mV). (50
În ce priveºte polaritãþile curentului electric pe suprafeþele cutanate
ether
ed îl citeazã pe Ar
thur Baines
ºi în volum, dr
dr.. V
V.. W
We
thered
Arthur
Baines, un inginer
electrotehnician american – care, prin anii 1930, a fãcut intense cercetãri,
privind polaritãþile electrice la plante ºi animale, aflate în legãturã cu
rolul lor fiziologic.
Acesta aratã cã, tot ceea ce este viu are polaritate electricã, ºi, cã
aceasta, variazã atât alternant, pe suprafaþã, dar ºi în volum. De exemplu,
un mãr are codiþa negativã, miezul pozitiv, miezul seminþelor negativ,
iar cicatricea floralã pozitivã.
Aceasta afirmã, de asemenea:
Câtã vreme polaritãþile electrice se pãstreazã, fructul respectiv este
tibil
comestibil
tibil. Dupã destrãmarea polaritãþilor, fructul respectiv nu mai
comes
este comestibil
comestibil.
Iatã, aceastã ultimã afirmaþie, confirmã importanþa renunþãrii la
tratamentele termice asupra vegetalelor, pentru pãstrarea polaritãþilor
componentei bio-electromagnetice a bioenergiei alimentului respectiv.
Aceasta reprezintã o altã formã de exprimare – „ºtiinþificã“, din
biofizica electricitãþii – a aceleiaºi afirmaþii, exprimatã atât de „banal“,
pe întregul parcurs al lucrãrii noastre: „Nu ucideþi vegetalele în
crematoriul focului“!…
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10.2.5 „AMPRENTELE KIRLIAN“ ªI „AURELE
ELECTRONOGRAFICE“
Fenomenul prezenþei ºi manifestãrii „aurei“ din jurul corpului
omenesc (bio-câmpul dimensiunii energetice) a fost studiat sistematic
în ultimii zeci de ani, cu aparate performante – de tipul aparatului Kirlian,
a electronografului etc.
Totuºi, atenþia acordatã fenomenului, nu a fost ºi (încã) nu este pe
mãsura importanþei existenþei ºi manifestãrii sale. Într-adevãr, aceste
fenomene se manifestã la dimensiuni inabordabile simþurilor noastre
actuale.
Rãmâne, în schimb, alternativa senzorilor ajutãtori, care sã
„colecteze“ efectele acþiunii acestor fronturi succesive de unde
unde.
UND
A reprezintã acea cantit
at
e de ener
gie în miºcar
e , care
UNDA
cantitat
ate
energie
miºcare
urmãreºte un anumit traseu mai mult sau mai puþin complicat (ce
reprezintã forma undei), care are o anumitã repetiþie raportatã la
unitatea de timp (ce se numeºte frecvenþã
frecvenþã) ºi care are o anumitã
amplitudine
amplitudine.
În acest fel putem înþelege „amprentele Kirlian“ ºi „aurele electronografice“, ca fiind interacþiuni ale câmpurilor electrostatice, generate artificial în procedeele respective, cu rezultantele bio-energetice
ale organismelor studiate.
Referitor la acest subiect, dr. Vernon Wetthered, citat mai înainte,
susþine existenþa ºi utilizarea medicalã a acestui fenomen:
Noi avem dovezi de la diferite autoritãþi ºtiinþifice cum au fost pânã
.J. Kilner de la Spitalul St. Thomas, Oscar Bagnall
nu demult, dr
dr.. W
W.J.
ºi alþii, cã fiinþele umane sunt înconjurate de aurã, care pot fi vãzute de
multe persoane în condiþii corespunzãtoare de luminã. Cu scopul de a
mãri sensibilitatea vizualã, pot fi utilizate ecrane de dicyaninã sau
alte ecrane corespunzãtoare sau ecrane confecþionate sub formã de
ochelari, în care se introduc lichide corespunzãtoare între douã lentile
plane pentru fiecare ochi.
Aceste importante tehnici de investigaþie biologicã ºi medicalã, au
fost amplu descrise ºi examinate în douã lucrãri de înaltã þinutã ºtiinþificã
ºi tehnicã, una aparþinând dr. Eugen Celan, „Materia vie ºi radiaþiile“,
iar cea de-a doua, a dr. Fl. Dumitrescu, „Electronografia“.
Ne vom limita aici a menþiona cã A. Baciu ºi C.I. Baciu aratã cã
efectul Kirlian se obþine în regim de radiofrecvenþã, între 500 kHz ºi 3
Mhz ºi cã electronografia are la bazã aceleaºi date generale ale efectului
Kirlian. Însã, în ultimul caz, se utilizeazã un impuls electric unic, de
formã ºi de polaritãþi bine determinate.
Imaginile colorate care apar în electronografie sunt în funcþie de
polaritatea impulsului.
Impulsurile electrice pozitive
pozitive, creeazã efluvii luminoase (aure concentrice faþã de conturul organismului), cu numeroase detalii de exterior ºi mai puþine detalii de interior. Imaginea are numeroase
neregularitãþi ascuþite, orientate spre exterior, ºi e videnþiazã
interacþiunea organismului viu cu mediul electric extern
extern.
Impulsurile electrice negative
negative, direcþioneazã efluviile luminoase
spre interiorul organismului, evidenþiind numeroase detalii de interior,
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ºi având marginile exterioare mai rotunjite. Imaginile obþinute prin acest
tip de impuls, pun în evidenþã detalii de configuraþie electricã internã
internã.
Spectrul de culori obþinut în electronografie este mai larg decât cel
dat de efectul Kirlian (de la ultraviolet pânã la roz).
Forma, claritatea ºi culoarea imaginilor, dau indicaþii asupra
eventualelor stãri patologice ale organismelor, ca ºi a stãrii psihice a
persoanei investigate.
Despre ineditele observaþii – obþinute în urma unor experimente
om
pkins ºi C. Bir
d.
cu aceste aparate – au amintit ºi P. T
Tom
ompkins
Bird
În lucrarea, „Viaþa secretã a plantelor“, aceºtia precizeazã:
Thelma Moss – profesor de psihologie la Universitatea din Los
Angeles din California – se numãrã printre promotorii metodei Kirilian
în SUA. Împreunã cu William Emboden
Emboden, profesor de biologie în
aceeaºi universitate ºi cu alþi colaboratori, dintre care este aproape
nelipsit numele lui Kendall Johnson – cel care, student încã, la sugestia
profesoarei sale, creeazã primele aparate de tip kirilian, întreprind, la
iniþiativa Companiei Naþionale pentru Seminþe, un studiu de selectare a
seminþelor viabile de cele neviabile prin înregistrarea câmpului bioelectric. Probele efectuate au demonstrat nu numai aspecte ale
biocâmpului semnificativ diferenþiate la seminþele viabile, de
cele ,,ucise“ chimic, dar spre surpriza cercetãtorilor relevã
ºi un aspect de „prefigurare“ a viitoarei rãdãcini, totdeauna
de aceeaºi culare roºu-purpuriu. Ciudata imagine de prefigurare a
viitoarei plante apare atât în înregistrarea fotograficã a fenomenului,
cât ºi în înregistrarea pe bandã video ca o excrescenþã ce ,,depãºeºte“
limitele fizice ale seminþei negerminate.
P e rãsaduri de grâu ur
e in viv
vã o
urmãrit
mãrite
vivo
observã
mãrit
o se obser
intensã activitate bioelectricã sub forma unei emisii de scântei
care apare mai întâi la nivelul rãdãcinii, apoi la nivelul
mugurilor
dinea de dezv
olt
ar
e a plant
ei
mugurilor,, indicând or
ordinea
dezvolt
oltar
are
plantei
ei.
Surprinºi de apariþia fenomenului cercetãtorii preferã sã citeze în
loc de explicaþii pe Robinson ºi Jaffe: „În germenii plantelor sau
animalelor existã un model care prefigureazã organizarea adultului.
Mecanismele prin care se formeazã ºi se menþin aceste modele nu sunt
elucidate. Dar s-a gãsit o cheie a acestui mecanism când s-a descoperit
cã aceºti germeni conduc un curent electric prin ei înºiºi.“
33
(33
33)
Din citatul anterior se observã cum, Thelma Moss, împreunã cu
William Emboden – promotori, în S.U.A., ai metodei de înregistrare
energeticã prin amprentele Kirlian – constatã clar aspecte ale
biocâmpului, semnificativ diferenþiate la seminþele viabile,
de cele „ucise“ chimic.
Aceastã precisã imagine este în concordanþã cu cea oferitã de Arthur
Baines, citat la finalul subiectului anterior (unde a ºi fost comentat).
Aceste douã clare imagini, subliniazã, încã o datã, relaþia directã
existentã, între prezenþa ºi manifestarea armonioasã a fenomenelor
din domeniul bio-electroluminiscenþei (adicã al câmpurilor ºi undelor
energetice ºi bio-energetice), pe de o parte, ºi, pe de altã parte, practica
Alimentaþiei Naturale
Naturale…
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*
**
O demonstraþie deosebit de relevantã, a afirmaþiilor anterioare, o
reprezintã ºi rezultatele experimentului electronografic
electronografic, realizat
at
or
ul dr
nelia Gu
ja, din cadr
ul
Cornelia
Guja,
cadrul
de subsemnatul, în labor
laborat
ator
orul
dr.. Cor
„Centrului de Antropologie“ al Universitãþii de Medicinã ºi
macie „Car
ol Da
vila“, din Bucur
eºti
Far
armacie
„Carol
Davila“,
Bucureºti
eºti.
Acest experiment a urmãrit evidenþierea efectelor
tr
at
amentului tter
er
mic asupr
a legumelor ºi fr
uct
elor
trat
atamentului
ermic
asupra
fruct
uctelor
elor,, prin
trecerea acestora prin câmpuri electrice, în ambele polaritãþi
( + / - ) ale aparatului electronografic, în cele douã poziþii
posibile (bazã / vârf).
Astfel, au fost propuse experimentului, studiul asupra a douã loturi
varzã, mãr
oºie, ceapã, þelinã, ou de gãinã):
gãinã unul
de alimente (v
mãr,, rroºie,
alcãtuit din componente crude, proaspete, naturale, în timp ce celãlalt
lot a cuprins exact acelaºi tip de alimente (pãstrându-se, pe cât posibil,
aceiaºi parametri fizici – dimensiune, culoare, aspect general), dar care
au fost supuse tratamentului termic moderat, prin fierbere timp de zece
minute.
Comparând rezultatele obþinute prin „radiografierea“ câmpurilor
energetice, ale fiecãruia din cele douã categorii de alimente, diferenþele
au fost evidente la toate produsele
produsele.
Însã, cele mai relevante diferenþe au fost observate în cazul verzei
verzei,
a cepei ºi, mai ales, a oului de gãinã
gãinã.
Imaginile electronografice obþinute, au fost studiate ºi interpretate
de cãtre dr. Cornelia Gujã – cu autoritatea conferitã de experienþa,
dobânditã în urma a mii de electrografii, executate în zeci de ani.
Aceasta a observat, cel puþin pentru varzã
varzã, evidenþierea clarã a
transformãrii alimentului fiert, în dielectric (structurã care nu mai poate
asigura circulaþia electricã normalã între cei doi poli ai aparatului electronografic). Imaginea acesteia sugereazã degradãri mari la nivelul biocâmpului electric, aspect evidenþiat prin dispariþia imaginii
electronografice regulate, armonioase.
Cel mai spectaculos aspect s-a evidenþiat, însã, la ceapã ºi, mai
gãinã Astfel, în cazul acestor douã alimente, din lotul
ales, la oul de gãinã.
celor crude, electronografia obþinutã sugereazã armonia ºi ordinea
existentã în bio-structura energeticã.
Imaginile realizate, în aceste douã cazuri, evidenþiazã, foarte clar,
un halou luminos – „aura“ sau „bio-câmpul energetic“. Acesta apare
ca foarte crescut la ceapã ºi la oul de gãinã.
(„Artefactul“ este exclus, prin forma perfect sfericã a halourilor,
care centreazã, la fel de perfect, locul fizic ocupat de ceapã ºi de ou…)
Ei bine, la aceleaºi douã alimente, dar din lotul celor tratate
termic, se evidenþiazã absenþa totalã a acestui halou luminos!
În plus, se evidenþiazã o imagine electronograficã, ce
suger
eazã (în int
er
pr
e t ar
ea eexperiment
xperiment
atã a Dr
ja),
sugereazã
inter
erpr
pre
area
xperimentatã
Dr.. Gu
Guja),
dezordini la nivelul de structurare bio-energeticã…
Aceastã ultimã observaþie, evidenþiatã prin experimentul de la
„Centrul de Antropologie“, este în totalã concordanþã cu acele
constatãri citate anterior, referitoare la destrãmarea polaritãþilor unui
fruct (datorat tratamentului termic) sau a seminþelor tratate chimic –
care, toate, îºi pierd calitatea de alimente comestibile
comestibile.
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Conºtientizând prezenþa ºi acþiunea directã a acestor unde bioelectromagnetice ºi bio-luminiscente, ale alimentelor vii, organice, naturale,
atunci altfel vom percepe complexitatea interacþiunilor dintre acestea
ºi câmpurile proprii fiinþei umane, cu influenþã directã în acest sens.
Este interesant de observat cã orice obiect, nu doar fiinþele, sunt
înconjurate de acest halou luminos, dovedind opinia eronatã a lipsei
aurei la obiectele neînsufleþite.
La fel se întâmplã ºi în cazul unor structuri denaturate prin tratament
termic intens sau chimic: acestea vor prezenta un câmp de energie,
dar, în acest caz, acesta va fi mult mai puþin armonios, adicã luminos ºi
strãlucitor.
Dimpotrivã, în asemenea cazuri, imaginea oferitã de aura acestora
este matã, ºtearsã, palidã – o imagine dezolantã, rezultat al existenþei
unor structuri profund denaturate sau artificiale în alimentul respectiv.
Astfel, prin interferenþa zilnicã – cu sistemul armonios al câmpului
bio-energetic uman – astfel de structuri „reuºesc“ sã-l dezechilibreze ºi
pe acesta, iar în final, sã-l afecteze profund.
Aceasta poate merge pânã la identificarea sistemului viu cu
imaginea dezolantã a câmpurilor energetice nebiologice ºi
dizarmonioase, ale structurilor de tip culinar, introduse cu consecvenþã
în „Templul“ iniþial Luminos…
În „Viaþa secretã a plantelor“ este prezentat un Ing. electronist,
Monteith, care:
Henry C. Monteith
(…) a observat cu mirare cum o frunzã uscatã nu emanã, în
cel mai bun caz, decât o luminã uniformã, nedetectabilã pe
peliculã
peliculã. Supusã chiar ºi unui curent de treizeci de mii de volþi, frunza
uscatã nu dãdea nici o impresie fotograficã, chiar dacã era în prealabil
înmuiatã în apã, în timp ce frunzele vii strãluceau în splendori
33
coloristice ce încântau ochiul. (33
33)
Oare de care alt exemplu mai elocvent este nevoie, pentru ca fiecare
fiinþã sã înþeleagã ºi sã aplice aceastã demonstraþie – a calitãþii naturale
a alimentelor vegetale, aflate în starea lor naturalã, crudã – în nutriþia
de fiecare zi ?
Iatã, demonstrat ºtiinþific, un mod de viaþã ºi nutriþie, nu doar
sãnãtos, dar ºi o elementarã ºi sigurã sursã de luminã (la propriu)!
Iatã, de asemenea, un prim pas, de regãsire a gustului de
a Re-descoperi Sursa de Luminã!
…
Luminã!…

10.2.6 UNDELE LEVOGIRE / DEXTROGIRE
CA ENERGII DEXTROGIRE ªI BIO-ENERGII
LEVOGIRE
Organizarea pe tiparul dual levogir / dextrogir se pare cã este valabil
nu doar în spaþiul tridimensional, al materiei fizice, ci ºi în dimensiunea
energeticului, a undelor de energie ºi luminã.
Acest aspect este studiat pentru aprofundare, de cãtre acelaºi ing.
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R. Mânecuþã, care deja a contribuit decisiv la structurarea imaginii
conceptuale pentru relaþia levogir / dextrogir a dispoziþiei spaþiale
tridimensionale a materiei.
Încã din structurarea acestei relaþii, din subcapitolul anterior, a
reieºit, în mod evident, prezenþa în câmpurile materiei nevii, a
xtr
ogirã, ºi conf
or
maþia le
v ogirã a
undelor cu dis
poziþie de
lev
dispoziþie
dextr
xtrogirã,
confor
ormaþia
undelor corespunzãtoare câmpurilor bio-energetice a materiei
biologice, vii.
Aceastã imagine, care doar a fost prefiguratã în subcapitolul anterior, acum este întãritã ºi detaliatã, prin citarea, de cãtre ing. Mânecuþã,
a lucrãrii omului de ºtiinþã C.S. Dongorozi, intitulatã „La suppresion du
principe d’isomerie et sa restauration“.
Sã parcurgem împreunã acest fragment, ce evidenþiazã organizarea
levogirã-dextrogirã a undelor (bio)electromagnetice ºi (bio)luminiscente:
ªtim cã la nivelul nostru concret de existenþã se manifestã unde
levogire (constituente ale energiei - sursã de viaþã ) ºi unde dextrogire,
care exercitã acþiunea contrarie, entropicã.
Dar potrivit fizicii cuantice care evidenþiazã la acest nivel caracterul
dublu (dual) de undã/ corpuscul, ar trebui ca ºi aceste energii,
e ºi pentr
u
e pentr
u viu, prin unde sspir
pir
ale le
vogir
manif
es
lev
ogire
pentru
ate
pentru
pirale
manifes
estt at
neînsufleþit prin unde spirale dextrogire (+), ar trebui sã existe
corpusculele corespunzãtoare.
Gãsim rãspuns prin asocierea a 3 surse dintre cele mai diferite:
1. Particulele cu spin levogir ºi dextrogir din tabelele ,,Chimiei
Generale“ a lui Pauling.
2. Sensul curentului electric dupã experienþa ing. R. FFor
or
gaci
orgaci
gaci.
3 . Genialele observaþii ale chimistului C. Dongorozi privind
infraizomeria opticã.
1. În tabelele referitoare la chimia particulelor elementare din
capitolul ,,Chimia particulelor fundamentale“, din ,,Chimia generalã“ a
lui Linus P
Pauling
auling gãsim într-adevãr, particule elementare cu spin precizat.
Acestea sunt: neutrinul electronic ºi neutrinul miuonic, ambele
ogir
onic
dextr
xtrogir
ogire
antiparticulelor
ticulelor,, adicã antineutrinul electr
electronic
de
xtr
e (+) ºi antipar
ticulelor
ºi antineutrinul miuonic, ambele le
vogir
e (-).
lev
ogire
2. Ing. Radu FFor
or
gaci despre experienþele cãruia am pomenit,
orgaci
entului electric es
xtr
ogir
demonstrase concret cã sensul cur
curentului
estte de
dextr
xtrogir
ogir,
a tras concluzia cã el nu este constituit din electroni cum se crede în
general, ci din pozitroni
pozitroni. S-ar putea însã ca aspectul acesta sã fie mai
profund ºi sã fie vorba de neutrini electronici ºi miuonici.
3 . În fine, genialul ºi regretatul chimist C. Dongorozi
Dongorozi, aratã în
lucrarea sa privind infraizomeria opticã (adicã extinderea la nivelul
particulelor elementare a principiului izomeriei optice din chimie)
urmãtoarele:
a. Pentru a pãstra simetria este necesar de a trece materia la
antimaterie ºi invers prin reflectarea într-o oglindã planã;
b. Spaþiul ºi timpul nu capãtã existenþã decât dacã li se atribuie
proprietãþi fizice; ele pier fãrã materie ºi energie;
c. În fizica relativistã spaþiul ºi timpul nu pot exista decât în
combinaþie între ele. Acesta este spaþiul-timp al lui Einstein sau
universul Minkowski;
d. Cele 4 coordonate spaþio-tempor
ale ale unei particule
spaþio-temporale
element
ar
e ffor
or
meazã un tte
etr
aedr
u asime
tric
elementar
are
ormeazã
traedr
aedru
asimetric
tric; neavând nici centru,
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nici plan de simetrie acest tetraedru nu este superpozabil prin miºcãri
de translaþie sau de rotaþie cu tetraedrul corespunzãtor imaginii sale
într-o oglindã planã: cele douã scheme nesuperpozabile,
r epr
ezintã doi enentiomeri: unul de
xtr
ogir (+) ºi altil le
vogir
eprezintã
dextr
xtrogir
lev
((-).
e. O particulã elementarã ºi antiparticula sa constituie o
pereche de enantiomeri;
f. Între spaþiu-timp, forma de existenþã a materiei ºi antispaþiu-timp,
forma de existenþã a antimateriei sunt aceleaºi analogii ca între mâna
stângã ºi mâna dreaptã.
g. Formarea de particule - antiparticule prin bombardarea þintelor
cu particule cu energie cineticã suficientã, nu se datoreazã, cum se
admite în general, conservãrii energiei cinetice în masã, ci racemizãrii
unor asemenea particule;
h. În absenþa unui agent fizic asimetric toate procesele de formare
de barioni ºi antibarioni nu pot conduce decât la un amestec racemic al
celor doi enantiomeri; cei doi enantiomeri au energii libere de formare
egale, deci posibilitatea sã se formeze unul sau altul dintre ei este acelaºi.
Dar dacã procesul formãrii barionilor ºi antibarionilor are loc sub
avorizatã ffor
or
mar
ea unuia sau
acþiunea unui câmp asimetric, es
estte ffa
ormar
marea
a altuia din enantiomeri.
Un câmp asimetric capabil sã producã un asemenea efect poate fi
obþinut prin:
– suprapunerea a douã din câmpurile: electric, magnetic, gravific
(sunt trei posibilitãþi);
– undele polarizate circular sau eliptic.
Prin realizarea procesului de formare a barionilor ºi antibarionilor,
sub acþiunea unui câmp asimetric, se va obþine o diferenþã între cantitãþile
celor doi enantiomeri decelabilã cu ajutorul aparaturii actuale. Dar dacã
procesele reversibile de formare ºi de anihilare de barioni ºi de
antibarioni se repetã de un mare numãr de ori sub influenþa directoare
a unui câmp asimetric, se poate obþine un produs care sã conþinã
numai unul din enantiomeri
enantiomeri. Legile care prezideazã formarea
universurilor ºi a antiuniversurilor sunt întru totul asemãnãtoare legilor
care prezideazã preludiul apariþiei vieþii pe corpurile cereºti pe care
viaþa este posibilã. (551)
Dacã aceasta este imaginea oferitã de C.S. Dongorozi, atunci este
util sã remarcãm ºi concluziile ing. Mânecuþã, referitoare la acest subiect:
Pentru domeniul cuantic, particulele elementare specifice viului
par a fi antineutrinul electronic ºi antineutrinul miuonic, ambii cu spin
levogir. În actuala fazã a cercetãrii încã nu putem spune ce rol
îndeplinesc acestea, astfel cã informaþia rãmâne calitativã.
De asemenea nu putem spune nimic nici de rolul jucat de neutrinii
electronici ºi miuonici, a cãror spin dextrogir pare a-i destina materiei
neînsufleþite.
Toate radiaþiile energiei biologice, specifice numai viului, adicã
oat
e culorile,
undele prin care sunt transmise au o rotaþie levogirã: ttoat
oate
sune
e apar
tf
el de car
act
eris
ticã,
sunett ele eett c. car
care
aparþin
astf
tfel
caract
acteris
eristicã,
þin viului, au o as
spre deosebire de cele artificiale, care au o rotaþie dextrogirã.
Deosebirea dintre levogir ºi dextrogir nu acoperã numai nivelul
cuantic, ci ºi cel subcuantic
subcuantic, în care practic dispare caracterul
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corpuscular (deci dincolo de rishoni sau preoni).
avit
aþiei ºi câm
pului
Cãtre finalul subiectului, vom preciza cã ºi gr
gra
vitaþiei
câmpului
magnetic i se asigurã un loc în cadrul acestei teorii de ordonare a
energiilor viului ºi neviului, sugerate direct de experienþele lui Kozârev
(prezentate la începutul subcapitolului anterior).
Acesta constata, cã gravitaþia se manifestã ca orice energie fizicã,
nevie, prin unde spiral-elicoidale dextrogire, în timp ce antigravitaþia
apare prin unde spiral-elicoidale levogire (de unde ºi fenomenul
„levitaþiei (bio)electromagnetice“, sugerat în observaþiile rezultate tot
în subcapitolul anterior).
În privinþa câmpului magnetic terestru, prea multe nu se cunosc în
acest sens. Cu toate acestea, observaþii atente, au dovedit importanþa
capitalã a prezenþei acestuia, ºi rolul sãu în creºterea ºi dezvoltarea
vieþii terestre, ca o componentã principalã a câmpurilor energetice ale
viului ºi neviului.
Ca o ultimã observaþie, tot ing. Mânecuþã ne precizeazã în lucrarea
sa, „Bioenergia, darul Divinitãþii“:
Câmpul magnetic al Pãmântului are o intensitate micã. El este de
câteva sute de ori mai slab decât un magnet ºcolar obiºnuit
obiºnuit.
ªi cu toate acestea pentru vegetaþie, prezenþa lui este foarte importantã.
Experienþa o demonstreazã.
S-au luat seminþe de diferite plante ºi s-au semãnat în condiþii
normale ºi în condiþii amagnetice. Seminþele germinate obiºnuit au
germinat. Cele cultivate în medii fãrã câmp magnetic nu au încolþit, la
fel ca cele semãnate în staþiile orbitale. Concluzia este directã: câmpul
magnetic este capabil sã influenþeze procesele biologice
biologice.
Oricât de mic ar fi mãrimea lui, pentru organismele vii prezenþa
câmpului magnetic este perceputã
perceputã.

10.2.7 DINCOLO
ZIDUL
TIMPUL LUI PLANCK
ZIDUL““ ªI DE „„TIMPUL
PLANCK““
DE „„ZIDUL
Ne-am propus sã încheiem acest subcapitol, cu un ultim fragment,
dintr-o lucrare – referitoare la structurarea ºi funcþionarea Universului
avian Udriºt
e.
cunoscut – aparþinând dr
dr.. Oct
Octa
Udriºte
Acesta a fost unul din cei mai competenþi susþinãtori ºi teoreticieni
e a „undelor ances
tr
onice“ ale vieþii ºi
v ogir
ai calitãþii le
lev
ogire
ancestr
tronice“
bioticului
bioticului.
De asemenea, în acest ultim fragment, îl vom cita ºi pe cosmologul
Huber
ee
ves
Hubertt R
Ree
eev
es, din lucrarea acestuia, „Rãbdare de azur – evoluþia
cosmicã“, apãrutã în anul 1993.
În aceastã lucrare, H. Reeves demonstreazã, cu argumente proprii
fizicii cuantice ºi relativiste, tocmai relativitatea cunoºtinþelor actuale,
pentru cunoaºterea forþelor primare care guverneazã Universul…
Aceste forþe, aparent paradoxal, devin tot mai mari – pe mãsura
micºorãrii parametrilor dimensionali – ºi se identificã tot mai mult cu
câmpurile de energie cunoscute în prezent!
Dar sã dãm citire acestui foarte scurt, dar extrem de relevant frag-
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ment, din cele douã lucrãri, amintite mai sus:
Densitatea ºi cãldura Universului originar atingeau mãrimi pe care
omul contemporan nu le poate percepe, dincolo de care fizica
actualã se prãbuºeºt
e (Igor Bogdanov, 1991).
prãbuºeºte
Ultima dintre cele ºase particule subatomice ale nucleului atomului,
denumitã „quarck top“ (entitãþi infinitezimale de ordinul a 10-18m) a fost
descoperitã recent, în urma ciocnirilor experimentale dintre protoni ºi
antiprotoni, în laboratorul Fermi din Batavia (Chicago). Realmente,
q uar
ckii rrepr
epr
ezintã un ,,zid dimensional“ (Gricha Bogdanov,
uarckii
eprezintã
1991), extrem de dificil de abordat cu tehnica actualã.
Fizicienii fac eforturi imense pentru a se apropia experimental pe
scara distanþelor infinitezimale ale materiei de „lungimea“ lui Planck
(1
cm). De pildã, prin ciocniri de particule cu ajutorul uriaºului LEP
(100-33cm)
(Large Electron Positron Collider) instalat în Centrul European de Cercetãri
Nucleare de la Geneva, electronii ºi pozitronii sunt acceleraþi la energii
de miliarde de electron-volþi (circa 50 GeV), rezultând o imensã cantitate
de energie care însã, instantaneu, genereazã alte particule elementare
(W ºi Z). De asemenea ciclotronul K800 instalat la Universitatea Michiprimã unui ffascicol
ascicol de par
ticule o vit
ezã de
particule
vitezã
gan (SUA) deºi im
imprimã
aproape 64.000 Km pe orã, la nivelul de aproximativ 8 miliarde
eV
e fur
niza do
vezi asupr
a mat
eriei primor
diale.
eV,, nu poat
poate
furniza
dov
asupra
materiei
primordiale.
Aceastã concluzie ar putea fi anticipatã ºi pentru „Acceleratorul de
particule SSC“ (Superconducting Super Collider) pus în funcþie în anul
1996. Potrivit calculelor, SSC accelereazã douã fascicule de protoni pânã
la o vitezã apropiatã de cea a luminii, degajând o energie totalã de
40 T
eV
TeV
eV. Coliziunile frontale produse între cele douã fascicule de protoni
-un
ea mat
eriei numai pânã la 1100 -1-177 dintr
dintr-un
vor permite s tudier
tudierea
materiei
centimetru (jumãtatea dimensiunii lui Planck)
Planck).
Pe mãsurã ce se coboarã pe scar
a dis
scara
distt anþelor în care au loc
interacþiunile între particule, sunt implicate energii supergigantice
supergigantice.
e la dimensiunea de
P entr
oducer
ea unor eev
producer
oducerea
enimente
entru
u pr
v eniment
voie de un acceler
at
or de par
ticule
or
dinul 1100 -33 cm, ar ffii ne
nev
accelerat
ator
particule
ordinul
de dimensiunile galaxiei.
Al doilea impediment în investigarea stãrii de ,,pre-Big-Bang“ rezidã
gii
oar
energii
în faptul cã la dis
distt anþe ffoar
oartt e scur
scurtt e (1
(100 -33 cm) ºi la ener
gigantice (1
u ffor
or
þe fundament
ale de
(10–1
0–199 GeV), cele patr
patru
orþe
fundamentale
0–1
int
er
acþie, sunt unit
e în ,,super
þa unicã“ (Pierre Fayet, 1988).
inter
eracþie,
unite
,,superffor
orþa
zid al lui Planck“,
Planck în care
Astfel, fizicienii se izbesc de faimosul „zid
aþia de
vine eextr
xtr
emã
gr
avit
emã, ridicând o barierã de netrecut pentru orice
devine
xtremã
gra
vitaþia
investigaþie: dincolo de zidul lui Planck, misterul este totul (Gricha
Bogdanov, 1991). Foarte probabil în spatele acestui zid, se ascunde o
avit
aþia es
er
nicã, încât
realitate inimaginabilã. Gr
Gra
vitaþia
estt e atât de put
puter
ernicã,
sfãrâmã structura spaþiului, pentru a-i da alte dimensiuni. (Igor
Bogdanov, 1991).
ovenienþa colosalei cantitãþi de ener
gie
În ceea ce priveºte pr
pro
energie
de la originea Big-Bangului,
Big-Bangului filozoful francez Jean Guitton, 1991,
afirmã cã în spatele ,,zidului lui Planck“ se ascunde o formã a energiei
primordiale, de o formã nelimitatã…
Incapacitatea ºtiinþei – de a învinge impedimentele menþionate
zidul dimensiunilor quarckilor
zidul lui
(„zidul
termic“, „zidul
quarckilor“ ºi „zidul
zidul termic
Planck
or
þei
Planck“ al SuperF
SuperFor
orþei
þei), de a nu putea privi ºi cunoaºte „Adevãrul“
de dincolo de timp ºi spaþiu (adicã, dincolo de „timpul lui Planck“:
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10 -43 secunde
secunde) – poate fi remediatã…
Aceasta, numai Timpul o va putea demonstra!
Numai prin Deschiderea în faþa Noului ºi prin Unirea eforturilor
Cercetãtorilor, ªtiinþa va putea merge mai departe, pe Calea ei.
Altfel, drumul se înfundã, iar „întoarcerea inainte“ va fi extrem de
dureroasã…
Poate cã, la fel de actualã ca remarca lui Malr
Malraux
aux („Secolul
Secolul XXI
va fi Spiritual sau nu va mai fi deloc
deloc“), este ºi remarca celebrului
pr
of. univ
prof.
univ.. dr
dr.. Haþieganu
Haþieganu, fost rector al „Universitãþii de Medicinã ºi
ON-ºtiinþã“
Farmacie“ din Cluj-Napoca: „Medicina es
estte ºtiinþã ºi C
CON-ºtiinþã“
ON-ºtiinþã“.
De aceea, coperta acestei lucrãri, poartã ºi ea „ceva“ din amprenta
acestui deosebit ºi adevãrat Medic al României interbelice (dr.
Haþieganu)…
A ES
TE ªTIINÞ
Ã, AR
TÃ ªI C
ONªTIINÞ
Ã!
Cu adevãrat, MEDICIN
MEDICINA
ESTE
ªTIINÞÃ,
ART
CONªTIINÞ
ONªTIINÞÃ!
Sã Meditãm
Meditãm, sã Aplicãm ºi, abia atunci, cu adevãrat Meritãm
u VIA
ÞÃ!
titlul de mare onoare, cel de MEDIC pentr
pentru
VIAÞ
*
**

Pentru a Re-descoperi ceea ce este Dincolo de „Zidul“ ºi
pul lui Planck“ , noi credem cã este absolut necesar
de „Tim
Timpul
SÃ TRÃIM PRINCIPIUL VIU
U
VIU, inclusiv al „MEDICINEI PENTR
PENTRU
VIA
ÞÃ“
pul lui
VIAÞ
Ã“, în lumea de Dincoace de „Zidul“ ºi de „Tim
Timpul
Planck “ ...

