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editorial
Compania Fares Orăştie
va produce o emisiune TV: “Sănătate
prin stil de viaţă”
Compania Fares Orăştie va produce o
emisiune ce va fi difuzată din luna
septembrie în fiecare sâmbătă la ora
17:30, pe postul B1Tv. Scopul emisiunii
"Sănătate prin stil de viaţă" este de a
prezenta publicului larg informatii
despre principiile ce stau la baza unei
vieţi sănătoase. Invitaţii vor dezbate
subiecte din diferite domenii:
- igiena sufletului
- ritmuri biologice
- igiena alimentaţiei
- igiena trupului

- evitarea intoxicaţiei medicamentoase
şi a suprasolicitării
- problema stress-ului
- relaţiile socio-afective, etc.
Temele vor fi abordate atât profilactic
cât şi curativ. Invitaţii emisiuniispecialişti reputaţi din aceste domenii:
nutriţionişti, medici, duhovnici,
psihologi - ce se adresează publicului
larg.
Întrebări şi propuneri pe marginea
temelor abordate se pot face la e-mail:
naturalia@digitech.ro

Fundaţia Sfânta Irina

cu sediul în Voluntari, str. Erou Mircea Marinescu nr.3, jud. Ilfov

organizează seminarul

CONCEPTUL DE MEDICINĂ CREŞTINĂ
VALOAREA TERAPIEI SPIRITUALE ÎN ACTUL MEDICAL
Seminarul va avea loc la sediul Fundaţiei Sfânta Irina.
Se adresează medicilor de orice specialitate, teologilor, psihologilor,
asistenţilor sociali.
Informaţii şi înscrieri la telefon: 021- 352.00.42 sau
e-mail: sf.irina@paliativecare.ro.
Participarea este gratuită.

Igiena sufletului

Despre icoane

Ţie a zis inima mea: pe Domnul voi
căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta,
Doamne, voi căuta”(Psalmi 26, 13)
Ne-am obişnuit să fim înconjuraţi
de multe feluri de icoane să le preţuim
(mai mult sau mai puţin, în funcţie de
statutul nostru duhovnicesc), dar nu
am căutat foarte mult să înţelegem de
ce: de ce le preţuim, de ce simţim
nevoia să ne înconjurăm de ele, ba mai
mult, de ce credem că icoana este
făcătoare de minuni? Iată de ce. Sfintele
icoane sunt pline de lumina lui Hristos
şi cel care le venerează cu credinţă, în

curăţia inimii, se umple de această
lumină binecuvântată. Omul obişnuit
ar aprecia culorile, arta, formele şi,
neformat decât pentru artistic, scapă
ceea ce este mai important:
dimensiunea spirituală. Icoana este
ospăţ duhovnicesc, sărbătoare şi
privire a inimii. Nu poţi aprecia o
icoană cu ”preţul” unui tablou de
Picasso, pentru că ”preţul ” icoanei este
cântărit cu inima şi simţirea celui ce o
doreşte.
În Biserica Ortodoxă, izvorul artei
sacre este de sorginte bizantină, şi de
aceea astăzi întâlnim ca şi un certificat
de autenticitate referirea: icoană
bizantină. Iconografia bizantină a
apărut în Imperiul Bizantin, iar ca stil
bine determinat şi cu o mai largă
răspândire , din jurul anului 500 d.Hr.
Iconografia bizantină îşi are
începuturile în pictura paleocreştină, în
aceasta intrând şi cea din catacombele
secolelor II şi III. În această artă au fost
incluse elemente de artă clasică greacă,
arta elenistică, a Egiptului şi alte tradiţii
artistice, cum ar fi cea din Siria. Prin
contopirea lor a luat naştere arta sacră a
c a t a c o m b e l o r. A b i a î n t i m p u l
împăratului Justinian (527- 565) stilul
bizantin al picturii icoanelor ia
amploare.
Lungă şi grea a fost calea icoanei
până în zilele noastre, dar ca şi Biserica,

ea nu a putut fi ascunsă ori închisă
privirilor şi rugilor noastre şi nici nu va
fi până la sfârşitul veacurilor.
Icoana, în înţelesul restrâns al
cuvântului, este reprezentarea
picturală a unui personaj sfânt făcută
fie pe hârtie, pe pânză, pe lemn, pe
sticlă, metal, piatră sau chiar pe zidul
bisericii.
Cuvântul ” icoană” înseamnă
imagine sau