10.3 ALIMENTAÞIA NATURALÃ
ªI DIMENSIUNEA TRANSPERSONALÃ A
NOII CULTURII A ETICII SOCIALE ªI
MEDICALE
10.3.1 O NOUÃ CULTURÃ A ETICII SOCIALE
PRIN ALIMENTAÞIA NATURALÃ
Acest subiect pare a fi cel mai „bizar“ ºi mai puþin integrat în logica
prezentãrii din lucrarea noastrã. Este doar o aparenþã, cãci Alimentaþia
Naturalã, printre multe alte surprize deosebit de interesante ºi plãcute,
oferã ºi o nouã perspectivã de abordare a Comunicãrii, fie ea
intrapersonalã sau interpersonalã.
Aspectul acesta, þine, pânã la un punct, de o logicã elementarã.
Eliberat de orice stres medical, de tensiuni fizice, ºi, mai ales, cu un
tonus psihic ºi mental mult îmbunãtãþit faþã de perioada utilizãrii stilul
tradiþional de alimentaþie, omul va aborda relaþiile interumane cu mult
mai mare uºurinþã, ºi chiar cu responsabilitate.
Iatã, în câteva cuvinte, deja punctatã esenþa acestui subiect, cel al
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unei Noi culturi a eeticii
sociale. Dar, pentru a înþelege semnificaþia
ticii sociale
acestui concept, este necesarã aprofundarea termenilor implicaþi.
Fãrã a intra în aprofundate studii legate de definirea sociologicã a
termenilor, în continuare ne rezumãm sã prezentãm douã scurte citate
care, totuºi, ajutã la orientarea în acest domeniu – prea puþin cunoscut,
din pãcate, de cãtre personalul medical, în special, dar ºi de cãtre
oamenii de ºtiinþã, în general.
Astfel, dr. Sebastian Nicolau, ºeful Secþiei de Oncopediatrie din
Spitalul Clinic Fundeni, în deosebita sa lucrare, „Bioetica“, remarcã:
Anumiþi autori sunt tentaþi sã asimileze termenul etic celui moral.
Ei pretind cã aceºtia au aceeaºi semnificaþie ºi cã folosirea recentã a
termenului etic rãspunde singur asupra voinþei de a evita toate
conotaþiile al cãrui purtãtor de mai bine de o jumãtate de secol este
termenul moralã. Trebuie sã precizãm însã, cã aceºti termeni nu sunt
sinonimi. În timp ce morala poate fi definitã ca un ansamblu de reguli
de conduitã, etica pare mai curând sã fie o ºtiinþã a lucrurilor / opþiunilor
ala es
per
ativ
imper
perativ
ativ,,
timp
morala
estt e eexprimatã
morale. În tim
xprimatã la modul im
p ce mor
ºtiinþa es
xprimatã la modul indicativ
p ce prima
estt e eexprimatã
indicativ.. În tim
timp
este normativã, cea de-a doua este explicativã.
În sensul în care gândim, etica trebuie sã fie definitã ca un
proces al cercetãrii individuale sau colective
colective, a principiilor morale care pot fi acceptate în anumite situaþii specifice, în particular în
medicinã sau în biotehnologie.
Etica ºtiinþelor vieþii include în prezent trei domenii distincte: etica
clinicã
clinicã, etica cercetãrii ºi etica socialã
socialã.
Aceste trei domenii au luat o importanþã particularã în funcþie de
evoluþia medicinei ºi tehnicilor biologiei. Pânã în ultimii ani, profesia
medicalã se referea de obicei la deontologie ºi la conºtiinþa profesionalã
a fiecãruia pentru a releva toate problemele puse de ea.
În consecinþã,, trei tipuri de norme se completau ºi se superdozau:
legea
legea, impunând un cadru general aplicabil mai mult practicianului
decât pacientului; regula deontologicã
deontologicã, impunând un ansamblu de
norme juridice specifice profesiei, aplicabile doar medicului ºi, în sfârºit,,
conºtiinþa profesionalã,
profesionalã un fel de moralã proprie corpului medical
ºi sancþionatã odatã prin profesie ºi apoi prin remuºcãrile practicianului
faþã de el însuºi. (991)
La rândul sãu, Bernard Dagenais – un profesionist în Relaþii Publice
ºi Publicitate – în lucrarea sa, „Profesia de relaþionist“, defineºte etica
ºi elementele conexe cu care aceasta s-ar putea identifica:
Atunci când vorbim despre eticã, un anumit numãr de noþiuni ne
trec prin minte: cele ale valorii, datoriei, moralei ºi deontologiei.
O valoare reprezintã acel ceva în care o persoanã crede
crede:
dragoste, dreptate, echitate, fidelitate, dar ºi bogãþie, frumuseþe, forþã ºi
chiar violenþã.
Morala se referã la ceea ce este bine sau rãu
rãu. Dacã fidelitatea
este o valoare pozitivã în morala creºtinã, ea nu mai are semnificaþie în
morala islamicã, unde este permis sã ai mai mult de o soþie.
Un grup poate valoriza violenþa, care moralmente este condamnabilã.
Etica este un demers care studiazã ºi analizeazã conduita
umanã
umanã. Care sunt principiile ce trebuie respectate pentru a avea o
conduitã ireproºabilã ? A fura este un gest ilegal ºi imoral, nu este bine.
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A împrumuta de la un prieten niºte bani este o conduitã total acceptabilã
pentru marea masã a muritorilor, dar ea este foarte delicatã pentru o
personalitate politicã, aceasta fiind poate, obligatã, de a face câteva
mici servicii în schimb…
Etica trateazã despre ce este acceptabil în conduitã
conduitã. Un
cod etic poate enunþa, spre exemplu, cã nimeni nu trebuie sã intre întrun conflict de interese.
Deontologia le impune cetãþenilor îndatoriri. Un cod
deontologic propune reguli stricte de urmat. În cazul precedent, codul
deontologic poate genera o lege prin care este interzis sã se împrumute
92
92)
bani altor persoane. (92
Þinând cont de cele douã precizãri ale autorilor de mai înainte,
dar, mai ales, de propria noastrã viziune, putem spune cã etica – fie ea
socialã, medicalã sau de altã naturã – nu se referã doar la totalitatea
principiilor ºi normelor de grup
grup, ce constituie cultura internã a
unei persoane sau organizaþii.
De altfel, etica nu este un concept doar al vremurilor moderne. Cel
puþin antichitatea – dacã nu ºi mai înainte în timp – cunoºtea ºi studia
principiile eticii, la un nivel, poate, chiar mai profund decât cel din
prezent.
Ca exemplu, chiar Iordanes, în celebra (pentru români) lucrare,
„Getica“, aminteºte urmãtoarele, referitor ºi la marele preot Deceneu
(citat preluat din „Fontes II“, pag. 417):
(…) observând înclinarea lor (a geþilor) de a-l asculta în toate ºi cã
ei sunt din fire deºtepþi, i-a instruit în aproape toate ramurile filozofiei,
cãci era maestru priceput în acest domeniu. El i-a învãþat ETICA
ETICA…, ia instruit în ºtiinþele Fizicii, fãcându-i sã trãiascã conform Legilor
Naturii
aturii. Transcriind aceste legi, ele se pãstreazã pânã astãzi (anul 551
93
GINELE (Legile
Legile FFrr umoase
93)
BELEAGINELE
umoase). (93
d.Ch.), sub numele de BELEA
Dupã ce am vãzut vechimea realã a acestui domeniu, dar ºi ceea
ce nu considerãm a reprezenta etica, sã conturãm acum imaginea
acesteia, din perspectiva propriei noastre viziuni.
titudine N
atur
alã
Pentru noi, etica es
estte un mod de viaþã, o A
Atitudine
Natur
aturalã
oinþã
ei ffiinþe
iinþe do
eligenþã ºi v
a oricãr
inteligenþã
voinþã
oinþã. Aceasta es
estt e
oricãrei
dott atã cu int
respectul de sine în manifestarea sa cea mai înaltã, reflectatã
în relaþiile cu ceilalþi
ceilalþi.
Altfel spus, respectându-se pe sine, omul trãieºte în integritatea ºi
Fii tu Însuþi
integralitatea sa: „Fii
Însuþi“. Acesta se manifestã cu sinceritate în
ceea ce gândeºte, spune ºi face, deci este cu adevãrat ÎNTREG, deci
integru.
(Sã nu se uite, totuºi, cã toate „întregurile“ lumii tind în mod natural cãtre apropiere, ºi chiar unificare, deci cãtre UNITATE. Acest alt
nivel de întregire este o Integrare mãreaþã ºi cu adevãrat Realã, este
ECHIPA Chipului Divin – care solicitã, iatã, ruperea lanþurilor, a limitelor,
conceptelor ºi o blocajelor de orice nivel dimensional, deci
DESCHIDERE!…)
Omul integru ºi în armonie cu el însuºi, va respecta, în
mod natural, ºi tot ceea ce îl înconjoarã
înconjoarã. Acest tip de om va
celebra fiecare relaþie cu altã fiinþã ca pe o sãrbãtoare a vieþii, va bucura
sufletul sãu ºi îl va bucura ºi pe celãlalt, cu simpla sa prezenþã…
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Aceastã Integralitate a fiinþei umane este exemplu de urmat ºi pentru
ceilalþi, însã, respectând particularitãþile fiecãruia („Diversitatea din
spatele Unitãþii“).
Astfel, relaþiile stabilite între oameni vor decurge firesc ºi armonios.
În acest fericit caz, etica socialã nu mai reprezintã un sumum
de norme impuse pentru a fi respectate, principii de moralã,
mai mult sau mai puþin rigide ºi inactuale – ci este un rezultat
al acestui nou tip de TRÃIRE, în concordanþã ºi Armonie cu
Legile naturale ale Naturii.
(Totuºi, pânã la aceastã etapã de dezvoltare a fiinþei umane,
principiile ºi normele etice de grup, sunt nu numai utile ºi de luat în
seamã, ci chiar necesare, pentru a putea stabili ºi menþine o oarecare
ordine ºi organizare socialã, absolut necesarã pentru evoluþia oricãrei
structuri organice, fie individualã, fie socialã)
Aceastã imagine poate pãrea utopicã, însã capitolul 12 va reaminti
cã existã (sau, cel puþin, au existat…) comunitãþi reale, în care nu se
gãsesc spitale, dar mai ales poliþie, închisoare, autoritãþi birocratice
etc. În aceste structuri sociale, etica socialã se confundã cu însãºi
Legile Naturii, aceleaºi în oricare colþ al Universului cunoscut
sau necunoscut.
În acest mediu, etica socialã pare a se confunda cu respectul
principiilor vieþii, pentru celebrarea Principiului Unic ºi Viu. De aceea,
„etica“ principiilor (create de oameni) ºi a normelor rigide, sau a
apelurilor la morala constrângãtoare (utile pentru un anumit model
social, cum este cel cunoscut în prezent) – reprezintã elemente
necunoscute pentru universul mental al entitãþilor ce compun grupuri
ca cele menþionate la capitolul 12 (populaþia Hunza, de exemplu).
Elementul comun pentru toate aceste populaþii ce fac notã disonantã
cu ceilalþi, este reprezentat de tipul de alimentaþie practicat, alãturi de
viziunea cãii spirituale de urmat (care merg „mânã în mânã“). Practic,
pentru toate acestea, Alimentaþia Naturalã a reprezentat tipul
dominant de hranã
hranã.
Dovada cã exact aºa stau lucrurile o oferã „exemplul negativ“. Odatã
cu „binefacerile“ societãþii moderne, au apãrut ºi semipreparatele ºi
fast-food-urile occidentale, inclusiv în sânul acestor restrânse comunitãþi,
iniþial izolate. Imediat ce s-a lãrgit ºi chiar generalizat acest mod de
nutriþie ºi de viaþã, ºi stilul de viaþã, sãnãtatea, dar ºi situaþia socialã a
acestora s-a schimbat radical (vezi, de asemenea, populaþia Hunza, dar
ºi pe cea din insula Okinawa etc.)…
Apariþia spitalelor ºi a închisorilor, în cadrul acestor comunitãþi,
dovedeºte schimbarea dramaticã a eticii sociale din cadrul relaþiilor
interumane a grupului respectiv.
O nouã culturã a comunicãrii ºi-a fãcut apariþia între aceºtia, înlocuind
vechiul mod natural de abordare a vieþii ºi a eticii sociale. ªi, iarãºi deloc
întâmplãtor, aceasta corespunde întocmai actualei culturi a comunicãrii
a societãþii umane a prezentului (2003) – pe care noi o vedem ca
aparþinând, totuºi, unei culturi a comunicãrii de tip vechi, depãºitã!
O nouã erã astronomicã se întrevede (vezi lucrarea sociologicã,
riguros argumentatã ºtiinþific, intitulatã „Conspiraþia Vãrsãtorului“), un
nou mileniu a început deja, noi relaþii interumane se prefigureazã la
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orizont.
Adicã, o Nouã Culturã a eticii sociale, bazatã pe comunicarea realã
ºi profundã, de la suflet la suflet, rezonând în dimensiunea Spiritului
universal – o HoloComunicare, aflatã în HoloDinamicã…
Iar toate acestea, devin posibile ºi se prefigureazã ca fiind reale,
doar pornind de la banalul gest alimentar. În funcþie de ce anume
decidem sã introducem în cavitatea bucalã, apar ºi consecinþele
corespunzãtoare în „templul“ corpului fizic – starea generalã la nivel
nu doar fizic, dar ºi psihic, mental ºi spiritual, indusã sau influenþatã de
modul nostru de a ne hrãni…
Este important ce anume introducem în gurã, este mai
important ce anume scoatem din gurã, dar CEL MAI IMPORTANT sunt AMÂNDOUÃ atitudinil
e, UNITE într
-una SINGURÃ!
atitudinile,
într-una
Aspectul enunþat mai sus se leagã în mod elegant cu urmãtorul
citat, preluat din cotidianul „România Liberã“ din 7 august 1997, în
articolul „Ucideþi toate animalele, dar salvaþi câinii!“ – în care autorul
Liviu Timbus, reuºeºte sã contureze, în mod strãlucit, relaþia directã
existentã între eticã ºi alimentaþie, adicã între ceea ce introducem în
gurã ºi ceea ce respectãm (respect exprimat inclusiv prin ceea ce
„scoatem pe gurã“):
Primul animal domesticit de om a fost câinele ºi lucrul acesta –
presupun naturaliºtii – s-a petrecut cu 20.000 de ani în urmã. De atunci,
omul iubeºte ºi chinuie câinele. Îndelungata coabitare a împrumutat
patrupedului un plus de inteligenþã, o fire docilã, umanizatã. Dar oare
sunt toate acestea argumente suficiente pentru ca, între toate
vieþuitoarele, numai câinele sã se bucure de mila noastrã proteguitoare ?
Pe toate celelalte necuvântãtoare, unele aduse lângã casa omului,
le putem iubi, alinta, dar cu obligaþia neapãratã de a le trimite la moarte ?
Fiindcã avem nevoie de carnea, pielea ºi blana lor ?
Haideþi sã reconsiderãm, prin câteva exemple, aceste sofisme
barbare ºi încremenita tradiþie a unor motivaþii de moralã (de
fapt, eticã
eticã) gastronomicã
gastronomicã.
Purceluºul
Purceluºul. Este blând, prietenos, dependent de noi ca un copil.
Scriitorii l-au trecut în cãrþile cu poveºti. Îl alintãm chiar ºi înainte de ai vârî cuþitul în beregatã…
Viþelul
Viþelul. Cu botiºorul lui umed ºi ochii lui calzi. Îl iubim ca sã-i
jupuim pielea ºi sã-i frigem carnea…
Mielul, iedul
iedul. Simboluri ale inocenþei, pãcii. Dar vin sãrbãtorile
ºi le aducem capul pe masã, le mâncãm creierul, ochii, limba…
Rãþuºca, iepuraºul, cocoºelul – toate trec de pe ecran ºi din
poveste în farfuria copiilor noºtri.
„Papã, papã, bunã, bunã“. Nu este oribil ?…
Mai departe. Vânãtoarea
Vânãtoarea. Acest sport ticãlos unde singura plãcere
este de a UCIDE! Aþi vãzut vreodatã cum moare o ciutã lovitã de glonþ?
Cu ochii întorºi spre ucigaº, încãrcaþi de un reproº blând ºi
sfâºietoare, cu acea întrebare mutã pe care martirul o
tristeþe sfâºietoare
adreseazã cãlãului.
Eu am vãzut! În vremea adolescenþei mele, la o partidã de
vânãtoare, cu nesocotinþa vârstei, am tras într-un cerb. De atunci duc
a unui omor
pov
ara
omor…
pe conºtiinþã po
v ar
e dr
agos
Poate explica omul acest concubinaj într
între
dragos
agostte ºi crimã ?
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Carnea de pasãre, de mamifer, îi este un aliment indispensabil ? Fals,
eroare! Nutriþioniºtii au dovedit cã putem trãi excelent numai cu vegetale
ºi proteine din lactate ºi ouã.
Orice om a meditat de câteva ori în viaþã asupra acestor relaþii
paradoxale dintre el ºi lumea animalã
animalã. Este adevãrat, simple
gânduri trecãtoare. Le-am amintit ºi noi, pentru a ajunge la întrebarea
de la care a pornit aceastã însemnare. Ei bine, este oare firesc ca numai
câinele (ºi uneori pisica) sã se bucure de clemenþa ºi protecþia
insului civilizat, iar la toate celelalte mamifere sã foloseascã,
odatã cu mila ºi iubirea, cuþitul ºi glonþul ?…
Iatã, în acest fel, prefigurându-se, la orizontul Noului Mileniu, o
Nouã eticã socialã ºi o Nouã Culturã a acesteia – bazatã, în primul
rând, pe profundul respect în faþa oricãrei formã de viaþã,
adicã al re
spectului pentru Viaþã
respectului
Viaþã.
Acest lucru nu îl spunem numai noi, acum, dar, aºa cum am vãzut,
ºi de mulþi alþii, tot mai precocupaþi de Mediu ºi de Relaþiile cu mediul
– inclusiv de cãtre cercetãtori celebri ai acestui domeniu.
eitz
er
Albertt Schw
Schweitz
eitzer
er,
Iatã un exemplu – oferit chiar de cãtre dr
dr.. Alber
medic care a obþinut premiul Nobel pentru Pace în 1952 – ca o
confirmare cã, afirmaþiile noastre nu par a fi doar simple „vorbe aruncate
Vântului“, ci, poate, chiar cuvinte pentru celebrarea Cu-Vântului:
Etica, dupã mine, înseamnã respectul oricãrei vieþi
vieþi. Prin
intermediul acestui respect universal
universal, intrãm în contact cu lumea,,
suntem în armonie cu legile ei
ei. Un atare principiu ne poate conduce spre un umanism profund ºi universal, care trebuie sã fie elementul
dominant în lumea contemporanã.
*
**
Pentru a nu considera cã „vorbim vorbe“, adicã insipide statistici
sociologice ºi generalizãri forþate, care nu au valoare pentru cazuri
concrete, de viaþã, ne permitem în continuare, un scurt ºi sumar
exemplu, luat din propria noastrã experienþã de viaþã.
Fãrã alte detalii, vom aminti doar faptul cã, într-un anumit moment
al vieþii, împreunã cu alþi câþiva prieteni, am „testat“ un nou mod de
abordare a culturii comunicãrii într-un grup, din perspectiva dorinþei
ºi acþiunii de a construi o adevãratã ECHIPÃ.
„Date tehnice“ ale procesului desfãºurat în acest sens, le puteþi gãsi
mai jos, la finalul subiectului (principiile fundamentale, câteva exemple
– cele mai relevante – ale modului de abordare a principiilor structurate
în urma acelui „joc“).
Acestea reprezintã propuneri pentru o nouã abordare, sau, mai
bine spus, elemente de pornire, ca fiecare sã-ºi redescopere
pr
opriile rreper
eper
e eetice
tice
propriile
epere
tice, pentru dezvoltarea ºi structurarea propriei
culturii etice.
Precum în aforismul popular, „Câte bordeie, atâtea obiceie“, (altfel
spus: câte fiinþe umane sunt pe lumea aceasta, tot atâtea adevãruri ºi
realitãþi co-existã…), putem afirma cã existã atâtea posibile culturi ale
comunicãrii pentru o eticã socialã, exact câte fiinþe umane se regãsesc
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în structura socialã respectivã…
Înainte de a finaliza subiectul, cu prezentarea propunerilor
experimentate în acel „Joc“ (al Vieþii), dorim sã amintim doar un mic
amãnunt: toþi, dar absolut toþi dintre membrii acelui experiment social,
aveam doar douã lucruri în comun.
Primul: o aspiraþie cãtre valorile Spiritului, fiecare având abordãri
ºi preocupãri diverse, însã, ca numitor comun – regãsirea propriei Cãi
de autoredescoperire de sine, pentru ReCunoaºterea de Sine.
Al doilea: toþi practicam, cel puþin în acele faste ºi pline de graþie
momente, Alimentaþia Naturalã…
*
**
O nouã culturã a eticii sociale prin (HOLO)COMUNICARE:
VE
CHEA CUL
TURÃ
VECHEA
CULTURÃ
Conversaþii neangajate
Ascultare despre
A bârfi / A te plânge
A onora circumstanþele
A lua poziþie faþã de
Mediu propice
bârfei ºi lamentãrilor
Resemnarea faþã de
o realitate creatã de alþii
A promova istoria personalã
Fixarea / obsesia pe o acþiune
Importanþa de sine
A ieºi în evidenþã
Amprenta obiºnuinþelor
Blazare / plictisealã
Racket / hoþ (mental)
Moralã / moralizare
Dinainte ascultãri
Informaþia înseamnã putere
Grup / colectivitate

NOU
A CUL
TURÃ
NOUA
CULTURÃ
Conversaþii angajate
Ascultare pentru
A cere ºi a promite responsabil
A-þi onora cuvântul ca pe tine însuþi
A lua atitudine pentru
Mediu propice
p entru contribuþie ºi angajare
Realitatea generatã
de conversaþia angajatã
A promova libertatea individualã
Eficientizarea continuã a acþiunilor
Importanþa exprimãrii
A evidenþia resursele celorlalþi
Capacitate maximã de improvizare
Inspiraþie / entuziasm
Responsabilitate
Integritate
Iniþiativã ºi creativitate
Puterea comunicãrii
Echipã / co
munitate
comunitate

Angajamentul personal
Pânã în momentul în care te angajezi cu adevãrat, existã ezitare,
ºansa de a da înapoi ºi aproape întotdeauna ineficienþã.
Pentru toate actele de iniþiativã (ºi creaþie) existã un adevãr
elementar a cãrui ignorare ucide nenumãrate idei ºi planuri splendide:
din clipa în care te angajezi personal cu adevãrat, întregul
Univers se miºcã pentru a te aju
ta.
ajuta.
Nenumãrate lucruri se întâmplã pentru a te ajuta, care altminteri
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nu s-ar fi întâmplat niciodatã. Deciziile dau naºtere unui întreg ºuvoi de
evenimente, care scot la ivealã în favoarea ta tot felul de întâmplãri
neprevãzute, întâlniri ºi ajutor material, pe care nimeni nu ar fi visat
cã-i vor ieºi în cale vreodatã.
Angajamentul este un dar pe care-l faci, nu este o obligaþie, nici o
pedeapsã.
Responsabilitatea
Responsabilitatea începe prin a afirma cã eºti în cauza a ceea ce se
întâmplã.
A fi responsabil nu înseamnã cã eºti cel care duce tot greul; cel
care este învinuit când lucrurile merg prost, sau cel care culege laudele
când ele merg bine; cel care va fi arãtat cu degetul; cel cãruia trebuie
sã-i fie ruºine, sau cel care va fi condamnat. Responsabilitatea este doar
o stare de fapt ºi poziþia pe care þi-o asumi în aceastã stare de fapt.
A fi responsabil începe cu voinþa de a te afla într-o anumitã situaþie
privind prin prisma faptului cã tu însuþi eºti generatorul a cine ºi
ce eºti, a ceea ce faci ºi a ceea ce ai!
Aceasta nu înseamnã Adevãrul
Adevãrul, ci doar poziþia ta ºi un loc
pentru A FI
FI.
Nimeni nu te poate face responsabil, dupã cum nici tu nu poþi impune
responsabilitatea nimãnui.
Este un dar pe care þi-l dai þie însuþi, o stare care îþi sporeºte puterea
ºi te face sã ai un cuvânt de spus în viaþã ºi în lume.
Inteligenþa ºi voinþa omului sunt instrumente de o forþã ºi dimensiune
incalculabilã.
Integritatea
Este calitatea de a duce pânã la înfãptuire tot ceea ce te-ai angajat
sau promisiunile fãcute; este necesitatea de a nu lãsa lucrurile
nefinalizate, confuze, iar, în cazul în care nu poþi finaliza o promisiune,
sã delegi finalizarea ei.
Este de asemenea necesitatea de a pãstra curatã atitudinea faþã de
probitate ºi sinceritatea faþã de tine însuþi, a nu-þi ascunde în primul
rând þie lucrurile neclare, nefinalizate.
Integritatea este atitudinea responsabilã în primul rând faþã de tine
însuþi, ceea ce nu implicã obligaþii sau autoîmpovãrare, ci doar
sinceritate.
Integritatea înseamnã sã nu renunþi niciodatã într-o situaþie dificilã.
Eficientizarea continuã
Este acea atitudine a minþii în care fiecare decizie, þel sau obiectiv
rãmâne constant pânã la realizarea lui concretã, dar care implicã
evaluarea eficienþei fiecãrei acþiuni. Permanent alegem acele acþiuni
care implicã un minim de efort cu un maxim de randament.
Este manifestarea libertãþii individuale de a evalua pragmatic
resursele implicate în acþiuni ºi rezultatele acestor acþiuni în aºa fel
încât ele sã fie eficiente.
Aceastã evaluare continuã a eficienþei acþiunilor proprii este liberã
ºi necesarã prin adaptarea în mers ºi în teren a intenþiilor proprii ºi a
posibilitãþilor concrete ale mediului conjunctural în care acþionãm, în
aºa fel, încât „socoteala de acasã, care nu se potriveºte cu cea din piaþã“,
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sã fie continuu adaptatã ºi modificatã.
A cere ºi a promite responsabil
A cere nu înseamnã a impune sau a obliga. Este exprimarea
prieteniei în conºtienþa faptului cã þi se cere în reciprocitate.
Prin cerere angajãm timpul ºi prezenþa unui prieten; ca atare o
cerere responsabilã trebuie sã precizeze clar perioada (termenul) pe
care-l implicã satisfacerea ei, foarte concis conþinutul cererii, fãrã
justificãri inutile.
Dacã o cerere este vagã, pe perioadã nedeterminatã nu mai este
cerere, ci o încercare de a supune ºi condiþiona pe cel care eventual
promite; o astfel de cerere dã naºtere la eterne reproºuri ºi justificãri ºi
impieteazã libertatea celuilalt. Nu sunt cereri acele apeluri la
încredere, dragoste ºi moralitate etc., ci instrumente ale
manipulãrii emoþionale
emoþionale.
Cererea nu este un mijloc de a scoate castanele cu mâinile celorlalþi
sau de a ne conserva lenevia. Cererea responsabilã are un conþinut
clar obiectual ºi termen precis.
O promisiune responsabilã niciodatã nu se face din obligaþie sau
datorie, din conºtienþa de suspus sau subaltern. O promisiune
res
ponsabilã este un dar ºi un angajament individual liber, nu din
esponsabilã
dorinþa de a face pe placul celui care cere, ci din respect ºi prietenie;
este libertatea ta de a oferi din timpul ºi prezenþa ta precum ºi
din resursele tale prietenului tãu.
Este strâns urmatã de integritate.
O promisiune responsabilã este integrã, pornitã din propria
disponibilitate faþã de necesitatea aproapelui tãu.
O promisiune “stoarsã“ (smulsã) în urma rugãminþilor ºi
justificãrilor sau ºantajelor sentimentale nu este decât manifestarea
slãbiciunii ºi a lipsei de integritate.
„A promite este uman, dar a te þine de promisiune este
divin.“
Cea mai mare putere este de a spune NU
NU, dar între putere ºi
slãbiciune alegem calea integritãþii ºi libertatea prieteniei.

10.3.2 ETICA MEDICALÃ
ÎNTR-O NOUÃ CULTURÃ A COMUNICÃRII
PENTRU VIAÞÃ
Dacã ar trebui sã renunþ la toate darurile mele, cu excepþia unuia,
m-aº hotãrî sã-l pãstrez pe cel al vorbirii, cãci el mi-ar permite sã le
ebs
Webs
ebstter)
recuperez rapid pe toate celelalte. (Daniel W
Citatul de mai sus, cu care am început acest subiect, poate cã
exprimã în modul cel mai simplu, prezenta ºi fascinanta Putere a
Comunicãrii, dezvoltatã ºi potenþatã la noi ºi nebãnuite valori în contextul
unei noi culturi a eticii sociale ºi medicale – una „pentru Viaþã“.
Desigur cã, la prima vedere, toate afirmaþiile din subiectul anterior, al abordãrii eticii sociale în general, par a fi, poate, prea generale
ºi teoretice, desprinse de realitate, sau fãrã un sens practic real…
ªi totuºi, opinia noastrã, ca de multe ori pânã acum, este în dezacord
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cu o imagine generalã conformistã.
Astfel, noi considerãm cã acum, în prezentul anului 2003 al spaþiului
românesc, dar ºi al celui mondial, întoarcerea privirii cãtre noi valori
umane (care, de fapt, sunt atât de vechi!…), cãtre simplitatea Trãirii,
cãtre noi repere de regãsire a OM-ului spiritualizat – sunt mai stringente
decât oricând, faþã de orice alt moment, din istoria sau protoistoria
acestei planete.
Aceastã opinie nu a apãrut în urma vreunei pãreri „aruncate“ de
prin vreun „colþ de creier“, plictisit de banalul cotidian. Ea nu este nici
rezultatul unor studii ºi aprofundate cercetãri psihosociologice, asupra
stãrii generale a oamenilor, a societãþii umane în general.
Ea este o Simplã Observaþie, a simþirii ºi „palpãrii“ Prezentului,
prin intermediul unui minim bun-simþ („simþul cel bun“), evident pentru
orice fiinþã atentã ºi dotatã cu minimã „inteligenþã înþeleaptã“.
Din pãcate, nu este necesar sã fii un fin sociolog sau psihosociolog
pentru a sesiza moomentul prezent din aceastã perspectivã. Semnale
de alarmã au început sã fie trase încã de acum 10–20 ani, cã „ceva“
extrem de „serios“ se petrece – ºi nu doar la nivelul unor comunitãþi, a
unui continent, sau a unei societãþi, ci chiar la nivel planetar, a societãþii
umane.
Mutaþii, nu doar genetice, dar ºi „memice“ (la nivelul mentalului
social), psihice, dar mai ales spirituale, au loc tot mai des, mai profund,
mai alert.
În acest rãstimp, rãspunsul individual ºi social este profund discordant. Între ceea ce se întâmplã ºi reacþia oamenilor, la toate nivelurile
ºi categoriile sociale, existã un dezacord major – dovada categoricã cã,
deocamdatã, încã „nu suntem pregãtiþi“, „nu ne-am fãcut temele la lecþia
evoluþiei“ acestui moment ºi Timp cosmic…
Dar, niciodatã nu este prea târziu, iar soluþii (care sã „dizolve piatra“
ce blocheazã curgerea armonioasã a fluidului vital) existã, numai
bunãv
oinþã ºi bunã-cr
edinþã pentru deschider
ea în faþa lor ºi
bunãvoinþã
bunã-credinþã
deschiderea
practica acestora sã fie – cãci restul se va rezolva treptat.
În acest context, creionat aici foarte pe scurt, rolul eticii sociale
devine dominant, ca instrument de lucru cu dimensiunile superioare
celei fizice, acolo unde universul uman este mai apropiat de Sursa cãtre
care tinde sã se apropie, ºi sã se ReConecteze.
De aceea, acest „strigãt în pustiu“ al nostru, se adreseazã
însetaþilor ºi dornicilor de reconectare la acel Ceva, aflat
dincolo de cuvinte, ºi, mai ales, dincolo de deºertul exasperant
al deºertãciunilor omeneºti.
Acesta nu poate fi descris sau povestit, ci doar sugerat ºi prefigurat
(ceea ce vom ºi face, în subiectul urmãtor, ultimul, dar nicidecum cel
din urmã – dimpotrivã!).
De aceea, prea multe vorbe, descrieri ºi comentarii sunt de prisos.
Esenþialã este înþelegerea necesitãþii ca fiecare fiinþã omeneascã, trãitoare
a Prezentului cosmic, sã-ºi regãseascã curajul de a reintra în Curentul
cosmic al Vieþii, sã se deschidã în faþa Noului ºi Actualitãþii cosmice
(aºa cum fac majoritatea în faþa „Actualitãþilor“ de la TV).
Dar, mai presus decât orice, este vital ca fiecare sã doreascã ºi
chiar sã acþionez în sensul unei profunde transformãri interioare la
toate nivelurile: emoþional, psihic, mental, conceptual, atitudinal, spiritual etc. Iatã câte domenii de lucru existã, astfel ca nimeni sã nu se mai
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plângã de spectrul ºomajului!
Nu facem amare ironii pentru ºomerii reali, aflaþi în crunte dificultãþi
financiare, ci o imagine de ansamblu a unei realitãþi aflate dincolo de
„parterul“ cotidianului. Nu numai ultimul etaj, dar chiar ºi primul dintre
acestea, permite o privire „pe deasupra mulþimii“ (de gânduri, pãreri,
prejudecãþi, pasiuni bolnave etc.)…
Curajul constatãrii cu luciditate a patologiei existente în propriul
„templu“ interior, dar mai ales, curajul intervenþiei decisive prin Faptã
concretã, reechilibrantã a sistemului perturbat – iatã adevãrata eticã a
propriului Univers uman!
Pentru a fi etici cu ceilalþi, în societatea cãreia îi aparþinem, trebuie
sã repunem valorile etice în propria noastrã casã, unde dezordinea
este atât de mare, încã!
ªi este enorm de lucru – cum spuneam, nimeni nu va mai putea
ºoma…
Aspectele enunþate mai sus sunt valabile în orice domeniu social,
profesional sau de altã naturã. A considera ca poveºti aceste aspecte,
înseamnã douã lucruri: fie interese clare, inclusiv de a cosmetiza
realitatea, fie inconºtienþã ºi „fuga de realitate“.
Acum – în anul de graþie 2003, când oamenii suferã în spitale care
animalele în abatoare, când a muri de foame nu mai este o figurã de stil
– a nega aceste aspecte, dar mai ales, a le recunoaºte ca „rele acceptabile
ºi neglijabile ale realitãþii cotidiene“, implicã cel puþin o dozã de cinism.
ªi, trebuie sã recunoaºtem, cã nu mai este timp nici mãcar pentru aºa
ceva!
Disperarea este tot mai mare, acutizatã de o neînlegere tot mai
cronicã: „De ce?“
Nu suntem aici pentru a oferi rãspunsuri, deocamdatã. A sta la
poveºti ºi a dezvolta alte teorii este frumos, dar nu mai este practic.
Acum este chiar momentul de intervenþie al medicinei sociale
de urgenþã
urgenþã.
„Salvarea“ (pe care scrie, simplu, Alimentaþia Naturalã), este pe
drum, doar sã ºtim sã o identificãm, sau mãcar sã o auzim, dacã nu o
putem vedea, încã...
Iar cine are ochi de vãzut ºi urechi de auzit, cu adevãrat va putea
primi Salvarea Vieþii, pentru ca aceasta sã-i poatã acorda Primul Ajutor
– urmând ca, mai departe, fiecare sã îºi acorde singur autoajutorul, cu
„trusa de instrumente“ ale propriei ReGãsiri!
Aceasta este metafora Eticii Spirituale – o trãire, ca mod de viaþã,
na cu VIA
ÞA
ce respectã ºi es
estte U
Una
VIAÞA
ÞA. Ea se aplicã la toate nivelurile,
inclusiv la nivelul medical, al eticii medicale.
Cum“
În ce fel“ ?
„De
ce“, „Cum“
Cum“, „În
De ce“
Iatã întrebãrile, dar se prefigureazã ºi rãspunsurile. Sunt oare
rãspunsuri definitive, sau doar noi întrebãri, ce cautã alte rãspunsuri ?…
ªi ce rãmâne, ca singurul element viu ºi real, din toatã aceastã
cãutare, în afarã de CÃUTAREA ºi cercetarea însãºi ?!…
Acesta sã fie însuºi RÃSPUNSUL ?…
De ce ?
De ce este nevoie de o abordare total transformatã a eticii, în gene-
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ral, ºi a eticii medicale, în special ?
Pentru cã imaginile anterioare au fost generale, ca o radiografie a
întregului organism, sã pãtrundem mai adânc, realizând secþiuni de tip
RMN, pe diferite segmente ale corpului social.
Iar, ca de fiecare datã, cele mai utile „asistente“ sunt citatele, cele
care asigurã relaþia de impersonalitate, care permit o susþinere detaºatã
din partea noastrã.
Doar dacã o singurã persoanã are o altã opinie decât majoritatea,
excepþia nu confirmã
deja excepþia trebuie sã punã pe gânduri (excepþia
regula, ci contestã regula
regula, la modul logicii elementare, Simple).
Iar, când cel puþin alþi doi-trei „ne-buni“ susþin aceleaºi lucruri, ºi
mai au ºi autoritate ºtiinþificã a domeniului respectiv – atunci, a nu þine
cont de aceste opinii, deocamdatã discordante cu „vox populi“, a le
desconsidera ºi dispreþui aprioric, înseamnã a te retrograda singur din
calitatea de „Homo Sapiens“ (din calitatea de „fiinþã cu inteligenþã
înþeleaptã“, lipsitã de deºteptãciunea speculantului ºi plinã de blândeþea
ºi înþelegerea Maestrului).
De aceea, ne permitem sã descoperim, ca ºi la celelalte subiecte
ale acestei nonconformiste lucrãri, acele persoane care rezoneazã cu
noi prin acelaºi tip de afirmaþii, ca ºi opiniile noastre.
Existenþa acestora (tot mai mulþi, mai competenþi ºi profesioniºti),
dovedeºte cã, într-adevãr, nu suntem singuri. Dar, mai ales, cã
dezvoltarea ºi amplificarea Curentului alternativ al Vieþii, pentru un
nou stil de abordare a vieþii – este un proces real, aflat în plinã
desfãºurare, de neoprit.
Iar cine va sta în faþa acestuia, crezând cã-l poate bloca, va suporta
consecinþele – exact ca orice Superman, hotãrât sã þinã piept ºuvoiului
eliberat de vreun baraj! De aceea, nu-i nevoie de nici un Superman ci
doar, Pur ºi Simplu, de un Man (OM). Atât ºi Nimic mai mult – adicã, cei drept, Totul…
Curentul Vieþii este tot mai Viu, mai Verde, mai Natural, dar mai
ales, mai Prezent.
Simþiþi Prezenþa, trãiþi Viaþa, iar viaþa vã va aduce în Prezent. Restul
sunt detalii…
Iar noi, acum, ne vom concentra tocmai pe aceste „detalii“, de a
vedea radiografiile mai precise ale sistemului medical actual. Nu pentru
a duce ceva nou, ci pentru a puncta decisiv, elementele ce se cereau
subliniate. Cãci de ºtiut, acum totul este evident – perdele, aparenþe,
ipocrizii, toate au cãzut sau sunt în plin proces de demolare.
O nouã Zidire este în plinã desfãºurare. Vechile ziduri prãbuºite
cer sacrificiul Anei, care încã îºi cautã Temelia în Cu-Vântul care
Zideºte, Acela de dincolo de puterea Vântului, ºi dincolo de „Zidul“ ºi
de „Timpul lui Planck“…
De ce ? Iatã de ce – dincolo de orice alte comentarii personale.
Karl R. Popper, celebrul filozof deja citat mai înainte, în lucrarea
„Lecþia acestui secol“, „taie în carnea vie“ a intelectualului:
În ideea separãrii dintre dreapta credinþã ºi erezie se ascund viciile
cele mai meschine – acele vicii cãrora mai ales noi, intelectualii, le
cãdem pradã: aroganþa, convingerea de a avea mereu dreptate,
pedanteria, autosuficienþa intelectualã.
Aceste vicii sunt meschine, nu au gravitatea marelui viciu al
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cruzimii. Dar nici cruzimea nu ne este cu totul strãinã nouã,
intelectualilor. Am avut ºi noi contribuþia noastrã în domeniu.
Noi, intelectualii, care avem o datorie specialã faþã de cei care n-au
putut studia, suntem trãdãtorii spiritului, dupã cum ne-a definit
marele gânditor francez Julien Benda, noi urmãm modelele
e. Vrem sã ne facem vãzuþi în lume ºi vorbim un limbaj
smintite
cele mai smintit
obscur, dar care face mare impresie, un limbaj savant, artificios, pe care
l-am moºtenit de la profesorii noºtri hegelieni ºi pe care îl au în comun
limbii în care ne întrecem cu
toþi hegelienii. Aceasta este poluarea limbii,
toþii…
Prejudiciile pe care le-am provocat în trecut sunt teribile. Oare noi,
de când suntem liberi sã spunem ºi sã scriem orice, am devenit
mai responsabili ?
Într-un articol intitulat „Incredibila memorie a apei“ (ºi din care am
mai citat în subiectul 10.2.1, legat de apa structuratã ºi memoria acesteia),
autorul Tiberiu Molnar preciza:
La 30 iunie 1988, revista ºtiinþificã „Natura“ prezenta rezultatele
consemnate de Benveniste ºi alþi 12 cercetãtori din trei laboratoare din
lume (Israel, Canada ºi Italia), privind „degranularea bazofilelor umane,
indusã cu foarte mari diluþii ale unui antiser anti LgE“. Pentru prima
datã, prestigioasa revistã britanicã îºi va lua precauþia de a publica un
text care precizeazã cã aceste rezultate sunt imposibile…
Patronul revistei, John Madox, va constitui o comisie de anchetã
care va vizita „U 200“ de la Clamart (Franþa), cerându-i lui Benveniste
reproducerea experienþei sub atenta lor supraveghere. Prima experienþã
a fost reuºitã. La fel ºi urmãtoarele douã. Agasat, Walter Stewart, specialist în fraude ºtiinþifice, a propus ca experienþa sã fie fãcutã în „dublu orb“
ºi l-a pus pe James Randi sã ascundã codurile eprubetelor. Era evident cã
cercetãtorii francezi nu ºtiau nimic. A patra zi de experienþã, rezultatele
vor fi un eºec cvasitotal ºi astfel, Benveniste va fi etichetat ºarlatan.
Chiar dacã nimeni n-a descoperit trucul, revista „Natura“ a contestat
competenþa ºtiinþificã a savantului francez…
scientif
icus
Benveniste face parte din tagma savanþilor numiþi „scientif
scientificus
curiosis“ ºi, în pofida curajului dovedit, nu poate sã se laude cu nici o
curiosis
reuºitã deplinã, demarând în cercetãrile sale cu mai toate handicapurile
posibile. Nu putea decât sã irite cu aceastã „afacere a memoriei apei“,
când deja devenise incomod criticând conformismul biologiei
franceze
franceze. Iar un handicap major era chiar domeniul abordat, care în
pofida ineditului, paradoxal, era în egalã mãsurã, popular.
vanþi
Din pãcate, un lucru verif
erificat
sav
anþi, era cã poþi
icat ºi de alþi sa
a v ea idei oricât de ciudat
e, câtã vr
eme rãmâi în int
erior
ul
ciudate,
vreme
interior
eriorul
sis
ge
sistt emului, dar
dar,, odatã eev
merge
ge. Universul
v adat, nimic nu mai mer
savanþilor îºi are propriile legi ºi cruzimi.
Într-o nouã reluare a subiectului anterior expus, pe marginea memoriei apei („ªi apa are memorie“), alt autor, Dan Olaru, preciza
urmãtoarele aspecte, ce þin, exact ca în articolul precedent, mai degrabã
de latura eticã a ºtiinþei, în general, ºi a cercetãrii medicale, în special:
În 1988, afacerea memoriei apei a fost pe prima paginã a ziarelor
occidentale. Recent, Michel Schiff revine asupra acestei controverse
într-un material publicat în revista „Science et avenir“, analizând ceea
ce el numeºte un caz exemplar de cenzurã ºtiinþificã
ºtiinþificã.
Asemenea lui Sherlock Holmes, Michel Schiff, cercetãtor în
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istoria ºtiinþelor ºi tehnicilor din cadrul CNRS („Centre National de Recherches Scientifiques“)
Scientifiques“), a efectuat o anchetã privind
experienþele lui Jacques Benveniste referitoare la „memoria apei“. Nu
atât pentru a proba veridicitatea acestei memorii ascunse, cât pentru a
demonstra mecanismul cenzurii ºtiinþifice împotriva „faptelor
deranjante“.
deranjante“
Trebuie spus cã aceastã enigmã are valenþele ei. Erezia se gãseºte
în paradoxul diluþiilor succesive: un volum mic de apã este bãnuit cã
ar acþiona asupra unei celule vii, atunci când, în principiu, el nu mai
conþine decât o singurã moleculã de produs activ.
Dupã efectuarea acestor experienþe, la care a participat el însuºi,
Michel Schiff profitã de aceastã ocazie pentru a propune o analizã a
mecanismului cenzurii, urmatã de o criticã psiho-sociologicã
a dogmatismului ºtiinþific
ºtiinþific. Propunerea a fost adresatã în special
Institutului de Cercetãri Marine (INSERM), dar ºi unor comitete de
exper
þi car
e nu au rres
es
ventualele rãs
punsuri, ci într
ebãrile
xperþi
care
espins
rãspunsuri,
întrebãrile
pins eev
însele
însele. Autorul cheamã în ajutor câteva din întâmplãrile celebre de
cenzurã cum este cea a tezei lui Otto Loewi, privind natura chimicã a
transmisiei sinaptice, cãreia i-au trebuit 25 de ani ca sã se impunã
impunã.
Un anumit numãr de obstacole în calea noutãþii sunt astfel analizate,
cum ar fi teama de a pierde monopolul cunoaºterii raþionale
raþionale,
rigiditatea mentalã sau prejudecãþile
prejudecãþile. El citeazã în faþa tribunalului
Dacã es
vãr
oi ºti
postulatele neverificabile („Dacã
estte ade
adevãr
vãrat,
voi
ºti“ – ca ºi cum
at, v
statutul de specialist ar da o iscãliturã în alb infailibilitãþii), conceptul
raport de expert
„raport
expert“ pe care-l descrie ca o procedurã ritualã pentru
a exorciza pericolul sau chiar mitul probei ultime
ultime, capcanã în
care ar fi cãzut Jacques Benveniste.
Pentru a ieºi din acest hãþiº de idei, autorul propune o altã logicã
decât cea binarã a adevãrului ºi falsului, potrivit cãreia am putea
accepta ca anumite rezultate de cercetare sã nu fie nici
ade
vãr
at
e, nici ffalse,
alse, dar car
e sã aibã un sstt atut int
er
mediar
adevãr
vãrat
ate,
care
inter
ermediar
mediar,,
ce
tãri în ºantier
cerce
cetãri
ºantier.
cel al unei cer
O teoremã a lui Charles Fort ilustreazã foarte bine aceastã problemã:
Dacã întâlniþi informaþii situându-se în afara domeniului
„Dacã
pe care vi l-aþi fixat, fie nu le vedeþi chiar deloc, ori le veþi
discredita de o manierã plauzibilã – atunci vã puteþi apleca
asupr
a ideilor v
oas
tr
e pr
econceput
e ºi v
eþi ajunge la un rrezult
ezult
at
asupra
voas
oastr
tre
preconceput
econcepute
veþi
ezultat
neaºteptat
neaºteptat“.
Pentru profesorul Jacques Benveniste, lipsa explicaþiilor a fãcut ca
descoperirea sa sã stârneascã interesul cercetãrilor; ele invitã la o
ree
valuar
e a cunoaºt
erii ºi la o puner
e în cauzã a cer
titudinilor
eev
aluare
cunoaºterii
punere
certitudinilor
titudinilor.
Într-o recenzie asupra unei lucrãri ce abordeazã tema „comunicãrii
didactice“, dr. Sever Cristian Oana, în revista „Orizonturi Medicale“
din 17 ianuarie 2003, preciza:
Mi se pare foarte firesc ca, din ºase ani de facultate ºi trei de
secundariat, sã reþin, în medie, un profesor pe an, care a fost „mare“.
La fel de firesc meritã calificativul de „mare“ doar un profesor, bun
comunicator ºi cu stil didactic.
Cunosc legiuni de doctori, tobã de carte sau meseriaºi desãvârºiþi,
care sunt comunicatori execrabili. Fie sunt introvertiþi, fie lipsiþi de
talent, fie orgolioºi, ei comunicã prost ºi cu studenþii, ºi cu pacienþii.
Gradele didactice se acordã la numãr de publicaþii, fãrã nici o legãturã
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cu didactica…
Din pãcate, un curs universitar sau postuniversitar de medicinã
aratã cam aºa: o salã întunecatã, pe al cãrei perete se succed imagini de
grafice ºi tabele ºi o voce monotonã care mormãie aceleaºi date pe
care le vezi pe perete. Când se aprinde lumina, este clar cã expunerea
a luat sfârºit…
Nici vorbã sã te înveþe cineva sã-þi formeze o atitudine medicalã,
nici vorbã sã te convingã ºi sã te entuziasmeze pentru vreo idee nouã!
Dr. med. Ioan Ladea, autorul percutantului „Holocaust provocat de
medicina alopatã“, arãta, privitor la acelaºi delicat subiect:
Bolnavii sunt victimele stereotipurilor medicale: „Ai cutare boalã,
trebuie sã iei (chiar dacã boala nu reprezintã pericol epidemiologic,
trebuie
trebuie) cutare medicament, dupã cum scrie «la carte»: 3 pe zi ºi câte
2 la 6 ore!“.
Astfel, nu vei putea fi (ca medic) nici condamnat de oficialitãþi, eºti
scutit de suspiciunea de originalitate; ai fãcut ce a trebuit, ce
se face!
În activitatea medicalã trebuie gãsit un loc corespunzãtor moralei,
care nu poate fi consideratã ca o platoºã restrictivã, ci ca o forþã activantã
în cursa spre nivelul indicat de mitul caritãþii…. În orice carte veche de
rinde cam jumãtate din
acupuncturã (chinezã), introducerea cup
cuprinde
condiþiile etice pe care trebuie sã le îndeplineascã practicantul
practicantul.
Cunoaºterea formulei triptofanului, a ºanþurilor peroneului,
identificarea microscopicã a corpusculilor lui Babeº-Negri, nu sporeºte
competenþa terapeuticã a acupunctorului ºcolii în China.
Doctorul Dragoº Marinescu, fugit ºi el din epicentrul alopat al controAm fost întâmpinat la intrarea
lului medicamentului, a mãrturisit: „Am
at
ea de Medicinã cu cada
vr
e, ºi obligat sã le disec
acultat
atea
cadavr
vre,
disec. Ce
în FFacult
acult
cãutam eu în ele? Omul? Nu, omul nu trebuie cãutat în trup, ci
trupul în Om. “
egãtirii la medicinã) se fface
ace
„Trist este cã, dacã începutul (pr
(pregãtirii
cu disecþie, sfârºitul evaluativ este autopsia
autopsia. ªi între ele,
cortizon, antibiotice, operaþii mutilante, transplanturi
ner
euºit
nereuºit
euºite
multe
e ºi mult
e , multe altele…“ (774 )
Comentarii pentru rãspunsul la acest „De ce?“ – le lãsãm pe seama
celor pricepuþi.
Noi vom lãsa doar Tãcerea sã cuvânteze…
*
**
Cum
În ce fel
Rãspunsul la întrebãrile urmãtoare („Cum
Cum“ ºi „În
fel“ ?), privind
remedierea situaþiei – îl putem regãsi, pentru început, cel puþin teoretic,
în acele recomandãri internaþionale privind atitudinea eticã, de adoptat
în orice situaþie a contextului medical.
Deja, pânã în prezent s-au construit câteva asemenea documente
(declaraþii, recomandãri, jurãminte etc.), ce oferã o orientare Simplã ºi
Naturalã, cãtre Calea ºi atitudinea de urmat.
Cele mai eficiente ºi mai puternice dintre acestea, aflate în evidentã
rezonanþã cu propria noastrã structurã conceptualã, par a fi trei dintre
acestea: celebrul „Jurãmânt al lui Hipocrate“, „Jurãmântul de la Geneva“
ºi „Codul internaþional de eticã medicalã“.
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Pentru cã, deja contactul cu „Jurãmântul lui Hipocrate“ a fost realizat
de cãtre orice medic la absolvirea facultãþii (cel puþin teoretic ºi formal), inclusiv la începutul acestei lucrãri, iar „Jurãmântul de la Geneva“
îl putem regãsi la locul de încheiere al lucrãrii, în continuare vom cita
întregul „Cod internaþional de eticã medicalã“.
În spiritul „Jurãmântului de la Geneva“, Asociaþia Medicalã
Mondialã (AMM) a formulat „Codul internaþional de eticã
medicalã“
medicalã“, care a fost aprobat de a treia Adunare a AMM, reunitã la
Londra în 1960. „Codului internaþional de eticã medicalã“ i s-au adus
amendamente în 1968, la a 22-a Adunare, reunitã la Sidney, ºi la a 35-a
Adunare a AMM, Veneþia – 1983.
Iatã conþinutul integral al acestuia:
Îndatoririle generale ale medicilor
Medicul va trebui sã adopte întotdeauna o atitudine profesionalã
exemplarã.
Medicul nu va trebui
trebui, niciodatã, sã lase ca profitul sã-i influenþeze
judecata profesionalã liberã ºi independentã, care va fi folositã doar
pentru beneficiul maxim al pacientului sãu.
Medicul va trebui ca, indiferent de condiþiile în care îºi exercitã
profesia, sã se consacre, în afara oricãrei dependenþe tehnice ºi morale, prestãrii îngrijirilor de calitate, cu compasiune ºi respect pentru
demnitatea umanã.
Medicul va trebui sã fie cinstit faþã de pacienþii ºi colegii sãi ºi va
denunþa cu fermitate medicii lipsiþi de caracter sau competenþã, ori
care au recurs la fraudã sau la înºelãciune.
Urmãtoarele practici sunt contrare eticii:
a . Publicitatea fãcutã de medici pentru ei înºiºi, în cazul în care
nu este autorizatã de legea þãrii respective ºi de Codul de eticã al
Asociaþiei medicale naþionale.
b . Depunerile de bani ori acceptarea unui onorariu sau a vreunui
avantaj în scopul de a furniza un client unui confrate, a prescrie o reþetã
ce va fi onoratã de un anumit farmacist sau pentru a achiziþiona
aparaturã medicalã.
Medicul v
a tr
ebui sã respecte drepturile pacienþilor, colegilor ºi
va
trebui
ale altor categorii profesionale din domeniul sãnãtãþii ºi va apãra
confidenþele pacientului sãu.
Medicul va trebui sã acþioneze numai în interesul pacientului
sãu când îi acordã îngrijiri a cãror consecinþã ar putea fi alterarea
condiþiei fizice sau mentale a acestuia din urmã.
Medicul v
a tr
va
trebui
ebui sã dovedeascã multã prudenþã când va divulga,
pe cãi neprofesionale, descoperiri sau tehnici noi.
Medicul nu va trebui sã certifice decât ceea ce a verificat personal.
Îndat
oririle medicilor ffaþã
aþã de bolna
vi
Îndatoririle
bolnavi
Medicul va trebui sã aibã, întotdeauna, în suflet, grija menþinerii
vieþii umane.
Medicul v
a tr
ebui sã dovedeascã întreaga loialitate faþã de pacienþii
va
trebui
sãi, punându-le la dispoziþie cunoºtinþele sale profesionale. Când un
examen medical sau un tratament îi depãºesc capacitãþile, medicul va
trebui sã apeleze la un coleg care dispune de competenþele necesare.
Medicul va pãstra secretul absolut asupra a tot ceea ce ºtie
despre pacientul sãu, chiar ºi dupã moartea acestuia.
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Medicul va trebui sã considere îngrijirile de urgenþã ca o
îndatorire umanitarã, sau sã se asigure cã alþii, care doresc sã aducã
aceste îngrijiri, sunt capabili sã le acorde.
Îndatoririle medicilor faþã de colegii lor
Medicul va trebui sã trateze pe confraþii sãi aºa cum ar dori sã
fie el însuºi tratat de cãtre ei.
Medicul nu va trebui sã atragã pacienþii confraþilor sãi.
Medicul va trebui sã respecte principiile cuprinse în „Jurãmântul
de la Geneva“ aprobat de Asociaþia Medicalã Mondialã. (991)
Ca de obicei, lãsãm comentariile pe seama fiecãruia, pentru cã,
într-adevãr, numai conºtiinþa fiecãruia poate aprecia cel mai bine
valoarea celor expuse în acest Cod.
Poate cã este momentul ca fiecare medic sã poatã decide Calea de
urmat: cea a prezentului (dacã este mulþumit, sau poate obosit …) sau
alternativa Prezentului Continuu, oricum ar fi aceasta!
Drumul unui nou mod de abordare a vieþii nu este deloc uºor, întradevãr. Efortul, cel puþin la început, este impresionant, pentru a depãºi
inerþia centripetã a rotaþiei în cercul închis ºi strâmt al propriilor
obiºnuinþe – catalogate, ca ºi toþi ceilalþi, drept „viaþã“.
Or, între „supravieþuire“ ºi „Vieþuire“ este o diferenþã fundamentalã,
bazatã pe cu totul alt fundament – un fundament al Vieþii, Sinceritãþii,
Onestitãþii, Demnitãþii, Responsabilitãþii, Integritãþii, alãturi de multe alte
„bijuterii“ ale Spiritului…
Toate aceste „minuni“ se regãsesc concentrate în cele douã celebre
„jurãminte“, cel hipocratic ºi cel de la Geneva. De fapt, ultimul este
exprimarea modernã a celui hipocratic (o exprimare „rafinatã“ ºi
„distilatã“ în „laboratorul mental“ ºi natural al Sufletului).
Acum apare o interesantã întrebare: la rândul sãu, Jurãmântul
hipocratic, oare de unde îºi trage seva ºi originea ? Pentru cã rãspunsul
a fost deja prefigurat la concluziile capitolului 2 al lucrãrii, acum se
cere o confirmare ºi o întãrire a acelor eterice imagini.
Pentru aceasta, vom cita din studiul unui cunoscut cercetãtor al istoriei
ºi protoistoriei acestei zone româneºti, preotul Dumitru Bãlaºa. Într-o
lucrare de referinþã a acestuia pentru domeniul protoistoric abordat,
„Istoria Daco-României sau Þara Soarelui“, acest adevãrat „Patriarh al
Daco-României“, oferã ºi date legate de subiectul nostru de interes:
Dupã îndelungate cãutãri, concluzia noastrã, în urmã cu 25 de ani
(pentru anul 2003), este cã ªcoala zalmoxianã este anterioarã lui
Pitagora cu cel puþin 1.000 de ani, înainte de Moise sau poate chiar
contemporanã cu Zaratustra ºi cu Moise.
Documentar, izvoarele literare dau prioritate milenarã ªcolii
practica pitagoreicã de a se abþine
zalmoxiene. Strabon scrie cã „practica
de la carne a rãmas la ei (la greci) ca o poruncã datã de
xis (geþilor)“ (Fontes I, 231).
Zalmoxis
Zalmo
Iatã ce scrie ºi Clement Alexandrinul în Stromate (Bucureºti, 1982):
„Barbarii n-au fost numai descoperitorii filozofiei, ci ºi descoperitorii
tehnicii, ºtiinþei ºi artei.“
În judeþul Tulcea, comuna Enisala, se aflã Cetatea lui Eracle – ruinele
unei fortificaþii bizantine. În zidurile ei, Grigore Tocilescu a gãsit o poartã
cu o frumoasã inscripþie greceascã, compusã în versuri doriene. Este
epitaful unui medic nãscut la Tomis. Monumentul se aflã azi în Muzeul
de Antichitãþi din Bucureºti ºi inscripþia a fost publicatã în revista vienezã
„Arheologische – Epigraph“, Mitheilungen VI, 1882; MDG III, 1900, pag.
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eci îºi com
tudiile în Dacia dunãr
eanã
316: Medicii gr
greci
comple
plett au sstudiile
dunãreanã
eanã…
ple
Platon ne spune despre vestitul Socrate cã a învãþat medicina
ºi „un descântec… în oaste, de la un medic trac, unul din
ucenicii lui Zalmoxis despre care se zice cã îi face pe oameni
nemuritori
medicii greci sunt inferiori medicilor
nemuritori“ ºi cã „medicii
zalmoxieni
zalmoxieni“ („România. Documente strãine despre români“, ediþia a
II-a, Bucureºti, 1992, pag. 13; vezi ºi Fontes).
…ªi o precizare: numele de Zalmoxa a fost purtat de mai mulþi
preoþi ºi regi daci. Acesta este motivul pentru care Hellanicos ºi, dupã
el, Herodot, încurcã datele biografice ale lui Zalmoxis. Este probabil ca
un Zalmoxis sã fi fost robit de greci ºi sã fi devenit „sclavul lui Pitagora“.
Dar nu acesta a fost marele legislator care a primit Belaginele
de la regina Hestia
Hestia.
Am spus cândva cã în ªcoala zalmoxianã se învãþa ºi
MEDICINA ºi cã medicii zalmoxieni erau superiori medicilor
greci
greci. A scris aceastã constatare Platon ºi au spus-o Socrate ºi alþii.
Un fapt care nu a fost sesizat de cercetãtori este ºi acela cã
jurãmântul profesional pe care-l depun în prezent medicii
din toatã lumea, cunoscut sub numele de Jurãmântul lui
Hipocrate, este de fapt Jurãmântul pe care îl depuneau medicii
din ªcoala zalmoxianã, de
sigur amplificat
desigur
amplificat.
Normele de comportare ale medicilor daci erau cuprinse în codul
„Belaginelor“ („Legile Frumoase“), care au fost redactate în prima formã
de cãtre regina Hestia. Ele se desprind din relatarea filozofului Platon
(437–347), care prezintã dialogul dintre Socrate ºi Carmide-medicul:
„Eu (Socrate) am învãþat aceastã incantaþie acolo, în oaste, de la un
medic trac, unul din ucenicii lui Zalmoxis, despre care se zice cã îi face
pe oameni nemuritori. ªi mã povãþuia foarte stãruitor sã nu mã las (ca
medic) înduplecat de nimeni – oricât de bogat, dintr-un neam ales sau
oricât de frumos ar fi – sã fac altfel. Deci, eu, pentru cã i-am jurat ºi sunt
nevoit sã-i dau ascultare (ca medic), îi voi da în adevãr ascultare“ (Fontes
I, 101–102).
or
ba de jurãmântul
Din scurtul citat se vede clar cã es
estt e v
vor
orba
profesional al medicilor din ªcoala zalmoxianã
zalmoxianã. Amplificat, acest
jurãmânt se depune ºi azi, la începutul carierei, de cãtre medicii din
întreaga lume, sub forma jurãmântului lui Hipocrate.
Aceastã concluzie a fost însuºitã ºi de marele academician ªtefan
Milcu, la un Simpozion de Istorie a Farmaciei ºi Medicinei, de la Craiova,
Milcu
de dupã 1990.
Legat de aceastã problemã, menþionãm intervenþia marelui tracolog
prof. dr. Constantin Drãgan, la al XV-lea Congres mondial de ºtiinþe
istorice þinut la Bucureºti în perioada 15-17 august 1980:
„Cultura ºi civilizaþia dacã au ajuns la un foarte înalt nivel de
dezvoltare (…). Tracii cultivau astronomia, matematica, medicina.
greci.“
Platon îi considerã pe medicii traci superiori medicilor greci
Dupã concluziile celor mai de seamã biografi, Hipocrat a trãit
„apr
oximativ într
e anii 46
1–3
.“, deci la un secol dupã
„apro
între
461–3
1–377 7 î.Hr
î.Hr.“,
Pitagora, Platon ºi Socrate,
Socrate de care am amintit mai sus. De fapt,
Platon a fost disipolul lui Socrate. Dacã aº stau lucrurile, atunci
jurãmântul depus de Socrate cãtre medicul trac, „unul din
zalmoxian.
ucenicii lui Zalmoxis“, era un jurãmânt geto-dac, zalmoxian
De jurãmântul lui Hipocrat, nici Platon ºi nici Socrate nu amintesc. Ba
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chiar trag niºte concluzii, cum cã „medicii greci nu se pricep la cele
mai multe boli“ (Fontes I, 101–102).
Nu cunoaºtem formula jurãmântului zalmoxian (poate cã Timpul
va rezolva ºi aceastã problemã!…), dar, comparând cele spuse de Socrate
cu textul jurãmântului lui Hipocrate aflat în uz ºi astãzi, tragem
urmãtoarea concluzie: Cultul lui Zalmoxis ca mare legislator ºi rege, se
întindea pe întregul teritoriu geto-dac.
Grecii au fãcut din unul din mulþii regi cu numele de Zalmoxis un
odo
Mie mi se par
e cã
sclav al lui Pitagora. Totuºi, Her
Herodo
odott scria: „Mie
pare
Zalmoxis a trãit cu mult înainte de Pitagora
Pitagora.“
Acelaºi lucru îl precizase ºi Helanicus
Helanicus: „Dar
Dar mie mi se pare cã
Zalmo
xis a trãi cu mult înaint
ea lui Pit
agor
a “ (Fontes I, 21).
Zalmoxis
înaintea
Pitagor
agora
Oricum, jurãmântul lui Hipocrate din Cos nu este altceva
decât jurãmântul medicilor daci, zalmoxieni
zalmoxieni, la care Hipocrat
(el însuºi un daco-trac) ºi urmaºii lui au adãugat numele zeilor
93
Apolon, Asclepios, Higia ºi Panaceea. (93
93)
Istoria deja ne oferã surprize, iar acestea nu sunt decât al început –
promisiunea este chiar mult mai fascinantã decât ceea ce se ºtie ºi se
permite a se ºti…
Iatã – ca o incredibilã imagine a curcubeului „înflorit“ pe Cerul
seninãtãþii noastre – un arc de cerc între celebrele „Beleagine“ („Legile
Frumoase“, sau legile naturale ale Naturii, cele atât de des invocate de
noi în aceastã lucrare), trecând prin jurãmântul zalmoxian al medicilor
daci, apoi prin jurãmântul lui Hipocrate, pentru ca, în prezent sã ajungã
pânã la concentratul ºi cu adevãrat Simplul ºi Naturalul „Jurãmânt de
la Geneva“ al Asciaþiei Medicale Mondiale!
ªtim unde am ajuns, dar nu ºtim încotro mergem, cãtre ce formã
de „Jurãmânt“ ne îndreptãm – ºi mai simplu, ºi mai distilat în Laboratorul
Spiritului ? Oricum va fi, acesta aºteaptã sã fie scos la luminã, întru
Lumina Iubirii simple ºi sincere pentru semenii aflaþi în suferinþã!
Aceasta, cu atât mai mult cu cât nici celãlalt capãt al arcului de
cerc nu se cunoaºte, cãci ºi „Beleaginele“ au rãdãcinile lor, sursa
provenitã de la altã sursã – ºi aºa mai departe, pânã la regãsirea Sursei
ce ne oferã orice ReSursã, cu adevãrat ReGenerabilã.
Credinþa noastrã este cã, încã o datã, „a sosit momentul“ pentru a
redescoperi Sursa ºi Resursele informaþionale, pentru regãsirea
originilor – inclusiv a „beleaginelor“, deci, ºi a jurãmântului zalmoxian,
apoi hipocratic, apoi al celui de la Geneva, iar apoi, ce va urma ?
Rãspunsul deja aparþine Prezentului, doar prezenþa noastrã sã se
manifeste! De aceea, mesajul este de „trezire“ ºi de „bunã-dimineaþa“,
pentru cei proaspeþi ºi dornic de a porni la drumul urcuºului.
Pentru voi (adicã NOI), Mesajul a ajuns Acum ºi Aici!
Rãmâne doar Colaborarea, prin comunicare holisticã –
HoloComunicare.
Restul este CuVântarea în Tãcerea de „dincolo de cuvinte“, de „zidul“
ºi de „timpul lui Planck“…
Aceste vorbe aparente au un „rost“ anume. Chiar dacã nu sunt
prea bine percepute, chiar dacã sugereazã celebra imagine cu „bãtutul
câmpilor“ – nu-i nici o problemã.
Cu rãbdare ºi inteligenþã a sufletului, câmpii bãtuþi vor dezvãlui
munþii înþelegerii profunde – chiar când peisajul pare a fi mai în ceaþã
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ca oricând!
De aceea, rãbdare ºi curaj, cãci înþelepciunea ªarpelui ºi blândeþea
ºi aspiraþia cãtre înalt a Porumbelului, aºteaptã sã fie redescoperite ºi,
mai ales, FOLOSITE – cãci, iar ºi iar, A sosit Timpul Acela!
De aceea, revenind la subiectul nostru, nu jurãmântul lui Hipocrate,
cel de la Geneva sau de altundeva este esenþial, sau originea acestuia,
ci esenþa acestora.
Aceastã Esenþã purificatã este „aroma“ unui mesaj – nu umanist,
er
sonal
nici mãcar uman – ci unul TransP
ansPer
ersonal
sonal, sau, precum sugeram în
finalul capitolului 2, chiar TransHumant
ansHumant.
Încã odatã, iatã care este rostul ºi sensul adevãratei transhumanþe!
Este exact ceea ce propunea ºi acest „Jurãmânt“ originar, readus
destul de bine la parametrii originari, prin acest Simplu „Jurãmânt de
la Geneva“.
ªi totuºi, existã ºi rãspunsuri concrete la întrebarea cât se poate de
În ce fel
concretã: „În
fel“ ?
Cum anume putem reabilita sistemul medical actual, altfel decât
începând de la rãdãcinile sale, adicã din zona Universitãþii de Medicinã
ºi Farmacie (din nu conteazã ce oraº sau þarã) ?!
Existã mai multe nivele de intervenþie, dar, ca întotdeauna, orice
drum, oricât de lung, începe cu primul pas!
Chiar acest pas este fãcut ºi descris de cãtre una din cele mai indicate persoane, respectiv chiar un Rector al acestei fundamentale instituþii
de educaþie ºi formare a „stâlpului“ sistemului medical – MEDICUL (un
Medic dãruit vieþii, pentru Viaþã, eliberat de atribute de genul alopat,
homeopat, naturist etc.).
Astfel, un articol din cotidianul „România Liberã“, din 12 august
1997, intitulat „Pledoarie pentru umanismul medicilor“, având supratitlul
„Medicina trebuie sã redevinã ºtiinþã ºi conºtiinþã“, autor este chiar
Rectorul (din acea perioadã) a Universitãþii de Medicinã ºi
Far
macie din Clu
of. univ
ascu
armacie
Clujj , pr
prof.
univ.. dr
dr.. Oliviu P
Pascu
ascu.
„Pledoaria pentru Viaþã“ a acestui Rector, dar mai ales Medic penru
Viaþã, rezoneazã direct ºi profund cu pledoaria noastrã de pe întreg
parcursul lucrãrii, a cãrei imagine este inclusã ºi pe coperta din spatele
acesteia.
De aceea considerãm cã articolul sãu, dincolo de forma
momentului, aduce Esenþa Timpului, prin aceastã rostire:
Pe parcursul a ºase ani de studii, absolvenþii facultãþilor de medicinã
promoveazã zeci de examene dificile, trec prin laboratoare ºi clinici,
prin cabinete stomatologice ºi farmacii, zeci de profesori ºi asistenþi
vegheazã la buna pregãtire, i-au învãþat ºi i-au evaluat, i-au ajutat sã
acumuleze un volum impresionant de cunoºtinþe. Dupã toate acestea,
ar trebui sã avem siguranþa deplinã cã vor fi medici ºi farmaciºti de
foarte bunã calitate ºi foarte apreciaþi.
Din nefericire, momentul în care pãºesc în profesie nu este favorabil.
Reforma în sãnãtate se aflã abia la începuturile sale (remarcã pentru
anul 1997). Dar ceea ce ne întristeazã mai mult este percepþia medicului
ºi farmacistului în societate, imaginea sa în mintea oamenilor, care este
la un nivel foarte scãzut. Campania de presã care a relevat în ultimele
luni cu obstinaþie aspectele negative ºi acþiunile poliþiei, au deteriorat
mult prestigiul medicului ºi al profesiei medicale.
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În urma unor acþiuni exagerate sau rãuvoitoare existã faptele,
comportamentul reprobabil al unor colegi de-ai noºtri. Condiþionarea
actului medical, refuzul ajutorului în situaþii critice, abandonarea
pacientului, acceptul unor condiþii inumane, aratã cã rãul existã în
interiorul profesiei noastre, cã suntem principalii vinovaþi de imaginea
deplorabilã a medicului ºi a profesiei medicale.
Enumerarea elementelor negative aratã cã imaginea rea nu s-a
datorat nivelului de cunoºtinþe scãzut al medicilor în cauzã, ci modului
lor de comportament. Ceea ce a contat a fost atitudinea incorectã, lipsa
de umanism. Pentru omul în suferinþã, pentru societate în general,
conteazã mai mult dacã sunt înþelegãtori, dacã existã disponibilitate ºi
compasiune, blândeþe ºi integritate decât cantitatea de cunoºtinþe.
Pacientul este convins cã numai medicul îl poate înþelege ºi ajuta,
îi acordã toatã încrederea sa, iar când comuniunea nu se produce, el
este profund dezamãgit. De aceea, medicina este consideratã o artã:
ar
bolile cum spunea Ber
nar
d Sha
w . Latura
„ar
artt a de a vindeca bolile“,
Bernar
nard
Shaw
umanistã a medicinei este extrem de importantã, iar acum ea este în
suferinþã.
Cine este de vinã? Ce rol are Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
ºi cum a contribuit ea la formarea studenþilor în spirit umanist ? Este
responsabilã universitatea pentru lipsa de educaþie culturalã a
absolvenþilor sãi, poate ea suplini lacunele cu care studenþii vin pe
bãncile amfiteatrelor ? Lipsa educaþiei religioase, profundã ºi
îndelungatã, ºi educaþia artisticã precarã din perioada
comunistã au contribuit mult. Direcþionarea timpurie cãtre medicinã
cu dedicarea ultimilor ani de liceu exclusiv pentru pregãtirea dificilului
examen de admitere, a generat lacune în formarea armonioasã a
viitorilor studenþi.
În universitãþile tradiþionale, ca a noastrã, comportamentul,
atitudinea s-au învãþat de la maeºtri, acele personalitãþi complexe, medici
erudiþi, perfect educaþi, care impuneau nu numai prin cunoºtinþele
or
bi, prin ges
turi,
medicale impresionante, dar ºi prin modul de a v
vor
orbi,
gesturi,
þinutã, eexpr
xpr
esia privirii, eleganþã.
eleganþã Profesorul Fodor spunea despre
xpresia
tice ale aces
tuia depinde dezv
olt
ar
ea
maestru: „De
acestuia
dezvolt
oltar
area
De calitãþile eetice
ºcolii în folosul colectivitãþii
colectivitãþii“, iar maestrul dã tot ce are,
„ºtiinþã, îndemânare, suflet“
suflet“.
ªcoala medicalã clujeanã nu a dus lipsã de maeºtri, de modele vii,
care au direcþionat generaþii de studenþi cãtre adevãrata medicinã:
Haþieganu, Goia, Fodor, Bologa, Papilian, Bilaºcu, Goina. Prin exemplul
lor, s-au imprimat absolventului de Cluj seriozitatea, calitatea actului
medical, dar mai ales umanismul
umanismul.
ªi afirmaþia „Medicina este ºtiinþã ºi conºtiinþã“ era un
crez pentru (Iuliu) Haþieganu ºi pentru generaþia sa.
Ce s-a întâmplat dupã ei ? S-a mai transmis în acelaºi mod mesajul
umanist ? Generaþia care a urmat a fost crescutã în respectul acestor
idealuri. Dar epoca comunistã i-a obligat la compromisuri de tot felul!
Învãþaserã cã importantã este valoarea, munca, umanismul, dar trebuiau
sã promoveze dosarul ºi nepotismul, relaþiile de tot felul. ªtiau cã în
faþa medicului trebuie sã primeze suferinþa pacientului, dar trebuiau sã
diferenþieze tipul medicaþiei sau al investigaþiei diagnostice dupã alte
criterii decât cele medicale, iar vârstnicii erau socotiþi o categorie aparte,
cu asistenþã limitatã.
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A rezultat o existenþã ciudatã a unor oameni care ºtiau cum
altfel. S-a produs
trebuie sã fie ºi care erau obligaþi sã s e poarte altfel
fr
actur
a într
e v
or
be ºi ffap
ap
ir
maþii ºi activit
at
e . Acum,
fractur
actura
între
vor
orbe
aptt e, într
între
afir
irmaþii
activitat
ate
e af
cel mai nimerit era sã se afirme: „Medicina AR TREBUI sã fie ºtiinþã ºi
conºtiinþã“, pentru cã de fapt, nu mai era aºa decât întâmplãtor ºi rar.
În acest climat s-a format generaþia urmãtoare de dascãli, unii dintre
ei actualii profesori. Chiar dacã au cunoscut ca studenþi mari
personalitãþi ale ºcolii clujene ca Goia, Fodor, Bologa, ei au trãit alãturi
de cei care afirmau una ºi fãceau cu totul altceva
altceva. Rezultatul a
fost cã nu au mai pus nici un preþ pe marile principii privitoare
la umanismul ºi nobleþea medicinei, aceste concepte fiind
consider
at
e sim
ple lozinci, iar af
ir
mar
ea lor
considerat
ate
simple
afir
irmar
marea
lor,, purã demagogie,
fãrã nici o rrele
ele
vanþã pr
acticã
elev
practicã
acticã. Pentru mulþi dintre ei, medicina „a
ar
ea
fost cândva ºtiinþã ºi conºtiinþã“. Pentru ei a contat cons
constt at
atar
area
eficienþei compromisului, utilizarea interesului imediat,
valoarea banului ºi a relaþiilor de tot felul
felul. Aceste ultime generaþii
sunt responsabile de educaþia actualilor medici, din care fac parte ºi
cei cu comportament neadecvat. Astfel se explicã de ce au fost posibile
actele reprobabile care au rãzbãtut în mass-media. ªi ele nu sunt din
tã
nefericire izolate, doar de gravitate mai redusã sau necunoscutã. Exis
Existã
o crizã a medicinei din multe puncte de vedere, dar în special din punctul de vedere al formãrii umaniste, al comportamentului medicului.
ªi Universitatea de Medicinã are partea ei de vinã
vinã. Dacã
numãrul maeºtrilor adevãraþi, al modelelor vii este redus, ea trebuia sã
compenseze într-un fel aceste lacune. În Occident s-au înfiinþat la
literaturã care prin analize de text ºi prin
medicinã catedre de literaturã,
lecturã sã compenseze formarea medicului. În Statele Unite, Societatea
de Medicinã Internã a decis evaluarea ºi a calitãþilor umaniste
ale tinerilor medici: integritatea, respectul, compasiunea.
ªi la noi au existat în trecut forme de educaþie umanistã
umanistã: cursuri
de istoria artei
artei, audiþii muzicale
muzicale, expoziþii de picturã
picturã, orchestr
a medicilor
ebui sã ffacem
acem din nou ce
va
tra
medicilor. Personal cred cã va tr
trebui
cev
în acest domeniu
domeniu. Universitatea nu poate rãmâne pasivã în
reale.
faþa unor deficienþe reale
(Viitoarea, pentru acel moment, lege a asigurãrilor de sãnãtate) va
însemna o altã relaþie între medic ºi bolnav. Medicul, ca ºi
farmacistul, va trebui sã aibã un comportament care sã inspir
e, sã do
vedeascã dis
ponibilit
at
e ºi bunã-cr
edinþã
pire
încreder
edere,
dov
disponibilit
ponibilitat
ate
bunã-credinþã
edinþã.
e încr
eder
Latura umanistã nu va putea fi ignoratã, ci dimpotrivã, va constitui
principalul mijloc de convingere ºi de atragere. Studenþii vor trebui sã
înveþe niºte reguli noi sau uitate, iar universitatea sã fie în stare sã-i
ajute, cãci altfel deficienþele educaþionale ºi de comportament vor deveni
un handicap cu repercusiuni multiple…
Prin eforturi conjugate ale familiei, ºcolii ºi universitãþii, educaþia
tinerilor studenþi în medicinã trebuie sã creascã astfel încât
latura umanistã sã fie din nou revigoratã
Medicina TREBUIE
revigoratã, „Medicina
conºtiinþã“.
SÃ REDEVINÃ ºtiinþã ºi conºtiinþã
Sublinierea cu litere mari a ultimei afirmaþii, aparþine autorului,
chiar rectorul UMF Cluj!
Iatã o suprapunere pânã la identificare cu principiul fundamental
enunþat de noi, inclusiv pe coperta acestei lucrãri…
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Cu adevãrat, nu suntem singuri în demersul nostru, nu este nimic
nou în aceastã acþiune „promoþionalã“.
Precum înþeleptul, ne reamintim cã, într-adevãr, nu-i „nimic nou sub
Soare“ – poate doar Raza, care îmbrãþiºeazã aparentul vechi în noul ambalaj
– Ambalajul de Luminã în promoþia Cosmicã a Prezentului Continuu…
Nu putem încheia imaginea acestui subiect, de redescoperire a
valorilor adevãratei etici medicale, dar ºi a soluþiilor concrete de
reabilitare a acesteia, fãrã sã reamintim de aceeaºi „minune“ accesibilã,
numitã Alimentaþia Naturalã.
Atât de accesibilã ºi la îndemânã este, încât nu mai este sesizatã, ci
chiar cãlcatã în picioare…
Dar, precum sãmânþa ierbii din pãmântul intens bãtãtorit, doar o
Clipã îi este suficientã pentru a izbucni spre Luminã, trasã de aceeaºi
Razã de Soare.
Sau, dacã vreþi, este izbucul ce se apropie, iarãºi, de suprafaþa
muntelui. Se aude tot mai puternic (Îl auziþi?), ºi, nu se ºtie exact când
va izbucni…
De aceea, haideþi „sã fim pe fazã“ (Faza frecvenþei Razei de Luminã)!
Un scurt extras din esenþialul „Jurãmânt de la Geneva“ aratã în
felul urmãtor:
Îmi iau angajamentul solemn sã îmi consacru viaþa în serviciul
umanitãþii.
Colegii mei vor fi surorile ºi fraþii mei.
Voi pãs
tr
a rres
es
pect absolut vieþii, de la începutul ei,
ei chiar
pãstr
tra
espect
sub ameninþare ºi nu îmi voi folosi cunoºtinþele medicale împotriva
legilor umanitãþii.
Fac acest legãmânt în mod solemn, liber ºi sub semnul onoarei.
cit
a PR
OFESIUNEA mea (AR
TA mea) cu
Voi eex
x er
ercit
cita
PROFESIUNEA
(ART
C ONªTIINÞ
Ã ºi demnit
at
e . (991 )
ONªTIINÞÃ
demnitat
ate
Sã ne reamintim de deja celebra imagine promovatã de cãtre fostul
Rector Haþieganu, de actualul Rector Pascu (de la UMF Cluj), dar ºi de
imaginea de pe coperta lucrãrii noastre:
iaþã) es
Ã (pr
of
esiune), AR
TÃ
„Medicina (pentr
u V
ofesiune),
ART
Viaþã)
estt e ªTIINÞ
ªTIINÞÃ
(prof
(pentru
Ã“.
ºi C
ONªTIINÞ
CONªTIINÞ
ONªTIINÞÃ“.
Iar acum, la final, sã comparãm cu imaginea finalã a „Jurãmântului
de la Geneva“…
Iatã cã ºi noi am descoperit acest lucru abia acum, când am asociat
cele douã imagini!
„Nimic nou sub Soare“, dar ºi „nimic întâmplãtor“…
Iatã cum, Acum ºi Aici, se închide un cerc, pentru a se deschide un
altul ºi, odatã cu acesta, poate chiar o Sferã, chiar un Soare – o Masã a
Tãcerii susþinutã de o Coloanã a Infinitului de Luminã…
Poezie ? Visuri utopice ?
Poate!
Dar dacã Nu ?
Curaj, Coloana este rezistentã, iar Masa este deja pusã:
Ospãþul Cosmic poate începe!
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10.3.3 DIMENSIUNEA TRANSPERSONALÃ
A NOII CULTURI A ETICII SOCIALE
Acest Subiect – ultimul din aceastã Parte Teoreticã a lucrãrii – este
atât de complex ºi „infinit“, încât am putea vorbi despre Acesta lucrãri
întregi.
De aceea, vom fi cât mai conciºi posibil, tocmai pentru a nu ne
„întinde“ acolo unde nu existã nici spaþiu, ºi nici timp …
Iatã, abordãm „imposibilul“: sã demonstrãm cã, pornind inclusiv
de la dimensiunea ºtiinþei, omul poate percepe ºi chiar descoperi, prin
aceste instrumente fizice, Acel Inefabil prezent în orice clipã ºi orice
particulã din Univers, dincolo de zona umanului – Dimensiunea
Transpersonalã, Divinã!
Sunt multiple perspective de abordare a acestei întreprinderi
„imposibile“. Pentru a ajunge, însã, la abordarea strict ºtiinþificã, în
limbajul specific acesteia, considerãm necesarã o scurtã acordare la
dimensiunea sociologicã a reprezentãrii comunicãrii totale, numitã de
noi Holocomunicare.
Astfel, în cadrul Disertaþiei (de absolvire a „Facultãþii de Comunicare
ºi Relaþii Publice“ Bucureºti), intitulatã „Dezvoltarea Echipei printr-o
Nouã Culturã a Comunicãrii într-un sistem organic“, printre alte imagini
conturate, au fost propuse ºi anumite precizãri referitoare la
HoloComunicare.
Din aceastã perspectivã, prof. Ilie Sârbu, în lucrarea sa, „Filozofia
comunicãrii“, expune din principiile de bazã ale comunicãrii – studiate
ºi sintetizate de cãtre acei specialiºti ai comunicãrii, care au constituit
ªcoala de la Palo Alto
ceea ce se numeºte „ªcoala
Alto“ (deci, o abordare
ºtiinþificã):
Precursor al noului model al comunicãrii e recunoscut Gregory Bateson
Bateson, antropolog ºi ecologist englez, format iniþial ca
biolog
Spre o
biolog, celebru prin lucrãrile lui de zoologie. Lucrarea sa, „Spre
ecologie a spiritului
spiritului“, pornind de la studiile anterioare din diverse
domenii, cum ar fi cele ale lui Whitehead, Russel, Wittgenstein, Carnap
organicistã
ºi Whorf, a încercat sã introducã o perspectivã „organicistã
organicistã“ asupra
în cãutarea permanentã a metaforelor
comunicãrii. Aflat „în
metaforelor“, cum
îl caracterizeazã un exeget, Bateson opune metafora „maºinii“
(care ar fi adecvatã ca metaforã fondatoare pentru modelul matematic)
metaforei „organismului“
„organismului“, mai adecvatã în a exprima natura
sistemului informaþional-comunicativ.
Organic, comunicarea se constituie „în spiralã“ (iatã cum,
pânã ºi în „dimensiunea“ comunicãrii apare geometria spiralei!);; ea
e în întregime prezentã în fiecare moment sau variaþie a
acestei miºcãri.
miºcãri Este o creºtere ne-liniarã, o permanentã autoproducere, auto-poiesis, cu o finalitate imanentã. Noi comunicãm
direct cu întreaga noastrã fiinþã, cu „corpul“ întreg ºi cu
Natura întreagã în ambele dimensiuni ale prezenþei ºi ale
devenirii
94
devenirii. (94
94)
Din ultima imagine a citatului anterior se desprinde ideea comuncãrii
directe cu „întreaga noastrã fiinþã“, cu „corpul întreg“ ºi cu „Natura
întreagã“…
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Aceastã „Naturã întreagã“, considerãm cã reprezintã – în propria
noastrã structurare a arhetipurilor conceptuale – imaginea exteriorizatã
a însãºi Dimensiunii Absolute, aflatã în manifestare plenarã.
De aceea, comunicarea cu întreaga Naturã implicã, în mod firesc ºi
natural, comunicarea cu dimensiunea Absolutã – o holisticã ºi totalã
comunicare, deci o HoloComunicare!
Ideea de holocomunicare poate pãrea prea puþin credibilã, din
perspectiva abordãrii materiale a vieþii. Este greu de perceput relaþiile
de comunicare realã ºi profundã, stabilite între structurile ºi entitãþile
supra-tridimensionale…
Pentru aceasta este util, într-adevãr, studiul acestor dimensiuni, încã
parþial accesibile sau inaccesibile fiinþei umane, trãitoare exclusiv prin
cele trei dimensiuni ºi cele cinci simþuri.
Existenþa sau inexistenþa acestui „Ceva“ – de necuprins cu limitãrile
minþii personalitãþii omeneºti – a preocupat din totdeauna mentalul ºi
sufletul omului. Însã, cele mai intense ºi „ºtiinþifice“ abordãri „pro ºi
contra“, dar ºi filozofico-religioase, sunt apanajul ultimelor secole, exact cele mai frãmântate din istoria omului…
Iatã o scurtã „mostrã“, a evoluþiei percepþiei gândirii umane,
referitoare la acest Subiect al subiectelor:
Dupã cum observa Adrian-Paul Iliescu
Iliescu, istoria gândirii moderne
este istoria eliminãrii treptate a transcendentului din universul cunoscut
de om.
Renaºterea a produs o inversare definitivã a ierarhiei dintre
realitatea transcendentã ºi realitatea accesibilã, în favoarea celei de-a
doua. Fizica galileo-newtonianã a echivalat cu eliminarea explicitã a
of
ie
ilozof
ofie
transcendentului din sfera preocupãrilor ºtiinþifice.(…) Fosta „ffiloz
naturalã
naturalã“ devine Fizicã
Fizicã.
În douã secole, noul tip de explicaþie devine ideal de
raþionalitate cognitivã
cognitivã. Absenþa transcendentului nu mai este
consideratã o deficienþã sau semn de degradare spiritualã, ci un merit.
Mai târziu, când Napoleon Bonaparte îl va întreba pe Laplace
de ce în „Mecanica cereascã“ nu existã nici o referire la
Dumnez
eu, aces
punde: „Sir
e, nu am ne
v oie de
Dumnezeu,
acestt a îi v
va
rãspunde:
„Sire,
nev
a rãs
aceastã ipotezã!“
ipotezã!“.
Aceste cuvinte sunt expresia lingvisticã a noii paradigme
care devenise dominantã în cunoaºterea naturii.
Cât despre cunoaºterea societãþii, ea s-a instalat mai greu, abia odatã
cu realismul istoric al lui Karl Marx. Istoria nu mai este consideratã o
manifestare a Ideii (ca la Hegel), ci, dimpotrivã, ideile sunt considerate
manifestãri istorice, devenind ele însele obiect de cunoaºtere.
Spiritul nu mai este o realitate transcendentã a vieþii sociale, ci un
parametru al acesteia: conºtiinþã a existenþei (Marx).
Pânã în secolul nostru, entitãþile lingvistice au rãmas într-o poziþie
secundarã, fãrã sã aibã un statut autonom. În vechea paradigmã,
limbajul continua sã fie un efect, iar cauza sã fie „gândirea“
„gândirea“.
Depãºirea acestei paradigme, pe care istoria culturalã a
secolului al XX-lea o va fixa sub numele de „cotiturã
lingvisticã“
lingvisticã“, a început la nivelul cunoaºterii ºtiinþifice, propagându-se
ulterior în toate domeniile vieþii spirituale.
Nu putem sã nu sesizãm, sã nu conceptualizãm, sã nu înþelegem ºi
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sã nu explicãm faptul cã, în secolul pe care l-am încheiat, a avut loc o
95
paradigmã. (95
95)
mare schimbare de paradigmã
mare schimbare de paradigmã
Aceastã „mare
paradigmã“, produsã în cursul
realitãþii tra
nscendente
secolului al XX-lea, privind abordarea „realitãþii
transcendente
nscendente“,
Era
este pe cale sã se repete în prezentul noului val adus de „Era
Vãrsãtorului
Vãrsãtorului“ – numai cã, de data aceasta, acest proces se desfãºoarã,
în prezent, exact invers.
„Noua culturã a comunicãrii“ nu pare a fi deloc „nouã“: încã de
acum câteva zeci de ani, iniþiatorii „ªcolii de la Palo Alto“, membri ai
Noua comunicar
e“,
„Colegiului invizibil“, vorbeau de conceptul de „N
comunicare
(re)lansat de unul dintre membrii colegiului, Yves Winkin.
În acelaºi mod, ºi aceastã nouã schimbare de „paradigmã a
transcendentului“ – în fapt, mai direct, de o nouã reîntoarcere la Credinþã
(Cunoaºtere aplicatã în practicã, nu neapãrat credinþã religioasã) – nu
pare a fi o caracteristicã doar a ultimilor ani…
Acest proces, vãzut de noi a fi continuu, apare ca ceva practic nou,
doar pentru cã a devenit vizibil în ultimul timp. Aceastã paradigmã a
credinþei în Divinitate a existat la foarte mulþi oameni, chiar ºi în zona
fostã comunistã, în perioada manifestãrii acestuia.
Punctul nostru de vedere este cã Acum a sosit momentul Eliberãrii,
inclusiv de aceste imagini simpliste – adicã eliberarea de extreme: nici
promovarea unei paradigme a materialismului ºi ateismului, dar nici
una habotnicã, istoricã, a unei imagini a Divinitãþii ce nu mai satisface
nici pe copii de ºcoala generalã (sau chiar grãdiniþã…).
Acum a sosit vremea pentru închegarea ºi structurarea unei imagini
holistice, holografice, dar ºi (con)ºtiinþifice, a ceea ce înseamnã aceastã
realitate fundamentalã – o Realitate pe care se bazeazã orice, fiind Sursã
a Vieþii, Universului, Puterii, Con-ªtiinþei, deci, inclusiv a ªtiinþei.
Prin integrarea, în dimensiunea corespunzãtoare (Absolutã) a
acestei Totale Realitãþi, atunci, imaginea noastrã despre lume ºi Univers
capãtã contururi tot mai precise ºi mai aproape de Realitate – aceea a
Absolutului, dincolo de realitãþile fragmentare ale efemeridei
momentului...
Dar, cum precizam la începutul Subiectului, cel mai eficient este sã
trecem la elementele practice de argumentaþie, fãrã prea multe vorbe ºi
comentarii…
Astfel cã, respectând întocmai acest tip de abordare, vom prezenta
în continuare, un scurt citat din Revista „Magazin“, care, în numãrul
din 25 septembrie 1997, oferã un articol intitulat „Existã o AXÃ a
Universului?!…“:
Doi astrofizicieni americani, John Ralston ºi Borge Nodland, au
relatat deosebita lor descoperire: comparând mãsurãtorile efectuate
asupra radiaþiilor emise de 160 de radiogalaxii îndepãrtate, ei au relevat,
pe bazã de calcule, existenþa unui efect de distorsiune sistematicã a
radiaþiei lor, fapt de naturã sã dovedeascã existenþa unei reacþii
privilegiate în Cosmos. Adicã,, a unui „sens“, a unei „axe de
orient
ar
e absolutã“ în U
niv
er
tã axã
are
Univ
niver
ers!
aceastã
orientar
s! Vãzutã de pe Terra, aceas
s-ar îndrepta spre constelaþia Acvilei
Acvilei.
Toate radiaþiile electromagnetice care vin din Cosmos pe Pãmânt,
au o anumitã „polarizare planã“, dupã cum o numesc fizicienii (în plan
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vertical, orizontal etc.). Ele nu ºi-o schimbã, dacã nu întâlnesc în calea
lor un câmp magnetic.
Ei bine, Ralston ºi Nodland afirmã cã, în absenþa chiar a oricãror
perturbaþii, planul de polarizare a undelor se roteºte, chiar dacã este
infimã! Concluzia: spaþiul însuºi este rãsucit ca o spiralã!
Mãsurând unghiul de rotaþie al polarizãrii undelor emise de cele
160 de radiogalaxii, ei au ajuns la o concluzie ºi mai interesantã: rotaþia
polarizãrii este cu atât mai semnificativã, cu cât direcþia în care se aflã
radiogalaxia – în raport cu Pãmântul – este mai aproape de o direcþie
fixã, ceea ce îngãduie sã se afirme existenþa unei „axe a
Universului“!…
Iatã cum, de la bun început, avem o imagine globalã a mãreþiei ºi
Unitãþii (cel puþin) la nivelul structurii geometrice a Universului (adicã
a „Unicului Sens“ = „Uni-Vers“).
În felul acesta, imaginea de cea mai mare formã structuratã cunoscutã – a întregului Univers – începe sã capete consistenþã ºi confirmare
strict ºtiinþificã!…
Mai departe, este util sã remarcãm cum, aceastã perfectã structurã
organizatã macrocosmic, are la bazã o perfectã structurare
microcosmicã a Legilor universale, exprimate prin principalele Forþe
manifestate la nivel fizic. Iar, cel mai relevant aspect al acestor valori, îl
oferã tocmai realitatea ºi puterea exprimatã prin Constantele
universale
universale.
Pentru a înþelege mai bine ce anume reprezintã aceste constante –
dincolo de imaginea unor aride valori matematice, învãþate mecanic la
ºcoalã – în continuare vom cita dintr-un articol de presã, ca recenzie la
cartea „Doar ºase numere“, a unui profesor ºi astrofizician de la
Universitatea Cambridge, Martin J. Rees.
Astfel, în Cotidianul „Ziua“, din 24 decembrie 2002, în articolul „Cele
ºase numere ale Universului“, apar urmãtoarele date, preluate din cartea
profesorului M. Rees:
of
esor ºi
Pe lângã alþi matematicieni ºi fizicieni, un pr
prof
ofesor
astrofizician de la Universitatea Cambridge a emis o teorie
zguduitoare, care explicã matematic atât formarea Universului, cât ºi
existenþa lui Dumnezeu. Martin Rees susþine cã Universul, în forma
actualã este rezultatul unei „combinaþii“ de doar ºase numere.
Acestea, foarte diferite, din domenii aparent fãrã nici o
legãturã, stau la baza Universului
Universului. Acelaºi autor menþioneazã cã
dacã unul dintre aceste numere ar fi fost schimbat, sau
valoarea acestuia ar fi fost mai micã sau mai mare, totul ar fi
diferit
diferit, sau, mai mult decât atât, crearea Universului ar fi fost
imposibilã
imposibilã.
Dacã perfecþiunea ordinii acestor numere a luat naºtere ºi astfel a
v a, în per
evoluat Universul, rezultã, cã Cine
Cinev
perff ecþiunea sa, a
„calculat ºi a aºezat“ aceste cifre în aºa fel încât totul sã fie
posibil
posibil. Specialiºtii susþin cã dacã aceste numere ar fi fost altele, sau ar
fi avut o altã valoare, nu ar fi fost posibilã naºterea unui alt fel de Univers,
ci totul ar fi fost haos, lipsit de viaþã ºi de inteligenþã
inteligenþã.
Deci, matematic, aceastã combinaþie este unicã ºi idealã
idealã,
este „singurul rãspuns corect“ care a putut permite crearea
Universului. Mai mult decât atât, astrofizicienii estimeazã cã este
absolut imposibil ca aceastã combinaþie de numere sã se fi
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produs de la sine, întâmplãtor ºi astfel, din nou, se contureazã
ideea de Dumnezeu, de Creator al perfecþiunii.
În cartea sa, intitulatã concis „Doar ºase numere“, Martin J. Rees
explicã detaliat semnificaþia a ºase constante: N, Epsilon, Omega,
Lambda, Q ºi D, ºi felul cum acestea au dat formã structurii Universului.
El porneºte de la ideea lui Albert Einstein, care s-a întrebat cum ar fi
fost dacã Universul în care trãim ar fi fost „altfel“, ar fi avut un alt
aspect ºi o altã structurã ºi ar fi fost guvernat de alte legi.
Martin Rees îºi explicã teoria conform cãreia la baza Universului
Douã dintre ele au
stau ºase numere diferite, din domenii diferite: „Douã
legãturã cu ffor
or
þele de bazã, alt
ix
eazã mãrimea ºi tto
ot alul
orþele
alte
ixeazã
e douã ffix
«texturii» Universului ºi determinã dacã acesta va continua la
infinit, iar ultimele douã determinã proprietãþile spaþiului
însuºi
însuºi“.
N“ este 1036 (adicã zece urmat de 36 de zerouri).
De exemplu, „N
Rees explicã: „Acest numãr mãsoarã puterea forþelor electrice care þine
atomii împreunã, divizatã de forþa gravitaþiei. Dacã N ar fi avut fie ºi un
zero în minus, nu ar fi putut exista decât un Univers efemer, de scurtã
duratã, iar nici o fiinþã nu ar fi putut exista de dimensiuni mai mari
decât insectele, ºi nu ar fi existat timp pentru evoluþia biologicã“.
Epsilon
Un alt numãr, „Epsilon
Epsilon“, a cãrui valoare este 0,007, defineºte
alcãtuirea atomilor de pe Pãmânt ºi valoarea acestuia controleazã
puterea Soarelui. Dacã Epsilon ar fi avut valoarea de 0,006 sau 0,008,
noi nu am fi putut exista.
Omega
Omega, „numãrul cosmic“, mãsoarã cantitatea diverselor materiale
din Univers.
Lambda controleazã expansiunea Universului. Sãmânþa tuturor
structurilor cosmice – stele, galaxii etc., sunt toate imprimate în Bigbang.
Structura Universului nostru depinde de un singur numãr Q
Q, care
reprezintã rata a douã energii fundamentale, cu valoare de 1 / 100.000.
Dacã Q ar fi fost mai mic, Universul ar fi fost inert ºi fãrã structurã.
Dacã Q ar fi fost mai mare, ar fi luat naºtere un loc violent, în care nu ar
fi supravieþuit nici o stea ºi nici un sistem solar, ºi în care ar fi predominat
numai imense gãuri negre.
e es
ªi, în sfârºit, cel de-al ºaselea numãr, crucial, este D car
care
estte 33,
cunoscut de secole. ªi care acum este vãzut din altã perspectivã. Este
numãrul dimensiunilor spaþiale din lumea noastrã. Dacã D ar fi fost 2
sau 4, viaþa n-ar fi putut exista. Timpul este totuºi cea de-a patra
dimensiune, dar este complet diferit de celelalte trei: ne putem „deplasa“
doar cãtre viitor, niciodatã înapoi, în trecut. În zona gãurilor negre,
spaþiul este atât de dilatat, încât timpul poate sta pe loc“.
În concluzie, Martin Rees susþine cã ar putea exista o legãturã între
cele ºase numere, legãturã care, pentru moment, nu poate fi prezisã
sau dedusã. În orice caz, ele reprezintã „reþeta Universului“
Universului“.
Cercetãtorul se întreabã „dacã este o coincidenþã combinaþia acestor
numere sau este opera unui Creator?“. El porneºte de la ºtiinþele
exacte, de la cosmologie ºi ajunge la filozofia existenþei umane,
la locul pe care îl ocupã umanitatea în Cosmos
Cosmos. Matematica,
fizica, chimia – sunt toate uneltele oamenilor de ºtiinþã, însã puse toate
la un loc ºi visând la scenarii posibile – se poate explica cum a luat
naºtere viaþa.
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La acest punct, cosmologia (care este o ramurã a astronomiei, care
studiazã structura ºi evoluþia cosmosului ºi legile generale care îl conduc)
se întâlneºte sau au un punct comun: ambele explicã de ce suntem aici,
însã, dacã cosmologia se opreºte la întrebarea „Cum de este aceastã
creaþie perfectã?“, religia deþine rãspunsul, care este Creatorul.
e po
Concluzia cãrþii lui Martin Rees este cã aces
acestte ºase numer
numere
pott
dezvãlui mult mai mult despre universul în care trãim ºi
întãreºte speranþa cã poate, într-o zi, omenirea va fi capabilã sã zãreascã
ºi sã înþeleagã ce a fost la începuturi. Dacã teoria acestuia nu
convinge, totuºi perfecþiunea Creaþiei rãmâne…
Aceste date de mai sus sunt completate cu alte imagini, la fel de
relevante, ce þin de acelaºi fascinant ºi revelator subiect, al constantelor
universale.
Astfel, într-un alt articol de presã, intitulat „Apariþia Vieþii în Univers
– o ecuaþie matematicã perfectã“, se precizeazã:
Melodia secr
etã
În cartea „Melodia
secre
tã“, astrofizicianul Trimh Xuan Thuam
precizia reglajului cosmic cu cea a unui arc care
comparã „precizia
reuºeºte sã-ºi trimitã sãgeata exact în mijlocul unei þinte cu
diame
tr
ul de un centime
tr
u, af
latã la o dis
de
diametr
trul
centimetr
tru,
aflatã
disttanþã de 1155 miliar
miliarde
de ani luminã
luminã“.
Cercetãri de la mijlocul anilor ’90, conduse de un grup de fizicieni
de la Institutul de Astrofizicã Max-Plank din München
München, au
evidenþiat cã o uºoarã schimbare a valorii universale a constantei de
interacþiune nuclearã ar fi fãcut imposibilã formarea carbonului în
Univers ºi, în consecinþã, a moleculelor vii. Dacã aceastã constantã ar
fi crescut cu 10%, întreaga cantitate de hidrogen ar fi fost convertitã în
heliu în timpul nucleosintezei iniþiale. Universul ar fi fost definitiv
privat de apã (substanþã indispensabilã, dupã opinia majoritãþii
biologilor, pentru geneza vieþii).
Alt exemplu de perfecþiune cosmicã. Supernovele sunt stele masive
care explodeazã la sfârºitul vieþii lor. Datoritã acestui cataclism cosmic, ele „însãmânþeazã“ Universul. Într-adevãr, ele ejecteazã în spaþiul
interstelar elemente grele, fabricate în sânul lor, din care ia naºtere
materia organicã. Ce s-a constatat? Cã variaþiile constantei nucleare
mar
no
ve . O
slabe, în plus sau în minus, îm
împiedicã
ormar
marea
superno
nov
piedicã ffor
or
ea de super
diminuare a valorii constantei atracþiei universale ar conduce la acelaºi
rezultat.
Rezultã cã Universul, în starea sa actualã, este consecinþa unor
legi fizice exacte, în care nu este permisã nici cea mai micã
abatere
abatere. Aceastã rigurozitate matematicã conduce la ideea cã existã
o corelaþie perfectã între legile care guverneazã Universul
Universul.
Anumite argumente antropice vizeazã direct biologia. Fãrã
interacþiuni nucleare, nu ar fi existat celule pentru cã nu ar fi existat
nuclee. În absenþa forþei electromagnetice, care guverneazã chimia,
metabolismul celular nu ar fi fost posibil. Alt exemplu: fãrã mecanica
cuanticã, care rãspunde de reacþiile între particulele microscopice,
hemoglobina ar fi incapabilã sã transporte oxigen.
ez
enþa anumit
or ffor
or
þe,
Apariþia vieþii în Cosmos a necesitat pr
prez
ezenþa
anumitor
orþe,
ca ºi o extraordinarã corelaþie a anumitor parametri
cosmologici ºi fizici din Univers.
Apariþia noastrã în Univers nu este întâmplãtoare. O ecuaþie
matematicã perfectã, a cãrei soluþie este apariþia Vieþii.
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Iatã cum, pânã la urmã, nimic nu este întâmplãtor în acest vast
Univers, începând cu însãºi apariþia ºi manifestarea Vieþii. De aceea,
Factorul de Cauzalitate, ce coordoneazã aceastã vastã structurã
inteligentã, ordonat structuratã ºi „neîntâmplãtoare“, are exact aceleaºi
calitãþi ca ºi propriile sale creaþii…
Chiar dacã am luat-o cu Logica de la coadã spre cap, importantã
este înþelegerea acestui fundamental aspect – al prezenþei, existenþei ºi
manifestãrii acestei inefabile Prezenþe Cosmice, care, iatã, începe sã se
dezvãluie, chiar ºi oamenilor de ºtiinþã!
Însã argumentaþia ºtiinþificã cea mai riguroasã, ne este oferitã de
of. dr
u Cons
cãtre un coleg, respectiv Gen. pr
prof.
dr.. Dumitr
Dumitru
Consttantin Dulcan
Dulcan,
ªeful Clinicii de Neurogie a Spitalului Clinic de Urgenþã Militar Central
„Carol Davila“, Bucureºti“, într-o lucrare de referinþã din fosta perioadã
comunistã a anilor ‘80.
„Îndrãznind“ sã prezinte aspecte ºi imagini ce nu cadrau deloc cu
Inteligenþa materiei
dogma ateistã oficialã a vremii, în lucrarea sa, „Inteligenþa
materiei“,
autorul prezintã o pleiadã de argumente ºtiinþifice, care sugereazã ºi
prefigureazã existenþa a acelui „Ceva“, dincolo de „materialul“ ºi
„imediatul“ real – acea Realitate transcendentã, transpersonalã, absolutã.
Pentru cã autoritatea ºtiinþificã a acestui adevãrat cercetãtor al Vieþii
ºi Cauzalitãþii – sau a surselor prezentate în lucrarea sa – nu poate fi
pusã la îndoialã, sã lãsãm în continuare „vocea ºtiinþei“ sã se exprime.
În felul acesta, vom putea vedea în ce mãsurã apelurile noastre de
pânã acum, de raportare permanentã ºi constantã la dimensiuni multiple de manifestare (energetic, psiho-emoþional, mental, conceptual,
spiritual etc.), pot avea sau nu acoperire în Realitate (dacã este vorba
de o realitate imediatã, efemerã, sau una transcendentã, transpersonalã,
Absolutã, a Eternitãþii Credinþei ºi Con-ªtiinþei Christice…):
În esenþã, existã douã moduri de cunoaºtere: unul raþional sau logic
ºi altul intuitiv sau analogic. Unul este considerat a fi analitic, altul
sintetic; unul este al lumii concrete, celãlalt al unei lumi de simboluri;
unul este al ºtiinþei, celãlalt al religiei, poeziei, artei, revelaþiei; unul
concepe o lume fragmentarã, unitã prin legitãþi de funcþionare, celãlalt
exprimã o lume continuã, interconectatã prin structura sa.
Asemenea altor specii, noi percepem o lume utilã nouã, în acord
cu concepþiile ºi sugestiile noastre. O riglã este dreaptã numai pentru
cã limita denivelãrilor iese din registrul nostru de percepþie. Noi vedem
o lume formatã din obiecte izolate, fãrã relaþie între ele, în timp ce alte
un ocean de
modalitãþi de percepþie ne-o semnaleazã ca fiind doar „un
energie cu o concentraþie mai mare de frecvenþe acolo unde
se aflã obiectele
obiectele“.
Fizica clasicã a propus un model mecanicist de univers, în care
predicþia rezultatã din cunoaºterea legitãþilor de miºcare permitea o
viziune deterministã ºi optimistã, bazã a ºtiinþelor exacte ºi a unei
filozofii materialiste. La sfârºitul secolului al XIX-lea toate fenomenele
fizice au fost explicate prin mecanica newtonianã ºi ecuaþiile despre
câmpul electromagnetic ale lui Maxwell. Începând cu secolul urmãtor
se acumuleazã noi fapte de observaþie care nu mai pot fi însã explicate
prin teoriile fizicii clasice. Descoperirea radioactivitãþii impune ºtiinþei
sã pãtrundã în universul atomic. În locul unei particule invizibile, care
ar fi trebuit sã se mobilizeze cu o forþã exprimatã prin produsul dintre
masa ºi acceleraþia sa, se descoperã un spaþiu „populat“ cu particule ºi
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„animat“ de forþe electrice. Mecanica newtonianã nu mai este aici
valabilã. Se va naºte o alta – mecanica cuanticã
cuanticã. Prin Planck, Einstein,
Bohr, de Broglie, Schrodinger, Pauli, Heisenberg, Dirac ºi mulþi alþi
ctitori ai fizicii cuantice, ni se înfãþiºeazã un univers ale cãrui fenomene
nu mai rãspund criteriilor impuse de ºtiinþele exacte. Este un univers
care frapeazã în primul rând prin statuarea unui principiu opus celui
postulat de fizica clasicã – principiul incertitudinii – descris de
Heisenberg
Heisenberg. Nu se pot determina în acelaºi moment viteza ºi locul
sau spaþiul ºi timpul de miºcare ale unei particule. Astfel, la nivelul
subat
omic dis
pãr
ea unul dintr
e principiile de car
e aav
subatomic
dispãr
pãrea
dintre
care
vea sã se
facã mai târziu mult caz – cel al determinismului – prin care
s-a combãtut în unele þãri religia ºi au fost taxate ca neºtiiþifice
o serie de fenomene din lumea psihicului
psihicului. Apar paradoxurile:
cum se construieºte o lume a certitudinii din una a incertitudinii?
Simþurile noastre sunt bulversate în faþa noilor concepte de Cauzã, Spaþiu
ºi Timp, care îºi pierd accepþiunile clasice prin teoriile relativitãþii
restrânse ºi generalizate ale lui Einstein. Aflãm de existenþa unui spaþiu
curb în apropierea unor corpuri cosmice mari, de un Timp care nu
se mai scurge uniform ci diferit
diferit, în funcþie de viteza miºcãrii. Se
pãtrunde într-o lume în care legitãþile n-au decât expresie matematicã,
iar logica de tip aristotelian cu care s-a operat timp de 2000
de ani îºi înceteazã funcþionalitatea
funcþionalitatea.
a , la niv
el subat
omic maDupã cum ne spune sugestiv F. Capr
Capra
nivel
subatomic
teria nu mai existã cu certitudine, evenimentele nu se petrec
cu exactitate, ci „au doar teninþa de a se petrece“
petrece“.
Gãsirea ºi descrierea celei mai mici dimensiuni aflatã în structura
materiei, „cãrãmida“ ultimã, a preocupat încã din antichitate gândirea
filozoficã ºi ulterior pe cea ºtiinþificã. Astãzi, G.T.Chew, prin teoria „bootstrap“, propune renunþarea la ideea existenþei unei „cãrãmizi fundamentale“ reprezentatã printr-o particulã aflatã în miºcare ºi înlocuirea
câmp
simetrie fundamentalã
acesteia cu noþiunea de „câmp
câmp“ sau de „simetrie
fundamentalã“.
Acelaºi autor este de pãrere cã nu se poate gãsi un sistem logic care sã
fie concordant cu tot ceea ce observãm. Trebuie sã ne mulþumim doar
cu aproximaþii statistice ºi cu ipoteze.
Conform teoriei „boot-trap“, lumea nu mai este formatã din entitãþi
separate, cum era conceputã în mod mecanicist de fizica clasicã, ci
acum ne apare ca o þesãturã dinamicã de evenimente aflate în
interacþiune, motiv pentru care proprietãþile unei pãrþi rezultã din cele
ale celorlalte, fiecare parte conþinându-le pe toate ca într-o hologramã.
Lumea este o entitate coerentã în care fiecare parte este conectatã cu
toate celelalte din Univers, motiv pentru care o acþiune exercitatã asupra
uneia se reflectã asupra tuturor. La nivel fundamental existã o nonseparabilitate.
Karl Pribam foloseºte modelul hologramei pentru înþelegerea
funcþionalitãþii creierului. Conºtiinþa universalã a omenirii ar fi forma
supremã a lumii implicate ºi ar constitui singura cale de ieºire din criza
psihologicã actualã. În concepþia holologicã
holologicã, Conºtiinþa cosmicã
ne apare ca un aspect al holomiºcãrii pe care nu o putem vedea din
afara sa, noi nefiind implicaþi. Este un punct de vedere întâlnit ºi în
gnoza de la Princeton
Princeton.
Când spunem viaþã, spunem în mod implicit comunicare
comunicare.
Este o permanentã circulaþie a informaþiei – atât în interiorul
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sistemului viu, cât ºi în afara sa
sa. Comunicã în permanenþã fiecare
parte componentã a unei celule cu alta, comunicã în permanenþã celulele
unui organism între ele, comunicã întreg ansamblul viu cu mediul.
Putem spune cã esenþa vieþii constã în inteligenþa sa, exprimatã
prin capacitatea de a discerne, de a prelucra informaþie. (…) În toate
procesele biologice nu observãm decât fenomene ce par a fi
„gândite“, opera unui creator inteligent
inteligent.
Asemãnãtor diferenþierilor valabile pentru energie se disting ºi
pentru inteligenþã mai multe niveluri de organizare în naturã.
Primul nivel îl constituie cel al inteligenþei cristalizate în
materie
materie. Este inteligenþa de la nivelul atomului, exprimatã prin valenþã,
prin legitãþile sale de organizare ºi graþie cãreia materia îºi rezolvã
problemele. Pentru cã atomul nu „înþelege“, dar ºtie sã funcþioneze în
aºa fel încât sã rezolve toate problemele ridicate de existenþa sa. Altfel
spus, modul sãu de organizare ºi funcþionare reprezintã o inteligenþã.
Observaþia este valabilã ºi pentru celelalte niveluri de integrare – molecule ºi macromolecule.
Al doilea nivel este cel al inteligenþei prezente în structurile
vii
vii. Existã o inteligenþã individualã a celulei vii ºi o inteligenþã
integratoare a comunitãþilor celulare
celulare, în care intervine funcþia de
comunicare intercelularã necesarã pentru împlinirea funcþionalitãþii
întregului ansamblu. Considerãm acest tip de inteligenþã ca fiind bazalã,
primarã. Ea este o inteligenþã neverbalizatã. Inteligenþa de tip uman
este una verbalizatã.
Dacã Universul este organizat pe sisteme ierarhizate pânã la cel
cosmic valabil pentru substanþã, energie ºi informaþie, atunci trebuie
sã existe o structurare pentru inteligenþã sub forma inteligenþei
cosmice
cosmice. Este inteligenþa integratoare la nivel cosmic, suportul
legitãþilor de manifestare a Universului, este cauza coerenþei
ºi armoniei acestuia
acestuia.
Aceastã inteligenþã constituie instrumentul de organizare a
materiei la toate nivelurile sale. Este deci o inteligenþã organizatoare
ºi coordonatoare de Univers. La triada ontologicã energie, substanþã,
informaþie – noi am adãuga ºi pe aceea de inteligenþã implicatã în
organizarea materiei. Aceasta este ceea ce am numit Inteligenþa Materiei.
Din înscrierea unui program inteligent în funcþionarea celulelor
deducem existenþa unei inteligenþe intrinseci la acest nivel
nivel.
Reacþiile biochimice, codul genetic, structurile nervoase ºi endocrine,
sistemul imunitar, schimburile ionice, sunt instrumentele sale de lucru.
Este inteligenþa care se opune entropiei
entropiei.
La interferenþa individ-lume, va acþiona un alt tip de
inteligenþã, ºi anume cea extrinsecã
extrinsecã. Situãm acest tip de inteligenþã
în ceea ce numim câmp informaþional universal
universal. În acest câmp ar
putea fi înscrisã toatã informaþia devenirii noastre ºi extinzând, a
întregului Univers. Aici am situa ºi modelele informaþionale
morfogenetice ale lumii obiective. La acest sistem ar putea fi cuplate
fiinþele, explicând astfel coordonarea conduitei lor dincolo
toate fiinþele
comunicare.
de limbajul articulat sau alte forme de comunicare
Am putea asimila acest câmp cu un „creier invizibil“ de
opor
þie cosmicã
on
he
tipurile lui Jung
propor
oporþie
cosmicã. „Ideile
Ideile“ lui Plat
Platon
on, ar
arhe
hetipurile
Jung, pe
pr
Ideile
care le vedem ca Pattern-uri sau modele informaþionale ale lumii, pot fi
deci situate în acest creier invizibil.
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Orice int
voie de un supor
ge
tic pentr
inteligenþã
are
nev
suportt ener
energe
getic
pentru
eligenþã ar
e ne
u
a se eexprima.
xprima. Pentru ca o informaþie din câmpul informaþional exterior sã se materializeze în structura sau funcþionarea unui organism,
trebuie sã existe în mod obligatoriu ºi un câmp energetic modulat în
semnale purtãtoare de informaþie.. Orice câmp informaþional presupune
ezultã ffor
or
þa sa de acþiune concr
etã
orþa
concre
ºi un câmp energetic.. De aici rrezultã
asupra unui substrat. Nici o informaþie din Univers nu este
u energetic. Chiar gândurile,
sau
lipsitã de un suport material sa
ideile noastre sunt reale forþe de acþiune, câmpuri energetice care se
propagã în spaþiu spre alte creiere, emise odatã cu simbolurile lor
semantice..
Ca o concluzie: la triada ontologicã ce defineºte materia adãugãm
informaþie inteligentã
ºi noþiunea de inteligenþã sau, mai exact, „informaþie
organizatoare ºi coordonatoare de univers
univers“.
Pentr
u a of
eri un rãs
puns într
ebãrilor ridicat
e de eexis
xis
entru
oferi
rãspuns
întrebãrilor
ridicate
xisttenþa
unor fenomene care nu-ºi pot gãsi o explicaþie satisfãcãtoare
prin ºtiinþele moderne, motiv pentru care acestea sunt numite
acauzale, C
.G
.Jung, îm
pr
eunã cu W
auli ffor
or
muleazã teoria
C.G
.G.Jung,
împr
preunã
W.. P
Pauli
ormuleazã
). Concep
tul ne trimit
e la o lume acauzalã –
sincronicitãþii ( 1952).
Conceptul
trimite
„Unus Mundus““ – situatã în altã ordine a Realitãþii, dincolo de Cauzã,
Spaþiu ºi Timp.. La acest nivel se situeazã engramele arhetipurilor
reflectate în inconºtientul colectiv care, spune Pauli,, ar putea fi
conceput ca un „„continuum omniprezent“.
“. Psihicul a putea fi perceput
ca o intensitate fãrã întinderi ºi ca un transformator al energiei din lumea
arhetipalã, eternã, atemporalã, aspaþialã ºi acauzalã, în frecvenþe
„
perceptibile spaþio-temporal.. „„Unus-Mundus““ posedã acel „savoir
absolu““
“, sursã a conexiunii evenimentelor acauzale cu
sau „„universal mind“,
cele cauzale.. (96)
Gnoza de la Prince
v de
Princetton
on“ este o replicã datã de un concla
conclav
„Gnoza
er
sit
at
ea Prince
969) de la Univ
niver
ersit
sitat
atea
Princett on
on, vechii
oameni de ºtiinþã (11969
Gnoze din secolul I d.Ch. care urmãrea gãsirea unor soluþii de salvare
a omului prin cunoaºtere
cunoaºtere. Noua Gnozã de la Princeton ºi-a propus
ca printr-o abordare ºtiinþificã sã ajungã la înþelegerea „Spiritului
Spiritului Cosmic
mic“ în scopul de a gãsi soluþia optimã a unei vieþi reuºite (Raymond Ruyer,
1974).
eatã
estte cr
creatã
Teza fundamentalã a Noii Gnoze precizeazã cã lumea es
de Spirit, care este Conºtiinþã Cosmicã
Cosmicã. În aceastã conºtiinþã se
af
lã inf
or
maþia lumii, „matricea“ tutur
aflã
infor
ormaþia
tuturor
lucrurilor
urilor.
or lucr
urilor
Orice conºtiinþã presupune inteligenþã ºi, ca urmare, întregul Univers
este inteligent. Toate fiinþele sunt la fel de inteligente pentru cã îºi pot rezolva
propriile lor probleme. O moleculã este la fel de inteligentã la fel ca un
câine de vânãtoare; fiecare“ºtie“ exact ceea ce are de fãcut. Evident cã este
vorba de prezenþa inteligenþei ºi nu de calitatea ei.
Iatã ce spunea despre gnoza de la Princeton autoritatea cea mai
cea Eliade
Es
competentã în materie de istorie a religiilor, Mir
Mircea
Eliade: „Es
Estte
surprinzãtor sã vezi cum cei mai mari matematicieni ºi astronomi
de astãzi, care au crescut într-o societate în întregime
desacralizatã, ajung la niºte concluzii ºtiinþifice, chiar filozofice
foarte apropiate de anumite filozofii religioase. Este surprinzãtor
sã vezi fizicieni, mai ales astrofizicieni ºi specialiºti ai fizicii
teoretice, reconstruind un Univers în care Dumnezeu îºi are
rolul sãu…
sãu…“.
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Existã o singurã Realitate,, care are structuri vizibile ºi
invizibile. Limita între „vizibil“ ºi „invizibil“ este datã de
raportul de frecvenþe ale câmpului de energie. Frecvenþele joase
apar
þin lumii concr
e lumii in
vizibile. Modul
aparþin
concre
înalte
invizibile.
e t e, cele înalt
diferit de a percepe ºi a interpreta lumea constituie, alãturi
de interesul individual, sursa tuturor neînþelegerilor dintre
oameni. Cum nu se poate acþiona asupra modului de a percepe
lumea, fiind condiþionat natural, rãmâne de influenþat doar
motivarea umanã.
Realitatea invizibilã, nerespectând principiul separabilitãþii ºi al
succesiunii care ne apar în condiþionarea sa tridimensionalã, nu poate
fi înþeleasã prin logica formalã bazatã pe principiul terþiului exclus..
Aici funcþioneazã o gândire bazatã pe concepte intuitive. Este
aidoma universului subatomic, pentru care compatriotul
nostru Stephane Lupasco propune o logicã ternarã sau
polivalenþã exprimabilã doar matematic.
Principiul incertitudinii care domneºte în fizica universului
cuantic nu ne mai permite sã emitem verdicte rigide bazate
pe un de
minism car
e se do
vedeºt
e a nu aav
vea o fundament
detter
erminism
care
dov
edeºte
fundamentar
are
ar
e
ºtiinþificã. În intimitatea materiei existã o altã raþiune, diferitã de cea
cu care operãm obiºnuit.. Principiul autoconsistenþei materiei din care
rezultã non-separabilitatea sa – postulat de teoria boot-strap-ului
ºi conceptul reprezentãrii holografice au consecinþe de o
extraordinarã importanþã pentru noi, dacã le extrapolãm la
social.
Rezultã din aceste concepte cã nimeni nu existã doar
pentru sine, ci este un nod de inter-relaþii, de interacþiuni cu ceilalþi..
Limitele noastre sunt ca urmare indistincte. Este greu de spus ce ne
aparþine numai nouã ºi ce datorãm celorlalþi. Aºadar suntem vital
conectaþi cu alþii, dependenþi de ei ºi atitudinea noastrã faþã de ei ar
trebui sã fie în consecinþã.. În aceastã confluenþã cu lumea, orice
acþiune exercitatã într-un punct se va reflecta automat asupra întregului..
Nu ne putem, deci, sustrage legilor Universului nici cel puþin atunci
când gândim în singurãtate ºi tãcere. Deoarece creierul nostru, corpul
nostru nu existã ºi nu funcþioneazã decât în conexiune cu alte creiere –
vizibile sau invizibile, ºtiute sau neºtiute..
O singurã int
eligenþã tr
a v er
seazã lumea – de la
inteligenþã
tra
erseazã
comportamentul particulei subatomice pânã la cel al creierului
uman. Diferenþa constã doar în gradul de complexitate ºi de
opþiune, de libertate a deciziei care se manifestã la diverse
niveluri de reprezentare. O singurã Raþiune transpare de „sus“
ºi pânã jos: raþiunea legilor cosmice, raþiunea lumii vegetale, raþiunea
lumii animale, raþiunea umanã ºi Raþiunea care le pune pe toate acestea
într-un armonios acord..
Toat
e planurile eexis
xis
vizibile se supr
apun.
oate
xisttenþei vizibile ºi in
invizibile
suprapun.
Orice acþiune în plan mental, verbal, afectiv, organic sau funcþional se
traduce obligatoriu în termeni de energie, mai exact de câmp energetic
purtãtor de informaþie – pentru dimensiunea invizibilã a realitãþii – ºi
în termeni de atomi, reacþii chimice, de structurare fizicã – pentru
dimensiunea concretã a realitãþii..
Viaþa este o formã de energie consubstanþialã Sursei, Absolutului..
Ca ºi aceasta, conþine în sine Inteligenþa care îi conferã caracter
net negentropic.. Aceeaºi inteligenþã invizibilã intervine în
dezv
olt
ar
ea or
ganismului, diminuând negentr
opia ºi cr
escând
dezvolt
oltar
area
organismului,
negentropia
crescând
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entropia dupã ce ºi-a atins finalitatea.
Existã o Realitate aparentã, accesibilã simþurilor noastre ºi o alta
invizibilã, postulatã atât de spiritualitatea anticã orientalã cât ºi de
ºtiinþele moderne.
Spiritualitatea anticã orientalã o defineºte ca Realitate esenþialã,
Realitate ultimã, Realitate supremã, Realitate absolutã, Tao. Religiile îi
spun Brahma, Dumnezeu, Spirit Suprem.
ªtiinþele moderne utilizeazã noþiunile de Câmp fundamental, Câmp
unificat, Câmp informaþional universal, nivel ortoexistenþial. Am comentat
includerea la acest nivel a conceptelor de Conºtiinþã Cosmicã, Mind of
Universe, Savoir Absolu, Inteligenþã ordonatoare de univers etc.
Realitatea ultimã, invizibilã este esenþialã pentru cã este sursa
realitãþii vizibile, aparente.. Este deci primordialã ºi eternã. Din
lumea nemanifestã se naºte materia, care nu este decât energie venitã
din câmpul fundamental.. Prin condensare trece în substanþã, dupã care
se întoarce din nou la Sursã..
Tabloul as
of
izic cunoscut par
ez
e o ier
ar
hizar
e
astr
trof
ofizic
pare
sugerez
eze
ierar
arhizar
hizare
tr
e sã suger
informaþionalã a Universului. Fiecare nivel de organizare a
Universului este în acelaºi timp un nivel informaþional,
conþinând ca urmare informaþia planurilor subiacente. Fiecare
nivel de organizare a Universului subordoneazã pe cele
inf
erioar
o t alit
at
ea es
inferioar
erioare
parþial
To
alitat
atea
estt e
e ºi le decide par
þial eev
voluþia. T
coordonatã de planul cel mai înalt. Imaginea metaforicã ce se
desprinde pentru Univers este aceea a piramidei cu o bazã largã
ºi un singur vârf sau a cercurilor concentrice..
La început, ºtiinþif
or
bind, a ffos
ºtiinþific
vor
orbind,
ostt Ideea sau Informaþia
ic v
os
„
“
primordialã care este conþinutã în ceea ce a fost numit „Logos“
sau „„Cuvânt“.
“. Este mai mult decât un simplu cuvânt înþeles în
accepþiunea cur
entã. Es
eat
or
curentã.
Estt e un gând, un gând cr
creat
eator
or.. Es
Estt e
arhetipul, modelul lumii. Este o ºtiin
þã, o cunoaºtere, o
ºtiinþã,
conºtiinþã, o inteligenþã – „Inteligenþa creatoare de Univers“.
Ideea nu este numai informaþie ci ºi un câmp de energie capabil de
“? Din „Marele
„
“.
acþiune.. De unde vine acest „verb
divin“?
Necunoscut“.
„
Putea veni din Neant? Dacã la început ar fi fost doar haos,
dez
or
dine, fãrã o ffor
or
þã or
donat
oar
e, ar ffii rrezult
ezult
at tto
ot dez
or
dine.
dezor
ordine,
orþã
ordonat
donatoar
oare,
ezultat
dezor
ordine.
În spatele fiecãrei opere este necesar un arhitect,, ne spune fizicianul
Jean Charon.. Putem nega dacã nu ne convine caracterul divin al sursei
primordiale, dar nu putem nega cã este o forþã atotputernicã ºi o
entr
u cã numai int
eligenþa ºi ffor
or
þa po
dona
inteligenþã.. P
Pentr
entru
inteligenþa
orþa
pott or
ordona
haosul ºi „trimite Universul pe cãrãri necunoscute“, cum spune
marele nostru poet.
Dacã privim creaþia omului ca pe un dar al Sursei
primordiale, atunci în acest altruism trebuie sã vedem ºi un
sentiment de iubire. Logosul ºi Iubirea au fost cei doi factori
care au condus la creaþia omului .
Întregul secret al existenþei pare sã fie acesta: Universul
este un ocean de energie dirijat de o Inteligenþã Cosmicã.. Orice
variabilitate prin miºcare a energiei genereazã o informaþie în funcþie
de anumite legitãþi ce par a fi impuse de o Inteligenþã-Sursã a
tuturor modificãrilor din Univers. Orice acþiune, gest, idee, cu
alte cuvinte orice verb înseamnã o miºcare, o deplasare de energie,
om numi
care poartã în sine o semnificaþie, adicã o informaþie.. O v
vom
codificare informaþional-energeticã. Aceastã informaþie apare
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într-un câmp fundamental care o înregistreazã. Prima lege a
codificãrii este dihotomizarea principiului unic în cele douã
elemente contrare.
Orice acþiune presupunând o variaþie de câmp fundamental rãmâne pentru totdeauna înregistratã la acest nivel. În
consecinþã orice gând sau act lasã o urmã indelebilã în planul structurii
ezultã ne
voia de a ne contr
ola în
noastre de câmp.. De aici rrezultã
nev
controla
ceea ce facem ºi gândim. Dimensiunea informaþionalenergeticã este stratul primordial al structurii noastre ºi
conþine matricea tuturor formelor ºi programelor funcþionale,
inclusiv cel genetic. În planul doi este structura biochimicã a
organismului, iar în planul trei este cea molecular-morfologicã
sau substanþialã.
Neputând explica altfel sursa organizãrii materiei dupã
criteriile foarte riguroase ale unei raþiuni inteligente, trebuie
sã admitem volens-nolens cã natura conþine în sine aceastã inteligenþã..
Religiile au numit aceastã Inteligenþã-Sursã primordialã:
„
“.
Dumnezeu.. ªcoala de la Princeton i-a spus „Conºtiinþã
Cosmicã“.
N oi am denumit-o „INTELIGENÞ
Ã OR
G ANIZA
T OARE ªI
„INTELIGENÞÃ
ORG
ANIZAT
OORDONA
C OORDON
AT OARE DE UNIVERS“. ( 96))
Iatã cum, frecventa referire la dimensiunile superioare ale
Universului uman, nu mai apare a fi, în lumina tuturor datelor oferite
pânã acum, doar ca o eventualã infantilã speculaþie…
Aceastã holograficã, holologicã ºi holisticã imagine a Universului,
se întrepãtrunde cu cea a OM-ului, vãzut în exact aceleaºi dimensiuni
corespunzãtoare Universului holistic.
De fapt, aceastã holisticã imagine a Universului, ne reaminteºte de
Realitatea Cosmicã a acestuia.
Adicã, în traducere, Cosmosul întreg ºi perfect nu este altceva
decât Ordine ºi Organizare, adicã Armonie (de la grecescul
„Cosm-os
“= „Organizare, Armonie“, spre deosebire de „cha„Cosm-os“=
os“= „dezordine, dizarmonie“).
Când cuvintele ne ºoptesc „marile taine“, printre cuvinte“, cel ce le
poate auzi ºi lua aminte la ele, va putea asculta chiar ºi neauzitul.
Va put
ea privi „dincolo de cuvint
e“ ºi v
a put
ea ascult
a
putea
cuvinte“
va
putea
asculta
Glasul Tãcerii, a Cuvântului din Vântul începuturilor
...
începuturilor...
Aºezat la Masa Tãcerii, Acum ºi Aici, OM-ul se Hrãneºte cu Tãcere.
Umbra nu mai este umbrã, cãci Coloana nu mai e un simplu stâlp!
Acum ºi Aici, Coloana este însãºi Lumina din Luminã ºi Iubirea din
Iubire, ce lumineazã Chipul reflectat pe Masã, în Masã, pentru Echipa
OM-ului Întreg!…
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C. PARTEA EXPERIMENTALÃ
Practica „Alimentaþiei
Naturale“
în contextul
„Medicinei pentru Viaþã“
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Capitolul 11
SCURTE REPERE PRACTICE
ALE ALIMENTAÞIEI NATURALE
11.1 CALITATEA GESTULUI ALIMENTAR –
CUM
CUM,, UNDE
UNDE,, CÂND NE HRÃNIM ?
Nu doar acest subiect sau capitol, dar însãºi aceastã întreagã Parte
a treia, cea Experimentalã, se bazeazã pe elemente cât mai sintetice ºi
concise, fãrã prea multe vorbe ºi comentarii. Altfel spus – o adevãratã
structurã practicã, în care FAPTA este mult mai preþuitã decât vorba ºi
discuþiile contradictorii (cu tentã mai mult sau mai puþin ºtiinþificã).
Într-adevãr, calitatea gestului alimentar este fundamentalã – vãzut
dintr-o perspectivã holisticã, ce implicã ºi alte dimensiuni ale Universului
uman, dincolo de cavitatea bucalã fizicã.
De aceea, în continuare, vom re-descoperi împreunã, cum putem
sã ne hrãnim, unde anume se recomandã a se lua masa ºi, de asemenea,
de câte ori ºi când se practicã acest veritabil „ritual al vieþii“...

CUM ne hrãnim ?
Iatã o întrebare, la prima vedere, cât se poate de banalã, cu
rãspunsul evident. Cãci, oricine este tentat sã ofere un prim rãspuns
direct: omul se hrãneºte la masã, cu tacâmuri etc. etc.
Dincolo de aspectele formale sau chiar informale, aici este vorba
de atitudinea fundamentalã pe care o abordãm nu atât „la masã“, cât
mai ales „în Timpul Mesei“.
Deja, studiile medicale au remarcat diferenþe de secreþii ale sucurilor
digestive, în funcþie de starea psihicã generalã a individului, atât în
afara perioadelor digestive, cât ºi în timpul luãrii meselor.
Astfel, o stare agitatã ºi tensionatã în timpul mesei, se va însoþi de o
secreþie mult mai acidã ºi mai dezechilibratã a componentelor sucurilor
diferitelor glande digestive.
În schimb, o stare armonioasã a gândurilor ºi emoþiilor din timpul
mesei, va determina o „impregnare“ corespunzãtoare a alimentelor
introduse în cavitatea bucalã.
Acest loc al cavitãþii bucale, prin secreþia salivarã a glandelor din
aceastã zonã, oferã ocazia unei procesãri informaþionale a structurilor
nutriþionale, introduse în organism.
Or, prin introducerea unor molecule, fie ele ºi de tip natural, or-
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ganic, a hranei vii, pe fondul unui stres major, secreþia salivarã va fi
puternic afectatã ºi compromisã, astfel încât, în locul procesului de
„compatibilizare“ a structurilor alimentare de la nivelul cavitãþii bucale,
se genereazã chiar o „otrãvire“, a alimentelor iniþial naturale!
În schimb, în cazul preparatelor denaturate termic sau chimic,
încãrcate de toxine fizice, procesarea acestora în cavitatea bucalã va fi
intens favorizatã în sensul armonizãrii ºi compatibilizãrii acestora,
pentru cazul unei persoane ce mãnâncã fiind foarte atentã la gândurile
sale, dar mai ales, aflatã într-o stare psihicã deosebit de armonioasã.
Deºi pare ciudat la prima vedere, acest lucru poate fi explicat prin
puterea de ameliorare a acestor alimente toxice, prin atitudinea mentalã
ºi psihicã puternic pozitivã ºi armonioasã din timpul mesei. Iar acest
lucru este puternic potenþat, printr-o preparare a hranei tradiþionale,
denaturatã, „cu mare drag“ de cãtre „mama“ sau „bunica“.
Dacã acest lucru este posibil ºi în cazul preparatelor tradiþionale,
încãrcate cu toxine, este uºor de înþeles, atunci, valoarea extraordinarã
a unor preparate naturale, organice, pregãtite într-un asemenea mediu,
încãrcat cu Iubire ºi Armonie!
De aceea, absolutizarea valorii hranei naturale ºi totala
desconsiderare a hranei tradiþionale, nu pare a fi un gest util în acest
context. Cel mai eficient criteriu, pânã la urmã, cel puþin pentru o anumitã
etapã de evoluþie a gestului culinar, pare a fi reprezentat de atitudinea
faþã de mâncare, atât la preparare, cât ºi la degustare…
Dar aceasta nu înseamnã cã, exact la sfârºitul lucrãrii, contestãm
toatã construcþia noastrã conceptualã de pânã acum. În acest caz, este
vorba de a înþelege importanþa valorii sinergice, referitoare la
ar
monizar
ea calitãþii biof
izice ºi biochimice ale aliment
elor
armonizar
monizarea
biofizice
alimentelor
elor,,
cu valoarea psiho-emoþionalã
psiho-emoþionalã, imprimatã în biostructura intimã a
acestora.
În acest fel, hrana naturalã capãtã o valoare nu doar mai mare, ci
mult mai mare – cu o creºtere a puterii de intervenþie în mod exponenþial.
Aºa cum se spune deseori cã „Omul sfinþeºte locul“, ºi în acest caz,
inþeºt
e masa
credem cã putem spune, în mod asemãnãtor, cã „Omul sf
sfinþeºt
inþeºte
ºi aliment
ele“, în „Alt
ar
ul“ ca
vitãþii bucale – adicã, exact cu
alimentele“,
„Altar
arul“
cavitãþii
organul cu care se spune cã omul îºi sapã mormântul (dinþii cavitãþii
bucale).
Iatã, în acest caz, prin aceastã celebrare a armoniei ºi a unei
stãri psihice liniºtite în timpul mesei, omul, îºi sapã cu dinþii
dinþii,
nu mormântul, ci fundaþia unei noi construcþii, „Noul sãu
Tem
plu“ – de data aceasta, mult mai dur
abil, lumin
os ºi
emplu“
durabil,
luminos
armonios.
Iar acesta, este cu atât mai rezistent ºi solid la „cutremure“, cu cât
calitatea alimentelor ºi a hranei, este de tip mai natural, din alimente
organice, vii.
De aceea, împreunã, prin acþiune sinergicã, practica acestor valori
ale dimensiunilor superioare ale Universului uman, cresc considerabil
cota Alimentaþiei Naturale, imprimându-i o Forþã de nebãnuit în simplista
ºi mecanica ingurgitare a unor molecule naturale.
Astfel cã, o adevãratã hranã vie, naturalã, este cea a produselor
organice, naturale, vivificate ºi cu adevãrat nauralizate ºi compatibilizat
e în ca
vit
at
ea bucalã
tibilizate
cavit
vitat
atea
bucalã, prin „slujitorul“ de nãdejde al Omului:
Mentalul.
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ATITUDINEA acestuia determinã NOTA DOMINANTÃ!
Cãci, foarte important, este esenþialã zona din interiorul omului,
pe care este focalizatã atenþia acestuia: pe cea mai puþin luminoasã sau
pe partea de Luminã.
Astfel cã, în mod firesc ºi chiar în logica fizicã (nu doar metafizicã),
acea zonã de focalizare a atenþiei, va reflecta unda corespunzãtoare
(luminoasã sau neluminoasã).
Altfel spus: exact ceea ce reflectezi / mentalizezi (la masã),
acel aspect va fi reflectat asupra alimentelor ºi a stãrii tale
psihice!
De aceea, existã o Masã, numitã a Tãcerii, ce reflectã Lumina unei
Coloane a Infinitului…
Oare sunt acestea doar abstracte ºi teoretice simboluri, sau, totuºi,
elemente cu un foarte concret corespondent în Universul uman, inclusiv
în dimensiunea fizicã ?!…

UNDE ne hrãnim ?
Dincolo de acelaºi rãspuns al „cunoaºterii cotidiene“ („La
bucãtãrie“), aceastã întrebare cautã sã ofere imaginea cea mai simplã a
ambientului locului de hrãnire.
Cãci, pentru a regãsi armonia ºi liniºtea interioarã cu care „sã
sfinþim bucatele în altarul cavitãþii bucale“, este cât se poate de necesar
ca ºi mediul înconjurãtor sã fie corespunzãtor: curat, ordonat, organizat,
armonios.
Astfel, este util ca instrumentele specifice bucãtãriei, sã fie
aºezate la locul lor, sã nu fie „aruncate“ prin diferite colþuri… Este util,
în acest sens, sã se ºtie unde sunt puse acestea, pentru ca gospodina
(sau cel care se hrãneºte) sã ºtie de unde sã le ia.
Dincolo de elementara curãþenie – prin care se evitã orice
murdãrie de tipul firimiturilor, a altor resturi, chiar vegetale, ce lasã o
imagine dezordonatã ºi dezagreabilã – este preferabilã crearea unui
ambient cât mai armonios.
Astfel, o glastrã cu flori sau chiar ghiveci, care sã însoþeascã
permanent „cãlãtoria“ digestivã a omului, este extrem de utilã.
Însã, apare a fi deosebit de utilã, mai mult chiar decât florile, o
muzicã liniºtitã ºi liniºtitoare (mai ales pentru caracterele colerice ºi
sanguinice). Ritmurile sale, calde ºi armonioase, permit o realã
armonizare a structurilor profunde ale omului.
În felul acesta, se regleazã o secreþie digestivã cu adevãrat lin
curgãtoare...
Chiar ºi o persoanã, iniþial tensionatã ºi nemulþumitã, prin
acordarea la armonicele unei muzici de meditaþie sau clasicã, va putea
regla secreþia ºi acþiunea digestivã în mod radical.
Acest proces de transformare se petrece la fel ca ºi cu râul de munte
(un ºuvoi extrem de agitat, cu multiple praguri), care ajunge dintr-o
datã, într-o vale largã – curgerea devenindu-i linã, calmã ºi constantã…
Deºi pare simplu sau imposibil la prima vedere, se va observa
cã nu-i deloc prea uºor, dar nici foarte greu sau imposibil nu este.
Important este declanºarea procesului, primul pas sã fie realizat cu
calm ºi cu rãbdare ºi, deja, un alt prim pas este realizat – din lunga
„cãlãtorie de regãsire a locului ideal“ de a lua Masa!
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CÂND de hrãnim ?
Iatã un subiect ºi mai interesant, din propria noastrã perspectivã.
Cãci, dacã este deja arhicunoscut îndemnul celor 3 pânã la 5 mese
zilnice, luate de la prima orã a dimineþii, pânã la apusul soarelui, cu
„interdicþia“ de „a mai pune ceva în gurã“ dupã aceea – opinia bazatã
pe propria noastrã experienþã, spune altceva…
În primul rând este puternic atacatã veritabila „dogmã“ a meselor
luate dupã apusul soarelui, dar mai ales seara târziu, precum ºi
„obligaþia“ de a ne hrãni imediat dupã trezire, dimineaþa la prima orã,
pentru „obþinerea sursei de energie“.
Experienþa noastrã ne povesteºte cã, prin practica consecventã ºi
totalã a Alimentaþiei Naturale, odatã cu scãderea considerabilã a cantitãþii
acesteia, însoþitã de reducerea ponderii produselor de origine animalã,
cu predominenþa vegetalelor – deci, cu toate aceste condiþii
îndeplinite, numãrul de mese scade dramatic, tinzând cãtre
una singurã pe zi!
Acest fenomen, atenþionãm insistent, este un efect
efect, ºi nu un
„sport de performanþã“
performanþã“, nicidecum un rezultat al unei impuneri /
solicitãri insistente venite de oriunde („haideþi, faceþi numai aºa,
impuneþi-vã voinþa ºi demonstraþi cã puteþi“, sau alte „hei-rup“–isme de
acest fel).
Acesta este un proces continuu, care se desfãºoarã de la Sine (ca
într-o curgere naturalã a unui fluviu cãtre mare), nefiind forþat de nimic,
nici mãcar de programarea mentalã.
Subiectul acestui fenomen (experimentatorul) este ºi el „spectator“, observând ºi studiind doar ceea ce se întâmplã. Unica sa datorie
este sã pãstreze ritmul ºi consecvenþa hranei naturale, sã nu oscileze
cu amestecarea stilurilor culinare.
În aceste condiþii, autoreglajul din mers îºi va face datoria,
nebãgat de seamã. De aceea, practic nu se remarcã momentele de
graniþã în care ritmul, numãrul ºi cantitatea de preparate se va
modifica – imperceptibil, dar categoric…
De aceea, noi considerãm cã, referitor la timpul ºi numãrul meselor,
pentru cei care au trecut deja la hrana naturalã – în mod real ºi
consecvent – recomandarea de bazã este cã nu existã nici o
recomandare
recomandare!…
În contextul hranei naturale, tipul exact de alimente ºi preparate
indicate este „precizat“ de cãtre „instinctoterapie“, adicã de propriul
organism. Prin propria sa „Forþã vindecãtoare a Naturii“, acesta ºtie
exact de ceea ce are nevoie, mult mai bine decât mintea conºtientã a
pãrerilor ºi deºteptãciunilor fiecãruia.
Exact la fel se întâmplã ºi în cazul subiectului nostru…
Doar experienþa ºi consecvenþa pe Calea aleasã vor da Nota ºi vor
elibera Decizia.
Restul – sunt comentarii, ale unor reguli depãºite de Vremuri, ºi de
noul mod de abordare a alimentaþiei pentru Viaþã.
De aceea, în modul logic al bunului simþ, putem considera cu
încredere cã, un nou stil de viaþã, solicitã un nou mod de
abor
dar
e a ges
tului culinar
abordar
dare
gestului
culinar, inclusiv în aceste aspecte abordate
acum…
Dacã noi ne permitem sã declarãm cã ne hrãnim doar odatã pe zi,

676

în general dupã orele 22.00, cu o micã ºi uºoarã cantitate de structuri
vegetale – aceasta o facem pentru a se înþelege cã, acest moment Prezent,
este rezultatul unor acumulãri de peste 11 ani (din 1992) de experienþe
culinare în domeniul natural (pentru a testa cea mai eficientã metodã,
cel mai bun tip ºi timp de acþiune culinarã).
Pe baza acestor experienþe, care, în general au „curs“ ºi au „decurs“
firesc, am remarcat cum numãrul ºi momentul mesei (meselor) naturale s-a(u) reglat de la Sine, în timp – adicã, exact atunci când nu ne-am
mai propus ceva anume, fãrã sã mai forþãm în nici un fel!
De aceea, poate, ne permitem sã realizãm „alimentarea“ corpului
la o asemenea (într-adevãr) înaintatã orã. În acest fel, întreaga zi este
folositã din plin, cu eficienþã maximã, fãrã a ne mai încurca în problemele
digestive curente.
Trebuie sã amintim, totuºi, cã acest aspect se poate realiza doar pe
fondul Alimentaþiei Naturale, dupã ani ºi ani de experienþe ºi reduceri
treptate a materiei alimentare, ajutat de pauze alimentare
corespunzãtoare.
De aceea, trebuie înþeles cã acest fenomen nu a apãrut ca un „accident miraculos“ – aºa cum, în hrana naturalã, nu existã nimic miraculos,
fiind cât se poate de… naturalã!
De asemenea, în aceste condiþii, ºi somnul va prezenta cu totul
alþi parametri: între 4 ºi 6 ore de somn, sunt mai mult decât suficiente,
în acest inedit caz.
Nu mai amintim (considerând a fi deja un truism), de necesitatea
asocierii ºi integrãrii armonioase a hranei naturale cu „hrana“
corespunzãtoare de tip informaþional (evitând-o pe cea toxicã, de tip
entropic: ºtiri toxice, catastrofice, din mass-media etc.).
În aceste condiþii, o singurã masã „pe noapte“, devine o realitate
posibilã, pentru ca organismul fizic sã se elibereze treptat de dictatura
materiei alimentare, pentru a-ºi regãsi adevãrata sa hranã – cea a materiei
spiritualizate, a structurilor mai subtile. Deocamdatã, aceste aspecte nu
pot fi abordate, pânã nu se parcurg primele etapele ale hranei naturale.
Dar, toate la vremea lor. Acum (ºi Aici) este chiar momentul ºi
oportunitatea, ca hrana naturalã sã deschidã calea, cea mai
accesibilã cu putinþã, pentru „Eliberarea OM-ului din
oameni“…
Iatã, în acest fel, NOI ne Hrãnim
Hrãnim:
- Cum
Cum: în Luminã, din Iubire;
- Unde
Unde: la Masa Tãcerii de Aici;
- Când
Când: în Timpul Prezentului Continuu al lui Acum.
Acesta este sensul, viziunea (dar nu scopul!).
ªtim de unde pornim (de la hrana denaturatã), intuim cãtre ce
tindem…
Între cele douã „margini“, existã un Univers de experienþã ºi practicã
a continuitãþii.
Iar ceea ce rãmâne, pânã la urmã, ca o Urmã inconfundabilã pe
zãpada vieþii, este doar Experienþa, adicã TRÃIREA!
or
Restul sunt detalii, care, mai devreme sau mai târziu, se v
vor
închide în Memori
a Timpului Neînceput…
Memoria
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11.2 NUTRIÞIA NATURALÃ
A OMULUI (RELATIV) SÃNÃTOS
Paranteza din titlu, csre relativizeazã sãnãtatea omului, se referã,
evident, la acea „sãnãtate“ a persoanelor ce folosesc hrana tradiþionalã,
ce permanent sunt încãrcaþi cu toxicitatea structurilor denaturate,
provenite din „cadavrele“ animale ºi vegetale (intens discutate pe tot
parcursul lucrãrii).
O asemenea sãnãtate este deosebit de relativã. De aceea, o doctoriþã,
într-o lucrare privitoare la hrana naturalã, vedea omul societãþii
actuale, considerat a fi sãnãtos, ca fiind, în realitate, un pacient
insuficient investigat!…
Într-adevãr, dacã o persoanã „sãnãtoasã tun“ ar fi supusã unor
investigaþii minuþioase ºi laborioase, atunci s-ar descoperi cu siguranþã
elemente perturbatoare, dezechilibrante ºi dizarmonioase – dacã nu la
nivelul fizic, cel puþin în biostructurile energo-informaþionale.
Aceasta s-ar realiza cu siguranþã, pe fondul alimentaþiei tradiþionale
– unde toxicitatea, cel puþin cea fizicã, îºi face „datoria“ de a agresa
permanent, cel puþin ficatul ºi rinichii, dacã nu ºi alte structuri.
De aceea, afectarea celulei hepatice este un aspect practic
generalizat. „Noroc“ cu marea capacitate de regenerare a acesteia,
asociatã cu marea putere de muncã a ficatului, chiar ºi la o capacitate
extrem de redusã (numai când celulele hepatice funcþionale scad sub 7
%, abia atunci funcþia acestuia se blocheazã…).
Din toate acestea rezultã cã nu prea existã oameni perfect sãnãtoºi,
cu adevãrat armonioºi la toate nivelurile ºi dimensiunile, în contextul
hranei denaturate.
În schimb, existã oameni relativ echilibraþi funcþional, la un nivel
acceptabil de compensare a dezechilibrului metabolic toxic. Aceºtia
sunt cei „relativ“ sãnãtoºi, cei cãrora le sunt adresate tipurile de alimente
naturale, din toate categoriile enunþate pânã acum, pe tot parcursul
lucrãrii.
De aceea, pentru aceastã categorie de oameni, care nu se plâng de
nici o afecþiune majorã (exceptând micile „boli al sãnãtãþii“), Alimentaþia
Naturalã este, cu adevãrat, un mod de viaþã, o acþiune preventivã pentru
refacerea adevãratei sãnãtãþi – dar fãrã restricþiile, mai mici sau mai
mari, specifice intervenþiei de tip terapeutic.
În acest (fericit) caz, în meniul unei asemenea persoane, poate intra toate categoriile culinare promovate de noi ca fãcând parte din
Universul Alimentaþiei Naturale: de la produsele animale grele (lactate
de orice fel, din cele naturale, inclusiv unt, caº, brânzã telemea,
smântânã, dar ºi ouã etc.), vegetale consistente (ciuperci, soia, nuci,
alune etc.), pânã la cele mai uºoare.
Astfel, prin folosirea tuturor acestor produse naturale, în
combinaþiile gustative cele mai diverse, omul relativ sãnãtos va putea
deveni ºi „mai puþin relativ“ sãnãtos, adicã tot mai sãnãtos ºi armonios
– cu condiþia potenþãrii armonizãrii interioare, cu el însuºi, pentru
redescoperirea adevãratului OM!
Acest tip de nutriþie nu reprezintã, într-adevãr, cea mai uºoarã
metodã de practicat, pentru omul obiºnuit cu abundenta ºi consistenta
hranã denaturatã, în condiþiile unei puternice condiþionãri a gustului.
Însã, tocmai experienþa noastrã, de peste zece ani în acest domeniu,
a permis realizarea unor preparat ce se apropie spectaculos de gustul

678

ºi aspectul celor tradiþionale, pentru eliberarea de frustrãrile create de
suprimarea preparatelor tradiþionale.
Acest aspect uºureazã foarte mult procesul de trecere la acest nou
ºi real stil de nutriþie – naturalã, a vieþii, pentru viaþã.
Preparatele naturale oferite ca modele, care vor fi servite în
viitoarele restaurante naturale, vor oferi acea încredere, printre altele,
cã omul nu este exclus din societate, menþinându-se în angrenajul social din care face parte (ºi din care simte nevoia sã facã parte în
continuare).
Numai cã, în acest caz, nu mai este vorba de o apartenenþã de
grup, în masã, în mulþime, ci de o apartenenþã conºtientã, la o comunitate
de idei ºi idealuri, ce permite pãstrarea propriilor puncte de vedere,
ale fiecãrei fiinþe umane – deci, a propriei sale identitãþi.
În acest fel, procesul de individualizare este puternic accelerat
– inclusiv prin amplificarea procesului de conºtientizare, indus prin
modul de nutriþie natural, al Alimentaþiei Naturale!
De aceea, încã odatã precizãm, poate acum în modul cel mai evident, cã nutriþia naturalã nu este un proces numai fizic, alimentar, ci,
prin continuarea ºi dezvoltarea acestuia, devine unul fundamental
metafizic, de spiritualizare a corpului fizic – prin accesarea energiilor
de Luminã ºi Iubire, prin Hrana Vie, a Vieþii ºi Iubirii, pentru Viaþã ºi
Factorul de Cauzalitate…
Cum s-ar spune, „unde dai ºi unde crapã“, adicã, altfel spus, cãtre
ce porneºti, ºi cãtre ce anume te îndrepþi, de fapt ?!…

11.3 TERAPEUTICA ALIMENTAÞIEI
NATURALE
Deºi marea majoritate a oamenilor ºi chiar a medicilor acceptã o
componentã clar preventivã a Alimentaþiei Naturale, sunt mult mai puþini
cei care cred ºi acceptã aspectul terapeutic al acestui mod de nutriþie…
Este de înþeles aceastã atitudine, pânã la un punct. Înþelegem
formarea ºi „deformarea“ profesionalã, dupã zeci de ani de studii ºi
practicã în domeniul medicamentelor de sintezã chimicã industrialã,
dar este mai dificil de înþeles lipsa de deschidere în faþa noului ºi
ineditului.
Mai ales, atunci când existã clare dovezi practice, ale unei realitãþi
a redobândirii sãnãtãþii, ºi chiar a revenirii la viaþã, a foºtilor pacienþi.
Cum acest lucru ar trebui sã stea mai presus de orice interes sau
formare profesionalã, solicitãm deschidere ºi curaj în abordarea
acestui domeniu „de graniþã“,
graniþã“ a unui cu totul alt tip de nutriþie,
ecer
e dintr
-o
decât cel cunoscut – care este, într-adevãr, ca o tr
trecer
ecere
dintr-o
dimensiune în alta
alta…
Iar aceasta, în condiþiile în care, la fel de adevãrat, mulþi oameni
ºi-ar schimba mai degrabã religia, decât sã-ºi schimbe stilul
alimentar!
Pentru aspectul terapeutic al Alimentaþiei Naturale nu sunt prea multe
de spus, aici fiind vorba de o colaborare directã între medic ºi pacient.
În acest sens, apare ca utilã ºi necesarã îmbinarea „instinctoterapiei“
pacientului (adicã a intuiþiei acestuia), cu cunoaºterea ºi practica
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„mediatoare“ a medicului, care, cel puþin teoretic, prin prisma propriei
cunoaºteri ºi experienþe, poate cã are acces la o mai clarã imagine a
soluþiei problemei numitã boalã.
De aceea, din aceastã „combinaþie“ rezultã soluþii unice, absolut
individualizate fiecãrei persoane, diferitã de la caz la caz, de la moment la moment.
Iatã de ce, noi nu promovãm recomandãri generalizate. Detalierile
„tehnice“, legate de tipul de produse alimentare, preparate ºi combinaþii
posibile recomandate, nu se pot realiza cu adevãrat decât la faþa locului,
în cadrul unei consultanþe de specialitate – în care abordarea holisticã
a dimensiunilor Universului uman, nu este doar necesarã, ci chiar o
condiþie fundamentalã, fãrã de care Imaginea este incompletã!
Aceasta este necesarã cel puþin în prima etapã, pentru primul contact – cãci, mai departe, urmeazã ca fiecare sã-ºi regãseascã ºi sã
aprofundeze propria soluþie realã ºi holisticã…
Nu dorim sã se creadã cã negãm importanþa lucrãrilor ce oferã
asemenea detalii „tehnice“ (tipuri de alimente pe categorii de boli etc.).
Acestea sunt utile, ºi probabil cã ºi noi vom aprofunda în alte lucrãri
aceste aspecte.
Însã, trebuie bine ºi clar precizat rolul strict orientativ al acestora, ºi
importanþa faptului de a nu fi luate în sens strict, precum „litera de lege“.
Cel mai important, însã, este aspectul tipului de abordare a acestei
terapii prin Alimentaþia Naturalã.
Într-adevãr, foarte mulþi înþeleg abordarea noastrã, ºi la fel de mulþi
chiar cred în acest aspect, ca reprezentând un proces de vindecare.
e a ffii însãºi vindecar
ea, ºi a canaliza ºi a cat
aliza
Dar, într
între
vindecarea,
cataliza
vindecarea – este o cale foarte lungã…
De aceea, precizãm ºi cu aceastã ocazie, exact ca ºi în Cuvântul
aþia N
atur
alã nu vindecã, ci doar
introductiv, foarte clar: Aliment
Alimentaþia
Natur
aturalã
ajutã ºi contribuie, uneori spectaculos, la vindecare.
act
or ffa
avorizant
Ea es
estte un ffact
actor
orizant, uneori extrem de puternic, dar nu
este elementul determinant
determinant.
Acest element determinant, Factor de Cauzalitate, este însãºi Eul
cel mai înalt al fiinþei respective – multitudinea dimensiunilor ce compun
Universul acestuia, care, toate, concurã la buna sau proasta funcþionare
a acestui Angrenaj microcosmic real.
ªi, cum elementul fizic este doar o (micã) componentã, este evident cã nu doar reglarea acestei dimensiuni va reechilibra
întregul Angrenaj…
a micã poat
e rãs
tur
na
Pe de altã parte, însã, sã nu uitãm cã roat
oata
poate
rãstur
turna
Carul Mare, oricât de mare…
De aceea, la finalul subiectului ºi capitolului nostru, este esenþial sã
se înþeleagã importanþa ºi locul Alimentaþiei Naturale: un proces
t er
apeutic absolut necesar
icient
erapeutic
necesar,, dar nu suf
suficient
icient.
Sau, altfel spus, din perspectiva materiei: un proces deloc suficient,
dar absolut necesar, pentru întregirea ºi împlinirea adevãratei Vindecãri!
Restul sunt speculaþii, comentarii, discuþii – adicã vorbe, ce acoperã
Cuvântul ºi Tãcerea...
Acum ºi Aici, însã, a sosit momentul de Glãsuire a Tãcerii în Cu-Vântul
Zidirii unei Noi Alimentaþii
Alimentaþii, pentru o Nouã Medicinã pentru Viaþã
Viaþã…
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Capitolul 12
CONSECINÞELE
PREVENTIVE ªI TERAPEUTICE
ALE PRACTICII ALIMENTAÞIEI
NATURALE
LA NIVEL SOCIAL ªI INDIVIDUAL
12
.1 COMUNITÃÞI UMANE
12.1
CE DEMONSTREAZÃ ROLUL SOCIAL AL
ALIMENTAÞIEI NATURALE
Ca ºi în capitolul precedent, vom scurta discuþiile de anvergurã pe
marginea subiectului respectiv, pentru a putea fi cât mai preciºi, prin
imagini concise.
De aceea, în acest capitol vom aborda, pe scurt, aspectele practice
ale practicii Alimentaþiei Naturale, atât la nivel individual, prin cazuri
rezolvate prin aceastã metodã terapeuticã, cât ºi la nivel social, în cadrul
unor comunitãþi umane, reprezentative pentru ceea ce promovãm noi.
Astfel, deºi aceste aspecte par absolut noi pentru cunoaºterea
ºtiinþificã, se pare cã prezenþa ºi existenþa unor comunitãþi, mai mult
sau mai puþin numeroase – care sã practice un cu totul alt stil de viaþã
decât cel clasic, occidental – este cunoscut dintotdeauna.
Iar aici nu mã refer la populaþiile total integrate în Naturã, cu
organizare specific tribalã (insulele polineziene, aborigenii australieni,
africanii etc.), ci la populaþii care au cunoscut trecerea „civilizaþiei“
moderne, cu toate efectele acesteia, la toate nivelurile.
De aceea, aceastã prezentare are o importanþã deosebitã. Ea oferã
o imagine comparativã, a ceea ce reprezenta modul de viaþã a cestor
comunitãþi, înaintea contactului cu tehnologia modernã, ºi efectele
acestui contact…
ªi, pentru cã populaþia Hunza din zona Himalayei reprezintã cazul
special – atât prin puterea exemplului acesteia (credem a fi cel mai
elocvent), dar ºi prin numeroasele studii ºtiinþifice medicale, întreprinse
în decursul timpului – o vom aborda separat, în al doilea subiect.
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Acum, începem scurta noastrã prezentare cu o populaþie din zona
Mexicului, cunoscutã sub numele de „indienii otomini“.
Astfel, în lucrarea „Un nou stil de viaþã. Poftã bunã“, a dr. Jorge D.
Pamplona-Rogers, acesta ne oferã urmãtoarele scurte detalii, referitoare
la aceastã populaþie:
Indienii otomini trãiesc pe podiºul din centrul Mexicului ºi se
hrãnesc pe bazã de cereale
cereale: turte de porumb, fasole ºi diferite
zarzavaturi. Studiile efectuate în mijlocul acestui popor, ºi care au fost
publicate în „American Journal of Public Health“ (R.K. Anderson, J.
Calvo, W. Robinson, pag.1126, 1948), aratã cã aceºti indigeni se bucurã
de o sãnãtate rar întâlnitã. Cazurile de obezitate, hipertensiune arterialã
97
97)
sau cancer sunt foarte rare sau inexistente. (97
Aceeaºi lucrare, din care am citat scurtul pasaj anterior, oferã ºi
alte informaþii, referitoare, de data aceasta, la ºerpaºii nepalezi:
ªer
paºii
ªerpaºii
paºii, locuitorii înãlþimilor abrupte din masivul Himalaya, sunt
renumiþi prin extraordinara lor rezistenþã fizicã. Toate expediþiile de
pe Everest, ca ºi pe alþi munþi din regiune, au þinut cont sã aibã un grup
de hamali ºerpaºi. Tensing Norgay, ºerpaºul care a întovãrãºit pe
alpinistul australian Sir Edmund Hilary în prima ascensiune din istoria
vârfului Everest, spune în cartea sa autobiograficã „Tigers of the Snows“
Car
ii sunt principala noas
trã culturã ºi
ofii
noastrã
(„Tigrii zãpezilor“): „Car
Cartt of
aþiei ºer
paºilor
cons
tituie baza aliment
alimentaþiei
ºerpaºilor
paºilor, la fel cum este orezul pentru
constituie
hinduºi ºi chinezi. Varietãþile de cartof care cresc în Himalaya se cultivã
la nivele de altitudini foarte ridicate (4-5.000 de metri), ºi cu ei se asigurã
provizia de alimente în locuri îndepãrtate.“
„Alte alimente de bazã în dieta noastrã sunt: orzul (creºte pânã la
înãlþimi de 4.000 de metri) ºi grâul (pânã la înãlþimi de 3.000 de metri).
De la turmele de oi ºi de capre ºi de la cirezile de yaci, ºerpaºii obþin
lapte ºi brânzã cu care completeazã dieta lor pe bazã de
cartofi ºi cereale
cereale. Carnea abia dacã se consumã ºi ºerpaºii care
urmeazã budismul în forma lui strictã, sunt vegetarieni în totalitate
totalitate.“
97
97)
(97
În cotidianul „Naþional“ din 22 aprilie 2002, în articolul „Longevitatea
oamenilor creºte odatã cu altitudinea“, apar detalii privitoare la modul
de alimentaþie a unei populaþii, de asemenea deosebit de longevivã,
trãitoare pe platoul Anzilor – cea a comunitãþii de indieni americani
din Villacamba:
În Anzi, unde la 4.000 de metri temperatura este de 23 de grade tot
timpul anului, iar umiditatea este de 60 la sutã, se gãseºte Villacamba,
un mic þinut care a devenit un fel de model pentru persoanele aflate la
vârsta a treia. Aici trãiesc ºapte „ultracentenari“ dintr-o populaþie de
1.800 de locuitori. Pe lângã cei care au depãºit deja suta de ani, sunt
stabiliþi în Villacamba foarte mulþi oameni care, deºi au multe primãveri
în spate, au inima ºi vasele sanguine demne de un occidental
de 40 de ani care þine regim ºi duce o viaþã liniºtitã.
În acest þinut andin, lumea se trezeºte la ºapte dimineaþa, se culcã la
opt seara, nu se agitã pentru a-ºi atinge obiectivele într-un timp cât mai
scurt ºi îºi rezervã câteva momente din zi penrtu meditaþie ºi pentru lecturã.
Dar, mai mult decât atât, îºi organizeazã ziua în patru perioade temporale
foarte clare: existã un moment pentru obosealã, un moment pentru odihnã,
un moment pentru relaxare ºi un moment destinat raporturilor cu ceilalþi.
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În afarã de altitudine, care este în mod clar un factor binefãcãtor, sa mai observat cã dieta foarte diferitã de a noastrã a indienilor americani
din Anzi, ar trebui sã ne serveascã drept model. Locuitorii din
Villacamba consumã în mod normal cu 60% mai puþine calorii
decât un european ºi au drept componente fundamentale ale dietei
cerealele ºi legumele crescute în mod natural.
natural Aici nu se poate
vorbi de obezitate, consumul de alcool este ocazional ºi nu se fumeazã.
Nu existã medicamente, ci numai remedii naturale pe bazã
de plante
plante…
Cea mai amplã prezentare, în afarã de cea a populaþiei Hunza, apare
în informaþiile referitoare la populaþia din Okinawa – o altã comunitate,
iniþial închisã, bazatã pe alte reguli decât cele cunoscute de societatea
modernã.
Astfel, în lucrarea dr. Pamplona-Rogers, deja citatã la începutul
subiectului, oferã scurte detalii ºi în privinþa acestei comunitãþi:
Locuit
orii insulei Okina
wa au o die
tã pe bazã de v
Locuitorii
Okinaw
dietã
vege
egett ale
ege
(cer
eale, fr
uct
e ºi zarza
vaturi)
(cereale,
fruct
ucte
zarzav
aturi). Longevitatea ºi fertilitatea lor, la
fel ca ºi lipsa bolilor degenerative, în special cancerul, au atras atenþia
cercetãtorilor.
În timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, un grup de medici militari
a realizat o serie de autopsii a indigenilor din aceastã insulã, morþi în
bãtãlie, ºi s-au putut convinge cã însãºi indivizii cu o vârstã înaintatã
er
oscler
ozã, nici ar
tr
oz
e,
nu aav
veau tumori, nici semne de at
troz
oze,
ater
eroscler
osclerozã,
artr
nici alt
e boli degener
ativ
e (P.E. Steiner, „Necropsii la cei din Okinawa.
alte
degenerativ
ative
Observaþii anatomice ºi patologice“, „Archives of Pathology“, 42, pag.
359, 1946). (997)
Însã, o prezentare mult mai detaliatã a acestei comunitãþi insulare,
ne este oferitã în revista „Formula AS“, nr.539, din octombrie 2002.
Astfel, în acest numãr apare un articol, cu titlul „Insula nemuritorilor
fericiþi“, având urmãtoarele subtitluri: „Locuitorii de pe insula Okinawa
sunt cei mai longevivi pãmânteni. O moarte petrecutã la 80 de ani este
consideratã un accident, având în vedere cã majoritatea localnicilor
trãiesc peste 100 de ani. O echipã de reporteri francezi a investigat
recent fenomenul“.
Dar iatã conþinutul interesantului articol:
Ce vã spunem nu este o simplã poveste, ci istorie adevãratã. În
secolul III a. Ch., împãratul chinez Qin Shi Huangdi a trimis o misiune
în Marea Estului pentru a descoperi secretul imortalitãþii, de la locuitorii
insulelor numite pe-atunci „De aur“ ºi „De argint“. Din pãcate, cronicile
imperiale nu relateazã urmarea acelei expediþii maritime, localizarea
acelor insule rãmânând de mai bine de douã milenii obiectul multor
speculaþii geografice.
Cu toate acestea, în cãsuþa sa piticã din Naha, capitala insulei
Okinawa, scufundatã într-o grãdinã de bonsai, bãtrânul Shosei Moriyamasan ºtie cu siguranþã cã el aparþine acelui popor al „nemuritorilor fericiþi“,
pe care îl cãutaserã navigatorii chinezi.
A doua zi dupã moartea „prematurã“ a fratelui sãu, în vârstã de 78
de ani, Shosei Moriyama-san, cu douãzeci de ani mai mare decât
defunctul, i-a reunit pe toþi membrii familiei, pânã la strãnepoþi,
spunându-le cu severitate:
Iatã ce se v
a alege de v
oi dacã v
eþi continua sã mâncaþi
„Iatã
va
voi
veþi
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conserve ºi hamburgeri. Alimentele (vii) hrãnesc viaþa, ele
sunt leacul cel mai puternic de pe pãmânt
pãmânt, cultivaþi-vã fizicul,
intr
aþi în ar
monie cu v
oi
intraþi
armonie
voi
oi. Mobilizaþi-vã, miºcaþi-vã, iubiþi munca ºi
duceþi la bun sfârºit ce faceþi. În joc se aflã reputaþia noastrã ºi cea a
urmaºilor noºtri din regatul Ryukyu.“
Ryukyu este vechiul nume al insulelor tropicale Okinawa, devenite
posesiune japonezã în 1879. O inscripþie cu caractere vechi, chinezeºti,
gravatã pe un clopot din castelul regal ºi datând din 1458, atestã
Ryukyu
bunãstarea legendarã a acestor insule. În ea se spune: „Ryukyu
beneficiazã de o bogãþie aparte în mãrile sudului. Aceastã naþiune a
preluat înþelepciunea strãmoºilor al cãror cult l-a pãstrat. Acesta este
locul unde pe vremuri au trãit fericiþii «nemuritori»
«nemuritori». Graþie
corãbiilor sale, Ryukyu este un pod între naþiuni, abundând astfel în
produse exotice ºi comori.“
În ciuda tuturor încercãrilor cumplite prin care au trecut, „fericiþii
nemuritori“ au rãmas în continuare pe aceste locuri. ªi în clipa de faþã,
Okinawa deþine recordul mondial al speranþei de viaþã: 86 de ani
u ffemei,
emei, 78 de ani pentr
u bãr
baþi, ar
hipelagul aavând
vând 660
pentru
pentru
bãrbaþi,
arhipelagul
pentr
enari (mulþi tr
ecuþi demult pes
00 de ani)
centenari
trecuþi
pestte 1100
ani), la o populaþie
de cent
de 1,3 milioane
milioane. Oare care este secretul lor ?
Cardiologul ºi gerontologul Makoto Suzuki studiazã de 27 de ani
aceastã enigmã. El conduce Centrul de studiu al longevitãþii, instalat
într-un mic birou al Universitãþii din Okinawa, unde se adunã zeci de
centenari. Între ei, foarte puþini sunt bolnavi: câteva maladii cardiace,
wa mamogr
af
cancere la în sau la prostatã. La Okina
Okinaw
mamograf
afiile
iile nu sunt
necesare.
Contrar sfaturilor date de cãtre doctorii specialiºti în diabet, de
pretutindeni, centenarii de pe insulã consumã o mare cantitate de
carbohidraþi ºi foarte puþine proteine. Ei se îmbolnãvesc extrem de rar
de Alzheimer sau de demenþã senilã. Când se apropie de 90 de ani,
80% dintre bãrbaþi ºi 60% dintre femei au creierul perfect
America. În
intact în comparaþie cu doar 40% în Europa sau America
plus, toþi bãtrânii conservã un nivel foarte ridicat al hormonilor
sexuali.
Conform observaþiilor fãcute pe foarte mulþi centenari, longevitatea
locuitorilor insulei nu este de naturã geneticã. Ea este rezultatul fericit
al unei alimentaþii sãrace în carne ºi foarte bogate în legume
amare
amare, combinate cu exerciþii fizice practicate constant, precum mersul
pe jos, dansul, grãdinãritul, cu o reþea de întrajutorare foarte
puternicã între membrii comunitãþii, care practic exclude
singurãt
at
singurãtat
atea
ea. Majoritatea tradiþiilor din Okinawa celebreazã înaintarea
ea
în vârstã ca pe o sãrbãtoare a câºtigãrii înþelepciunii, un motiv de bucurie
ºi nu o dramã a apropierii de moarte. ªi, nu în ultimul rând, viaþa
spiritualã a „nemuritorilor fericiþi“ se bazeazã pe cultul
s trãmoºilor
trãmoºilor..
(În mod bizar, toate popoarele la care „cultul morþilor“ este puternic,
au o viziune seninã ºi optimistã a lumii de dincolo, fapt valabil ºi pentru
zonele româneºti care cultivã aceastã tradiþie, ca de pildã nordul
Ardealului ºi Maramureºului.)
Iatã, foarte pe scurt, câteva exemple ale unor comunitãþi ce oferã
un mod de viaþã, altul decât cel clasic, de tip occidental.
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Iar, cel mai important, acesta reprezintã chiar un model viu, real,
uV
iaþã
palpabil ºi concret – dovedind cã toatã pledoaria noastrã pentr
pentru
Viaþã
prin Alimentaþia Naturalã
Naturalã, nu reprezintã doar simpliste speculaþii
ºi teorii ciudate, ci chiar o „bucatã“ din Realitate
Realitate…
Însã, cel mai elegant ºi relevant exemplu – de confirmare întocmai
a acestor repere – ne este oferit de puterea exemplului populaþiei Hunza,
abordat în subiectul urmãtor.

12.2 POPULAÞIA HUNZA ªI MODELUL
SOCIAL IDEAL DE SÃNÃTATE PREVENTIVÃ
Dacã exemplele subiectului anterior nu au fost suficient de expresive
sau relevante, atunci, cu siguranþã cã prezentarea stilului de viaþã al
populaþiei Hunza, din podiºul Himalayei, va orienta decisiv argumentaþia
noastrã, cãtre repere clare, fãrã ambiguitãþi.
De aceea, în continuare vom cita studiul realizat de dr
dr.. R.
McCarrison – ºeful cercetãrii privind nutriþia din India,
India de pe
vremea ocupaþiei britanice – ºi prezentat în excepþionala carte a lui
pkins ºi Chris
d , „Viaþa secretã a plantelor“.
om
Peter T
Christtopher Bir
Bird
Tom
ompkins
Aceastã lucrare oferã ºi un studiu foarte interesant, efectuat asupra
a douã populaþii de ºobolani: una hrãnitã conform stilului tradiþional,
tipic occidental, iar cealaltã, exact ca în dieta originarã a populaþiei
Hunza.
Dar sã observãm, nu numai concluziile experimentului amintit,
dar ºi o micã introducere în stilul de viaþã al populaþiei Hunza:
La începutul secolului al XX-lea, Dr. Robert McCarrison, ºeful
departamentului guvernamental de cercetãri asupra nutriþiei din India,
a întreprins un amplu studiu care a dus la concluzii interesante în
privinþa legãturii dintre starea de sãnãtate a populaþiei ºi practicile
alimentare ale acesteia. În special s-a ocupat mult de zona Gilgit, o
regiune muntoasã ºi izolatã din Kaºmirul de Nord, unde locuitorii, din
neamul Hunza
Hunza, vãdeau o vitalitate excepþionalã. Erau în stare sã
parcurgã fãrã pauzã drumuri lungi de câte douã sute de kilometri pe
trasee accidentate din cei mai sãlbatici munþi din lume sau puteau sãpa
copci în gheaþã înotând de la una la alta pe distanþe apreciabile, pe sub
calota durã de deasupra lor, iar asta fãrã þeluri practice, ci numai pentru
propria lor plãcere. Deºi populaþia aceasta, Hunza, era relativ puþin
numeroasã ºi era înconjuratã ºi de vecini prãdalnici ºi cruzi, rareori se
întâmpla sã fie atacatã de aceºtia, pentru simplul motiv cã vecinii îi
ºtiau de fricã, fiindcã de multe ori în trecut avuseserã ocazia sã se
convingã de superioritatea acestor oameni. Era însã vizibil un alt fapt,
inexplicabil: toate populaþiile din acea zonã trãiau în acelaºi
climat ºi în aceleaºi condiþii geografice, ºi cu toate acestea
erau decimate de boli,
boli ceea ce-l fãcu pe McCarrison sã caute motivele
diferenþei în alte direcþii, în primul rând în modurile de alimentaþie
alimentaþie.
În paralel, McCarrison începu ºi experienþe amãnunþite pe ºobolani,
care se ºtie cã sunt atât de lacomi încât mãnâncã tot ce mãnâncã ºi
omul, ºi a alcãtuit mai multe loturi pe care le-a supus la diferite regimuri
alimentare. Nu a fost nevoie de prea mult timp ca sã-ºi dea seama cã
aceste rozãtoare creºteau, se dezvoltau ºi aveau o stare de sãnãtate
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întocmai ca oamenii care foloseau regimul alimentar respectiv. Cât
despre ºobolanii hrãniþi asemeni locuitorilor din neamul Hunza, cu
cereale, legume ºi fructe, la care se adãuga lapte de caprã
crud ºi brânzeturi ºi unt, numai din lapte de caprã, aceºtia
devenirã specimenele cele mai sãnãtoase din întreg laboratorul lui
McCarrison. Creºterea lor era foarte rapidã, nu se îmbolnãveau
niciodatã, masculii erau de o virilitate net superioarã iar femelele mult
mai fertile, puii sãnãtoºi ºi gradul de ,,mortalitate infantilã“ aproape de
zero. Mai mult decât atât, aceºti ºobolani vãdeau un caracter de-a
dr
ep
tul plãcut, er
au blânzi, af
v eau tto
o t tim
pul o
drep
eptul
erau
afectuoºi
timpul
ectuoºi ºi aav
stare de bunã dispoziþie care fãcea sã nu existe între ei
conflicte
conflicte.
Cu toatã pãrerea de rãu, McCarrison a hotãrât sã-i sacrifice pe rând
luni care corespunde vârstei de 55 de
la atingerea vârstei de 27 de luni,
ani la om,
om ºi sã le facã autopsia. La absolut nici un exemplar nu s-au
constatat disfuncþii ale organelor interne. Spre deosebire de aceºti
,,ºobolani hunza“, celelalte loturi vãdeau deficienþe fizice sau morale
specifice populaþiilor ale cãror reguli alimentare le urmaserã,
îmbolnãvindu-se de aceleaºi boli ºi având comportamente asemãnãtoare,
caracterizate în special prin þâfnã ºi spirit agresiv. Aceºtia trebuiau
e într
e
supravegheaþi întruna ºi adesea separaþi ca sã nu se omoar
omoare
între
ei. La autopsie se constatarã bolile specifice, care afectau fãrã greº
aceleaºi or
gane ca la oameni, identic,
identic ovare, sistemul respirator,
organe
urinar, digestiv, nervos ºi cardio-vascular ºi aceleaºi afecþiuni de piele,
pãr sau sânge.
Pe baza acestor observaþii, McCarrison a þinut o conferinþã în faþa
Asociaþiei medicale din Marea Britanie, explicând confraþilor sãi cã
ºobolanii supuºi timp de doi ani regimului alimentar specific neamurilor
celor mai viguroase ºi mai puþin civilizate din India nu se îmbolnãviserã
niciodatã ºi, la o vârstã apreciabilã, autopsiile relevaserã o stare de
sãnãtate excelentã a organelor interne. Concluziile finale ale
experimentului au fost cã sãnãtatea omului privitã ca un ansamblu glopecif
icul aliment
aþiei
bal depinde, ca ºi aceea a ºobolanilor, de sspecif
pecificul
alimentaþiei
aþiei.
Dr. McCarrison mai spune: ,,Fapt este cã admirabila stare a
aparatului digestiv la aceºti oameni oferã un contrast puternic cu
afecþiunile intestinale sau dispepsiile atât de frecvente de care auzim
33
33)
tot timpul în þãrile cele mai civilizate de pe glob.“ (33
Dupã aceastã imagine, de familiarizare cu stilul ºi consecinþele
modului de alimentaþie ºi de viaþã al hunzaºilor, în continuare, vom
aprofunda aceste aspecte, prin parcurgerea lucrãrii „O terapie de bazã
folositã împotriva bolilor civilizaþiei, a cancerului ºi a bolilor degenerative“, a dipl. microbiol. Mariana Ghezzo
Ghezzo.
În aceastã lucrare, ce detaliazã modul de viaþã ºi alimentaþie al
populaþiei Hunza, autoarea oferã un citat amplu, care aparþine chiar lui
Sir Mac Carrison
Carrison.
Trebuie precizat cã acesta, datoritã marilor sale merite de
dietetician, a fost înnobilat de statul englez. De asemenea, ca medic
englez, acesta a avut ocazia, timp de 7 ani
ani, sã studieze acest mic popor,
ori (pentru acea perioadã).
de 14.000 de locuit
locuitori
Dar sã dãm citare fragmentului propus:
Hunza este un mic stat din nordul extrem al Indiei. Se deosebeºte
de vecinii sãi atât ca aspect fizic, cât ºi ca limbã. Un singur lucru pare
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sigur: el trãieºte în valea sa din vremuri strãvechi. Valea Hunza este o
prãpastie adâncã ºi largã, ce duce la un lanþ muntos înalt, Himalaya, în
direcþia Est–Vest. Ca urmare a sistemului de irigare propriu, regiunea
este extraordinar de fertilã ºi are o deosebitã varietate de fructe ºi legume cultivate de acest mic ºi harnic popor.
Toþi cei care, în cãlãtoriile lor, trec prin aceastã vale, vorbesc despre
extraordinara sãnãtate a poporului hunza ºi despre aspectul lor
incomparabil, despre curajul ºi buna lor dispoziþie. Trãiesc mult ºi sunt
viguroºi, atât tinerii cât ºi bãtrânii, sunt foarte perseverenþi ºi, în general, se bucurã de o sãnãtate permanentã, ieºitã din comun.
În perioada în care am avut de-a face cu acest popor, nu am întâlnit
niciodatã vreun caz de boli ale aparatului digestiv: dispepsie, ulcer
gastric sau duodenal, apendicitã, enteritã sau cancer. Sunt conºtienþi de
aceastã parte a anatomiei lor numai din cauza senzaþiei de foame.
Oamenii acestui popor nu sunt nervoºi, obosiþi sau fricoºi. Rãceala este
necunoscutã.
Poporul Hunza este un popor de agricultori demni de admirat, mult
mai avansaþi decât vecinii lor. Marile lor sisteme de irigare sunt renumite
în toatã Asia Centralã. Ca dulgheri, zidari, armurieri, fierari ºi chiar
aurari, ingineri de poduri, ºosele ºi instalaþii de canal sunt cu totul unici.
Poporul Hunza este favorizat de valea fertilã în care trãieºte, dar
cauza deplinei sale sãnãtãþi nu poate fi atribuitã numai pãmântului pe
care trãiesc. Cea mai apropiatã intrare spre ei este o vale tot atât de
fertilã, care duce tot spre Est–Vest. În aceastã vale trãieºte poporul
ishkomani. Deºi acest popor trãieºte aparent în aceleaºi condiþii ca ale
vecinilor sãi hunza, el este sãrac, oamenii sunt mici de staturã, cu aspect de fiinþe subnutrite. Au destul pãmânt ºi apã, dar ishkomani sunt
mult prea indolenþi ca sã profite de aceastã situaþie. În þara lor nu existã
zidari, dulgheri sau altfel de meseriaºi, iar mulþi dintre ei par bolnavi.
În concluzie, putem exclude clima ca fiind secretul bunei sãnãtãþi a
poporului hunza. Sã le examinãm atunci alimentaþia ºi modul lor de
viaþã. Se poate spune despre ei cã zece luni din an trãiesc în aer liber,
cãci bãrbaþii, femeile ºi copiii lucreazã cu toþii la câmp. ªi condiþiile lor
sanitare sunt mai bune. Au acordat o atenþie deosebitã apei potabile, pe
care o pãstreazã în cisterne speciale, acoperite.
Alimentaþia lor este foarte variatã, ea este formatã din grâu,
orez, hriºcã ºi alte cereale, pe care de cele mai multe ori le
mãnâncã în stare crudã, încolþite, sau proaspãt mãcinate;
mãcinate dacã
mãnâncã pâine, pâinea lor este completã. Mãnâncã multe frunze
verzi, cartofi, rãdãcinoase, mazãre, fasole–pãstãi ºi tot felul
de alte cruditãþi, fãrã sã îndepãrteze vreodatã coaja
coaja; când totuºi
gãtesc, folosesc cât mai puþinã apã pe care apoi o beau. Sunt mari
amatori de lapte pe care îl beau proaspãt ºi nefiert
nefiert; preferã ºi
unt pe care îl preferã uns pe pâine, dar folosesc ºi zerul rãmas de la
prepararea untului. Mãnâncã o mulþime de fructe crude, nu le
fierb niciodatã
niciodatã; sparg sâmburii caiselor ºi le mãnâncã miezul.
Mãnâncã extrem de rar carne
carne, ºi atunci de obicei în combinaþie
cu seminþe de legume ºi cereale înãbuºite în cât se poate de puþinã apã.
ªi animalele lor mãnâncã fructe crude; se poate observa cum mãgarii,
vacile ºi caprele mãnâncã dudele cãzute la pãmânt. ªi câinii sunt mari
consumatori de fructe, fiind ºi buni cunoscãtori ai acestora.
oatã dur
at
a primilor
Femeile Hunza îºi alãp
alãptt eazã copiii pe ttoatã
durat
ata
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trei ani de viaþã,
viaþã chiar dacã apare între timp o altã sarcinã a mamei.
Sã ne gândim ce importanþã uriaºã are acest fapt pentru întrega
viaþã ulterioarã. Alimentaþia poporului Hunza este aproape integral vegetalã ºi în stare naturalã
naturalã: alimentele sunt consumate
proaspete ºi cu coajã.
În sistemul lor de practicare a agriculturii sunt valabili de sute de
ani doi factori esenþiali. În primul rând, are loc permanent o uºoarã
împrospãtare a solului, pe care se presarã nisip negru de pe iceberguri.
În al doilea rând, ei preparã compost pentru îmbunãtãþirea
solului, la care folosesc orice rest de produs natural: strâng cu grijã
solului
excrementele animale ºi toate verdeþurile refuzate de oameni ºi animale.
Ei presarã pe câmpurile de legume pãmânt bazic luat de pe coline, în
zilele irigãrii acestora.
Acest popor nu are medici ºi nici spitale; nu are nici
poliþie ºi nici închisori; nu este viciat din punct de vedere
moral, aºa cum este lumea civilizatã. De la aceºti oameni putem
învãþa cã hrana vie ºi modul de viaþã corespunzãtor, simplu, care
decurge în mod firesc din aceasta, este drumul drept ºi singurul care
62
62)
conduce la o lume a libertãþii ºi a pãcii pentru noi toþi. (62
Ultima imagine a acestui subiect, ne este oferitã de aceeaºi lucrare
a Dr. Jorge D. Pamplona-Rogers, „Un nou stil de viaþã. Poftã bunã“.
Aceastã lucrare atinge, în câteva scurte detalii, aspectele de viaþã
ale hunzaºilor, pe larg abordate anterior, ºi care subliniazã tocmai
elementul remarcat ºi de noi – schimbarea modului de viaþã la contactul
cu „civilizaþia“ occidentalã:
Doctorii Toomey ºi White, cardiologi distinºi din SUA, au vizitat
aceastã regiune în 1964 ºi au realizat diverse studii, care au fost publicate
în „American Heart Journal“ (E.G.Toomey and P.W.White, „Scurt studiu
despre sãnãtatea bãtrânilor Hunza“). Se noteazã cã hunzaºii au o
dietã foarte sobrã, pe bazã de fructe proaspete ºi uscate,
nuci, dif
erit
e zarza
v aturi ºi cer
eale ((orz
orz
diferit
erite
zarzav
cereale
orz,, grâu ºi mei). Ei
consumã ºi puþin lapte de caprã, iar carne de miel mãnâncã
doar o datã sau de douã ori pe an, la sãrbãtori
sãrbãtori.
e aav
veau într
e 90 ºi 11110
Dupã ce au studiat 25 de oameni car
care
între
esiune
ani
veau o pr
ani, medicii amintiþi au vãzut cã t oþi aceºtia aav
presiune
arterialã normalã, un nivel de colesterol ºi o
electrocardiogramã normalã.
normalã Între hunzaºi nu se cunosc cazuri de
îmbolnãviri de cancer, boli de inimã, diabetul sau îmbãtrânirea timpurie.
Regretabil este cã sãnãtatea hunzaºilor a suferit schimbãri
în ultimii ani, cãci au sosit ºi la ei „a
v ant
ajele
„av
antajele
ajele““ civilizaþiei
civilizaþiei::
conserve, dulciuri ºi produse rafinate prin procedee
industriale
industriale. Au început sã aparã primele cazuri de carii ºi de
boli diges
tiv
e, car
e altãdatã er
au necunoscut
e . Dar, în ciuda
digestiv
tive,
care
erau
necunoscute
acestor lucruri, ei sunt unul din popoarele cu cea mai mare longevitate
97
97)
de pe pãmânt. (97
Considerãm, acum, la finalul acestui la fel de scurt subiect, ca ºi cel
anterior, cã, iatã, un mod de viaþã natural, cu Alimentaþia Naturalã ca
element central, nu reprezintã doar o utopie sau doar un experiment
social dinainte ratat.
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Dimpotrivã, dovezile sociale oferite prin aceste succinte exemple
(dar ºi altele, pe care nu le-am aprofundat încã), demonstreazã o realitate
doveditã, într-adevãr, deocamdatã izolat.
Însã, cel mai important, este demonstratã
demonstratã!…
Deci, SE POATE!

12.3 TERAPEUTICA ALIMENTAÞIEI
NATURALE EXEMPLIFICATÃ LA NIVEL
INDIVIDUAL PRIN CAZURI REZOLVATE
(12 CAZURI)
Aspecte generale
generale::
– O mare parte a cazurilor prezentate sunt cunoscute ºi studiate
datoritã colaborãrii cu regretatul terapeut ing. Valeriu Popa – în
a cãrui arhivã se pot gãsi mii de dosare cu cazuri terapeutice
de mar
e gr
avit
at
e, cu o ratã a rezolvãrilor neobiºnuitã pentru
mare
gra
vitat
ate
ocent
e.
asemenea boli ºi asemenea gravitate, de zeci de pr
procent
ocente
– O altã parte a cazurilor rezolvate prezentate, provin din propriile
consultaþii acordate.
– Fiecare caz urmeazã aproximativ acelaºi „tipar“: pacientul se
stadiul depãºit medical ºi chirurgical
afla în „stadiul
chirurgical“ (deºi a urmat
tratament medical sau chirurgical, dovedit ineficient, urmat de
recidive ºi recãderi), în urma cãruia, invariabil, ca ultimã salvare,
se apeleazã la terapia naturalã, diferitã în funcþie de caz.
– Terapia naturalã variazã: de la o pauzã alimentarã totalã în numãr
variabil de zile, la regim strict din vegetale (în special rãdãcinoase,
miere, mere, nuci, grâu încolþit etc.), pânã la un regim mai puþin
strict, dar bazat în principal pe preparate naturale (fãrã carne,
tratamente termice sau produse sintetice).
– Acest stil alimentar a fost urmat timp de luni, în cazurile mai
puþin grave sau se continuã în prezent la marea majoritate a celor
cu stãri grave (majoritatea celor contactaþi).
– Fãrã aplicarea unei asemenea stricte terapii de alimentaþie ºi viaþã,
probabil cã n-ar mai fi existat nici o ocazie de a putea discuta cu
cei în cauzã…
– Deºi pãreau iniþial irecuperabili, foºtii pacienþi descoperã acum noi
sãnãtate vie
motive de a se bucura de o alimentaþie vie ºi de o „sãnãtate
vie“.
– Fiecare caz în parte este prezentat schematic, cu evidenþierea
evenimentelor principale, expuse de pacientul în cauzã.
– Aceste date sunt susþinute atât prin credibilitatea sursei de
prezentare (majoritatea dintre aceºtia sunt de formaþie intelec-
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tualã: ingineri, profesori în învãþãmântul pre- ºi universitar, ofiþeri
etc.), dar, mai ales, prin existenþa documentelor medicale de
atestare a celor afirmate.
– Aceste documente medicale, care stau la baza atestãrii fiecãrui
caz în parte ca fiind real, pot fi confirmate ºi de cãtre noi, fiind
arhivate pe memorie digitalã.
– Aceste prime 12 cazuri vor sta la baza construirii unei adevãrate
„baze de date“ referitoare la efectele terapeutice ale Alimentaþie
Naturale, riguros confirmate ºtiinþific, pentru credibilitate medicalã.
– De aceea vã invitãm sã colaboraþi în aceastã privinþã, în cazul în
care sunteþi fost pacient – aflat pe pragul morþii – ºi actual OM
regãsit pentru Viaþã
Viaþã, (inclusiv) prin Hrana Vieþii (Alimentaþia
Naturalã).
– Ex
em
plele dv
s.
Exem
emplele
dvs.
s., certificate prin dovezi medicale, po
pott
reprezenta impulsul decisiv pentru mulþi alþii aflaþi în
cumpãnã – aºa cum, cu siguranþã, ajutã ºi oferã încredere ºi
exemplele de mai jos…
Toate aceste cazuri demonstreazã pe viu cã, într-adevãr: „T
TOTUL
posibil!“
este posibil!

Prezentãrile schematice ale celor 12 cazuri:
CAZ 1

A (Sindr
omul Imunodef
icienþei Dobândit
e)
– SID
SIDA
(Sindromul
Imunodeficienþei
Dobândite)
e)::

1997, apr.

– Starea generalã alteratã din aceastã perioadã este pusã
pe seama afectãrii hepatice (hepatitã viralã tip C), în urma
consultului diagnosticându–se ºi colecistitã ac., cu care
ocazie se practicã intervenþie chirurgicalã.
– Starea generalã alteratã se menþine ºi chiar se
accentueazã. Analizele de sânge efectuate în aceastã
perioadã evidenþiazã elementul ºocant: infecþia HIV – SIDA
(diagn. la Spit. Babeº).
– Contactul persoanei cu medicul naturist evidenþiazã
acestuia o persoanã total devitalizatã, caºecticã, incapabilã
de a sta în decubit dorsal (ºezut) în pat mai mult de câteva
zeci de secunde, vorbind în ºoaptã. Începe imediat terapia
naturalã: vegetale crude (legume, fructe, cereale, miere),
cu renunþarea la alte medicamente.
– Revenire spectaculoasã: la douã sãptãmâni de la
declanºarea terapiei naturale persoana îl întâmpinã pe
medic personal la uºã; se miºcã aproape normal prin
apartament. Peste încã douã sãptãmâni se plimbã prin
oraº, realizând ºi o deplasare în provincie (la sute de Km
distanþã).
– Refacere completã (fizic ºi psihic) în urma terapiei natu-

1997, mai

1997, iun.

1997, iul.

1997, sept.
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rale stricte. În prezent (1999) lucreazã, având activitate
zilnicã intensã (de dimineaþa pânã seara), fiind considerat
normal de cãtre anturaj.
CAZ 2

ORMA
ÞIUNE TUMORA
– MENINGIOM FR
FRONT
ONTAL.
FORMA
ORMAÞIUNE
TUMORA-ONT
AL. F
LÃ LA C
OL
OAN
A VER
TEBRALÃ L4 - L5)
COL
OLO
ANA
VERTEBRALÃ
L5)::

1983, iulie

– pe fondul unei sãnãtãþi aparente se declalanºeazã crize
comiþiale atipice.
– internare la spitalul Colentina ºi Cantacuzino; nu se
evidenþiazã nimic. I se administreazã fenobarbital.
– dã naºtere unui copil normal (bãiat).
– internare la spitalul Gh. Marinescu. La tomografie
computerizatã se descoperã un meningiom fronto-parietal
drept (parasagital) de dimensiunea unei portocale. Se
executã operaþie cu laser (dr. Dãnãilã); urmeazã pensionarea pe caz de boalã, cu o stare de bine staþionar.
– crizã lombosciaticã atipicã (foarte lungã).
– se efectueazã RMN la spitalul Panduri unde se descoperã
o formaþiune tumoralã între L4-L5; se prognozeazã
paralizie în trei sãptãmâni.
– se cautã tratament alternativ urmând trei zile de curã
de cireºe Æ scapã de constipaþia cronicã.
– continuã cu cura de cruditãþi a ing.Valeriu Popa, urmatã
de regim lacto- vegetarian strict.
– prin încãlcarea acestuia (zahãr, paste fãinoase) apare
un nodul la sânul drept.
Se recomandã operaþie dar urmeazã douã sãptãmâni de
pauzã alimentarã totalã urmatã de regim lacto-vegetarian
strict. Ca urmare nodulul mamar dispare.
– face RMN la craniu ºi coloanã vertebralã. Rezultatul este
negativ. Nu existã nici o urmã de tumorã la vreunul din
cele douã organe.

1983, aug.
1984
1984, nov.

1993, iunie

1995, apr.

1995, iunie

CAZ 3

ONEVRAXIT
Ã (Scler
ozã în plãci)
– LEUC
LEUCONEVRAXIT
ONEVRAXITÃ
(Sclerozã
plãci):

1993

– mici furnicãturi la extremitãþile mâinilor, apoi la picioare,
însoþite de scãderea sensibilitãþii membrului respectiv;
– consultaþie la col. dr. Gãitan, când se recomandã mai
multã odihnã (pânã atunci, viaþa sa era extrem de
dezordonatã);
1994
– senzaþii de leºin, ameþeli, beþie psihicã, astigmatism
(afectarea vederii);
1995 (martie) – efectueazã RMN la Spit. Panduri. Interpretarea acestuia,
alãturi de un riguros control neuro - psihiatric ( realizat
la secþia de neurologie a Spit. ,,Colentina“, la dr. primar
Carolina Gubavu) tranºeazã diagn. de leuco-nevraxitã;
– accentuarea simptomelor: lipsa coordonãrii ºi al
controlului voluntar al membrelor (,,mers de beþiv“, scris
total dezordonat), al vorbirii, puternicã afectare psihicã.
Simptomele se agraveazã continuu sugerând deznodãmântul final
final.
1995 (martie) – 21 de zile pauzã alimentarã cu apã distilatã, urmat, de
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atunci de Alimentaþie Naturalã. Toamna ºi iarna – câte un
,,post“ de 7-28 de zile. ªi-a revenit, este practic sãnãtos,
are doi copii sãnãtoºi (concepuþi dupã începerea
tratamentului de regenerare!).
CAZ 4
1950
1959
1977
1989
1990,
1990,
1996,

1996,
1996,

– NEOPLASM DE SÂN (cu celule nediferenþiate)
nediferenþiate)::

– toxiinfecþie alimentarã (din carne alteratã) Æ sensibilitate
hepaticã.
– se declanºeazã un puseu acut de hepatitã ac. viralã Æ
urmeazã regim alimentar.
– Alergie alimentarã (erupþie eritematoasã facialã).
– Carditã reumatismalã cu streptococ beta-hemolitic Æ
tratament cu cortizon ºi moldamin.
– se declanºeazã boala canceroasã: obosealã nejustificatã
de efort (miastenie), fãrã depistarea cauzei, în pofida
tuturor analizelor efectuate.
12 nov. – analize la Institutul Oncologic Bucureºti (I.O.B.) Æ se
diagn. „carcinom axilar nediferenþiat metastatic“ (diagn.
anatomo-patologic).
17 nov. – dezintoxicare prin pauzã alimentarã totalã, urmatã de
hranã predominant naturalã (foarte puþin fiert).
aug.
– este necesarã internarea pt. „litiazã biliarã“ (datoritã
neglijãrii hranei naturale stricte), urmatã de operaþie
endoscopicã. Cu acest prilej se remarcã absenþa semnelor
bolii neoplazice diagn. în 1990.
oct.
– curã cu sucuri naturale.
nov. Æ din acest moment: regim lacto-vegetarian, predominant
natural.

CAZ 5

– NEOPLASM UTERIN
UTERIN:

1995, sept.

1997, sept.
Rezultatul:

– apare primul simptom, dominant – hemoragia, însoþit
ulterior de semnele secundare specifice neoplasmului
uterin;
– se stabileºte diagnosticul anatomo-patologic (biopsic);
– din acel moment, pânã în aug. 1996 – hranã vie (alim.
strict naturalã – lactate, ouã miere, legume, fructe, cereale,
toate crude, proaspete). Æ regim lacto-vegetarian, bazat
pe cruditãþi, grâu, tãrâþe, exclus carne.
– control la dr. Poianã (Spit Polizu) Æ regresie cãtre
dispariþie a neoplasmului.
– control echo – la Policlinica RATB.
„fãrã modif. anexiale patologice“ (include ºi uterul).

CAZ 6

– MELANOM MALIGN
MALIGN::

1982, sept.

– acuzã dureri de splinã; se recomandã repaus la pat ºi
tratament medicamentos. În acelaºi timp apare un nev pe
braþul drept; este operat la Spit nr. 10 de dermatologie,
unde se pune citodiagnosticul de „angiom puternic vascularizat“.

1995, oct.
1995, oct.

1995, dec.
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1982

1983

1984

– succesiv, apar noduli reci la baza operaþiilor efectuate.
Extirparea nu are nici un efect (nodulii reapar în alte zone,
cu virulenþã crescutã). Este diagn. ,,melanomul malign“,
apoi ,,metastazã melanom malign“ prin citodiagn.
succesive la Spit. Colentina.
– în jurul operaþiei apar 4 noduli (dupã a 5-a intervenþie
chirurgicalã, vaccinoterapie BCG). Exasperatã, persoana
se prezintã la ing. Popa V. Urmeazã de a doua zi regim
naturist (sucuri de legume, grâu încolþit, fructe).
– revenirea este spectaculoasã: iniþial nu mai putea lucra
nimic, era în pragul disperãrii, mult slãbitã de boalã; dupã
tratament se reface rapid. Cum face abateri de la modul
de alimentaþie natural, îi apar unul din cei patru noduli.
Se simte excelent, este foarte activã, ca secretar general
al Universitãþii Ecologice (anul 1998).

CAZ 7

T TIP II
– DIABET ZAHARA
ZAHARAT
II::

1968

– se depisteazã diabetul (dozare glicemie). Compensarea
s-a realizat un an de zile prin regim alimentar obiºnuit.
– pe fond de stres familial (deces în familie) se produce
decompensarea Æ administrare de Tolbutamid timp de 8
ani.
– Treptat glicemia creºte (efort susþinut la servici) Æ
schimbarea tratamentului prin administrarea de Meguan.
Tot atunci se interneazã la spitalul Cantacuzino Æ se
compenseazã din nou (creºte raþia de glucide).
– pensionarea; la scurt timp creºte iar glicemia (Meguanul
nu are efect); Æ glicozurie (glucozã în urinã); se adm.
Manimil. Glicemia continuã sã creascã (în trei - patru ani
depãºeºte 200 mg% ).
– glicemie =190mg%; glicozuria = 5mg% (tratament cu
Manumil).
– (glicemia 209 mg%); se interneazã la Spitalul Fundeni
pentru al III-lea infarct miocardic (între timp, din 1968 apar
succesiv alte boli manifeste); la externare se recomandã
tratament cu Maycor, Cordoram, Furosemid, Miofilin,
Lanatozid.
– aflã de la televizor de alternativa trat. naturist Æ hranã
naturalã (legume ºi fructe crude) timp de 3 sãptãmâni.
Dimineaþa – zarzavaturi de deasupra pãmântului, la prânz
– rãdãcinoase, seara – fructe. În aceastã perioadã: luni,
miercuri ºi vineri – pauzã alimentarã cu ceaiuri.
– a urmat timp de 14 zile o curã de 450 g. sucuri plus
ceaiuri; de atunci hranã vie (legume, fructe crude) la care
se adaugã lapte crud, brânzã proaspãtã.
– (la începutul tratamentului naturist) glicemie 205 mg.
%, glicozurie 10 mg. % în condiþiile trat. cu Manimil (3
cpr./zi).
– renunþã definitiv la toate medicamentele.
– glicemie 144 mg.%, glicozurie = 0 mg% (fãrã nici un medicament).

1969
1977

1982

1990
1994, oct.

1995, mai

1995, iun.
1995, iul.
1995, iul.
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1996, iun.
1999, iun.

– în aceastã perioadã dispar complet ºi durerile
reumatismale (atroce înainte de trat.), precum ºi ,,crampa
scriitorului“, manifestare permanentã înainte de tratament,
din care cauzã nu putea scrie.
– glicemie 138 mg. %, fãrã medicamente.
– glicemia 134% fãrã medicamente; se simþea foarte bine,
pânã în momentul renunþãrii la hrana vie, când a trecut la
o hranã vegetarianã.

CAZ 8

TR
O ZÃ PLANÃ BILA
TERALÃ
– C OXAR
XARTR
TRO
BILATERALÃ
TERALÃ::

1960

– La un an de la naºtere se diagn. „luxaþie congenitalã
bilateralã de ºold“. Reducerea ortopedicã în aparat gipsat
dã rezultate, cu inconvenienþe (slaba rezistenþã la efort,
mers specific).
– Treptat, articulaþiile ºoldurilor ºi genunchilor devin
dureroase.
– Durerea atinge maxim insuportabil, cu declanºarea
ankilozei parþiale (imobilizare) pe fond de toamnã umedã.
Se diagn. „coxartrozã planã bilateralã“.
– Atac dureros extrem de puternic, în urma cãruia acceptã
tratament cortizonic. Practic, din acest moment persoana
este imobilizatã permanent la pat, cu dureri permanente,
de intensitate variabilã (uneori atroce).
– Este contactat ing. Popa Valeriu, care recomandã terapie
naturistã, cu vegetale predominant crude, alternând cu
perioade de pauzã alimentarã totalã (între 7 ºi 35 de zile).
– Perioada de refacere dureazã aproximativ un an ºi
jumãtate, timp în care mersul redevine posibil.
– Durerile se amelioreazã simþitor (pe fondul continuãrii
terapiei naturale), putându-ºi relua activitatea didacticã.
– Este momentul eliberãrii totale de dureri, în urma discuþiilor ºi întâlnirii cu ing. Valeriu Popa. În prezent, pe fondul
alim. vegetariene, activitatea este practic normalã, singurul
inconvenient fiind legat de miºcare (un mers specific ce
limiteazã libertatea de miºcare).

1967
1980

1984, aug.

1988
1992, dec.

CAZ 9

TENSIUNE AR
TERIALÃ (HT
A).
– HIPER
HIPERTENSIUNE
ARTERIALÃ
(HTA).
HEP
ATIT
Ã CR
ONICÃ A
GRESIV
Ã eett c.
HEPA
TITÃ
CRONICÃ
AGRESIV
GRESIVÃ
c.::

1991, mai

– Dupã o viaþã caracterizatã de o sãnãtate ºubredã
(congestii pulmonare ºi viroze anuale) dupã multiple
internãri în spitale, subiectul ajunge posesorul unor mul.A
td.
tipaþie cr
., H.T
tiple diagnostice: cons
constipaþie
cr.,
H.T.A
.A.. oscilantã sstd.
oidie, hepatitã cr. agresivã (ficat mãrit,
II, hiper
tir
hipertir
tiroidie,
neomogen), splenomegalie, uter fibromatos (mãrit, cu
noduli), hiperaciditate, tahicardie sinusalã, sinuzitã frontalã,
dischinezie biliarã, otitã, cefalee persistentã, spondilozã
cervicalã, discopatie lombarã, ciclu menstrual foarte
neregulat, izoimunizare în sist. AOB Rh negativ eettc. eettc.
– Starea toxicã a corpului era atât de mare (în urma
ingestiei a zeci de tipuri de medicamente, majoritatea
strãine), încât nu mai poate mânca, eliminând tot ce
îngurgita prin vomã sanghinolentã (cu sânge).
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1991, iul.
1995
1996

– Urmeazã scãderea rapidã în greutate (caºexie), cu o
stare de epuizare fizicã ºi psihicã totalã.
– În aceastã stare de decãdere generalã, întrerupe
tratamentul medical (medicamentele plus „regimul
alimentar“ recomandat, alcãtuit din fripturã la grãtar, pâine
prãjitã ºi ceai...) ºi decide schimbarea modului de
alimentaþie.
Începe cu pauzã alimentarã totalã de 14 zile, urmând apoi
„regimul de cruditãþi“ (vegetale crude ºi cereale încolþite),
alternat cu hranã vegetarianã.
– Dupã douã luni se poate deplasa la serviciu. Depãºeºte
criza de eliminare masivã a toxinelor, regãsind somnul ºi
forþa fizicã ºi psihicã.
– Analizele efectuate la 4 ani pun în evidenþã o stare de
sãnãtate foarte bunã – nu se mai confirmã nici unul din
diagn. prezentate anterior.
– În al 5-lea an de „terapie naturistã“ (hranã vie, alternatã
cu hranã vegetarianã) rezultatele analizelor sunt
excelente, se simte foarte bine, desfãºoarã o activitate
intensã atât acasã, cât ºi la serviciu.

C AZ 1100

ATIT
Ã VIRALÃ A
CUT
Ã:
– HEP
HEPA
TITÃ
ACUT
CUTÃ

1987

– se declanºeazã faza acutã a bolii (TGO , TGP > 1000).
– urmeazã tratament medical obiºnuit, cu revenire la normal.
– recãdere.
– puternicã slãbiciune fizicã ºi vitalã (imposibilitate de
deplasare, imobilizare la pat).
– internat la Institutul de Boli Metabolice ºi Nutriþionism
„Nicolae Paulescu“, din Bucureºti;
– nu se întrevede nici o ameliorare Æ se cautã soluþii
alternative. Aflând de ing. Popa Valeriu, urmeazã
tratamentul naturist: pauzã alimentarã totalã de 21 de zile,
urmatã de „regim naturist“ cu grâu încolþit, nuci, miere,
legume ºi fructe crude. A practicat astfel 1 an de zile. De
atunci urmeazã regim vegetarian, predominant natural.
Se simte excelent, are activitate intensã, fiind patron de
tipografie (1998).

1988

C AZ 1111

– B OALÃ v
von
on WILLEBRAND, TIP I
(Boalã a sângelui)
sângelui):

1989

– internãri repetate pentru hemoptizii (sângerare
pulmonarã) ºi tulburãri de coagulare.
În aceastã perioadã se diagn. ,,boala von Willebrand, tip
I“ (1986) ºi ,,Bronºiectazie difuzã“ (1985).
– fiind în stare foarte gravã, urmeazã o pauzã alimentarã
totalã („post total cu apã distilatã“) de 40 de zile. A urmat,
apoi regimul naturist de cruditãþi. De atunci realizeazã o
alimentaþie predominant naturalã.
– la analizele de sânge efectuate, rezultatele ies normale.

1989

1990
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CAZ 12

– SCHIZOFRENIE (Psihozã discordantã)
discordantã)::

1974

– Se declanºeazã boala sistemului nervos cu multiplele
internãri în clinici de specialitate, cu multiple diagn.,
tratamente medicam. complexe, fãrã a putea scãpa de
senzaþiile de scufundare, ameþealã, rãsturnare, palpitaþii.
Medicii consultaþi (dr. Bazilescu, prof. Meiu, dr. Diacov,
dr. Coºa, dr. Predescu, dr. Cremene, dr. Hangan) lãsau sã
se înþeleagã imposibilitatea vindecãrii. Într-adevãr, boala
se agrava zi de zi, o datã cu creºterea ingerãrii de
om as
ege
medicam. Evoluþia diagn.: sindr
sindrom
astteno-v
eno-vege
egett ativ
ativ,,
tetania neurogenã, sindrom anxios cenestopat, nevrozã
anxioasã cu elem. depresive... decompensare
neurosistemicã
neurosistemicã. Apar ºi alte menifestãri clinice negative ca urmare a consumului exagerat de sedative,
tranchilizante, neuroleptice.
– Internare în Clinica de Psihiatrie din Tg.–Mureº, fiind
supus la electroºocuri ºi ºocuri insulinice Æ uneori ajunge
în stare de comã.
– La Spit. Gh. Marinescu din Bucureºti, se diagn. clar
psihoza discordantã (schizofrenie sau, mai simplu,
„cancerul sufletului“). Apar tentative de sinucidere.
Superintoxicat de medicamente, urmeazã cura de
dezintoxicare Æ slãbit, nu se mai poate þine pe picioare.
La externare se recomandã alte medicamente: pyramen,
torecan, clodelazin, romergan etc.
– Când nu mai spera nimic de la viaþã, vegetând într-o
stare de apatie totalã, vine în contact cu ing. Valeriu Popa.
În urma discuþiilor înþelege necesitatea schimbãrii modului
de viaþã, începând cu alimentaþia.
– Începe în felul acesta terapia naturalã de cruditãþi (hrana
vie). Dupã 3 sãptãmâni renunþã la 80% din medicam.
(scapã de farmacodependenþã), revenindu-i treptat starea
de liniºte interioarã ºi somnul natural.
– Pe mãsurã ce terapia naturalã înainteazã în timp (cu
pauze alim. totale însumând cam 100 de zile pe an), obþine
cu fiecare etapã mari progrese în sãnãtate, neaºteptate ºi
necunoscute pânã la declanºarea acestei terapii.
– În prezent „simte cã trãieºte“, „bucurându-se din plin de
sãnãtate“. Dovada: la vârsta de 59 de ani, lucreazã normal la o firmã de construcþii din provincie (muncã grea ºi
responsabilã de ºantier)...

1978
1982

1983, apr.

1999
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Capitolul 13
ÎN LOC DE „CONCLUZIA FINALÃ“
În cazul terapiei naturale, aportul pacientului în actul terapeutic nu
mai este secundar, ci devine determinant, factor de cauzalitate.
Fãrã dorinþa ºi motivaþia puternicã a pacientului, fãrã mobilizarea
realã ºi exemplarã, totul este în zadar.
În acest caz, nu medicul se luptã cu boala, ci pacientul însuºi;
medicul îndrumã, recomandã, sugereazã calea corectã în acest
procedeu terapeutic.
Decizia de a aplica sau nu procedeul aparþine numai pacientului,
ca ºi lupta acestuia cu problemele generate doar de el însuºi.
În privinþa PROPUN
PROPUNERILOR
RECOMANDÃRILOR, cel puþin
ERILOR ºi a RECOMANDÃRILOR
cinci (preluate întocmai încã din „Lucrarea de Diplomã“, din 1997), pot
reprezenta o bazã de plecare, pentru iniþierea, susþinerea ºi dezvoltarea
unei noi forme de tratament ºi, mai ales, pentru un nou ºi real Mod de
Viaþã:
1 . Facilit
ar
ea accesului populaþiei la aceas
tã inf
or
maþie
acilitar
area
aceastã
infor
ormaþie
prin mijloace mass-media, îndeosebi prin literaturã medicalã
de specialitate;
2 . Cer
ce
tãri rigur
oase pe lo
turi mari de v
olunt
ari sãnãt
oºi,
Cerce
cetãri
riguroase
loturi
volunt
oluntari
sãnãtoºi,
bolna
vi ºi bãtrâni;
bolnavi
3 . Introducerea Alimentaþiei Naturale în reþeaua de
restaurante lacto-vegetariene, pentru început, cu extindere
ulterioarã la alte tipuri de restaurante;
4 . Introducerea acestui tip de alimentaþie în activitatea
sportivã, dar mai ales în cantine studenþeºti, de liceu, ºcolare,
grãdiniþe, în unitãþi militare, spitale, sanatorii, case de bãtrâni
care pot deveni „„CASELE
CASELE VIEÞII
“;
VIEÞII“;
5 . Pr
omo
v ar
ea Aliment
aþiei N
atur
ale atât în indus
trie (a
Promo
omov
area
Alimentaþiei
Natur
aturale
industrie
laptelui – prin eliminarea pasteurizãrii, a panificaþiei, la ulei,
zahãr
ne eett c.), cât ºi în agriculturã (prin ffer
er
mele
zahãr,, car
carne
ermele
biodinamice etc.).
Încheiem prezentul „Tratat pentru Alimentaþia Naturalã a OM-ului“,
cu speranþa cã va fi receptat ca atare: o între-deschidere a unei
Uºi, cãtre o nouã abordare a Medicinei, ºi mai ales, a Vieþii!
În Strategia Europeanã privind „sãnãtatea pentru toþi pânã în
anul 2000“, sunt formulate trei obiective principale:
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1 . a da viaþã anilor (controlul morbiditãþii ºi
incapacitãþii);
2 . a da sãnãt
at
e vieþii (pr
omo
v ar
ea sãnãtãþii);
sãnãtat
ate
(promo
omov
area
3 . a da ani vieþii (reducerea numãrului deceselor
premature ºi creºterea duratei de viaþã). ((58
58
58))

„Medicii orientali ºi cei occidentali ar trebui sã-ºi
abandoneze prejudecãþile ºi sã evalueze diferenþele dintre
cele douã sis
ice. T
tr
ez
e ce ar
e ffiecar
iecar
e
sistteme ºtiinþif
ºtiinþifice.
Trrebuie sã pãs
pãstr
trez
eze
are
iecare
mai valoros, sã renunþe la ceea ce este nefolositor sau dãunãtor
pect
elor
ºi sã se sstrãduiascã
trãduiascã pentr
u deplina dezv
olt
ar
e a as
pentru
dezvolt
oltar
are
aspect
pectelor
pozitive ale fiecãruia, astfel încât sã le integreze armonios,
dând naºtere unei noi ºtiinþ
e medicale“ , spunea Chen Li-Fu,
ºtiinþe
Colegiul Medical Chinez, Taiwan (1984). (110)
În timpurile care vin, va fi adesea dificil, probabil, sã ne
dãm seama dacã un progres în cunoaºtere reprezintã totodatã
un pas mai departe în fizicã, în teoria informaþ
iei sau în
informaþiei
ner Heisenber
g, laureat al premiului Nobel.
f iloz
of
ie“ , scria Wer
erner
Heisenberg,
ilozof
ofie“
(110 )
„Sãnãtatea nu este dreptul celui mai tare, ci rãsplata celui
t“ (Dr. A. Riant))
înþelept“
mai înþelep
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JURÃMÂNTUL DE LA GENEVA
(adoptat de Asociaþia Medicalã Mondialã
în 1948, modificat în 1968, 1983, 1994))

În momentul când voi fi primit în rândul membrilor profesiunii
medicale:
Îmi iau angajamentul solemn sã îmi consacru viaþa în serviciul
umanitãþii;
Voi pãstra pentru cei ce m-au instruit recunoºtinþa pe care le-o
datorez;
Voi eex
xer
cit
a pr
of
esiunea mea (ar
ercit
cita
prof
ofesiunea
(artt a mea) cu conºtiinþã
ºi demnitate
demnitate;
Voi considera sãnãtatea pacienþilor mei ca prima grijã;
Voi respecta secretul celui ce mi l-a încredinþat, chiar dupã
moartea pacientului;
Voi pãstra cu sfinþenie onoarea ºi nobilele tradiþii ale profesiunii
medicale;
Colegii mei vor fi surorile ºi fraþii mei;
Nu voi permite ca între datoria mea ºi pacientul meu sã se
interpunã consideraþii de afiliere politicã, vârstã, credinþã,
boalã sau infirmitate, naþionalitate, origine etnicã, rasã, sex,
statut social, comportament sexual;
Voi pãs
tr
a rres
es
pect absolut vieþii, de la începutul ei, chiar
pãstr
tra
espect
sub ameninþare ºi nu îmi voi folosi cunoºtinþele medicale
împotriva legilor umanitãþii;
ei.
onoarei
Fac acest legãmânt în mod solemn, liber ºi sub semnul onoar
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UN LOC PENTRU ÎN
CHEIE
RE
ÎNCHEIE
CHEIERE
Iatã, UNDA s-a declanºat…
Celor ce considerã acest demers ca pe un potenþial pericol,
pentru propriile interese financiare sau orgolii profesionale,
mesajul nostru este Simplu: „Liniºtiþi-vã, cãci, oricum,
Timpul a Sosit“!
Acum, deja e prea târziu, pentru asemenea mãrunte socoteli:
„Nava“ se scufundã (sistemul medical oficial), ºi nici o
„Insulã“ nu e prin preajmã…
Doar privirea îndreptatã cãtre CER-ul din fiecare, poate salva
situaþia… Uniþi cu Cerul, într-o SinCer-itate a Respectului CuVântului…
Vântul schimbãrii ºi Cu-Vântul Transformãrii se manifestã Acum
ºi Aici, din plin!
Iar, pentru cei care ne vãd ca o prezenþã incomodã, mesajul e la
fel de Simplu: nu prezenþa noastrã fizicã este esenþialã, ci
lansarea Mesajului.
ªi, pentru cã aceastã Undã a „Informaþiei pentru Viaþã“ este deja
lansatã, ea se propagã cu Viteza Luminii ºi a Iubirii, fãrã a
mai fi condiþionatã, cumva, de modesta noastrã prezenþã…
Noi ne-am fãcut datoria. Acum e rândul vostru – adicã, TOT al
NOSTRU…
De aceea, rugãmintea sincerã este urmãtoarea: nu încercaþi sã
contraþi ºi sã vã opuneþi la ceea ce-i de neoprit. Doar doriþi
ºi TRÃIÞI simpla realitate a transformãrii profunde, din
interior.
Sã regãsiþi Copilul care vã aºteaptã sã-l readuceþi la Luminã. Cât
nu este puþin cam târziu, cãci, încã odatã, ceasul a bãtut
deja de „Miezul nopþii“, iar Zorii unei noi Dimineþi, deja au
apãrut!
Sã Ardem la Focul Viu al Iubirii pentru semeni!
Noi înºine, ca Medici / Terapeuþi întru Adevãr ºi pentru Viaþã,
sã fim MEDICAMENTUL care ALINÃ suferindul, ºi mai ales,
Lumea întreagã!
Sã ieºim din birouri ºi cabinete somptuoase ºi sã vindecãm
lumea. Adicã, Lumea interioarã a fiecãruia, pe lungul drum
de Re-Cunoaºtere a OM-ului de cãtre oameni…
Cine are Ochi de vãzut ºi Urechi de auzit, Împlinit ºi Eliberat
ESTE…
MarIan,
30 august 2003

704

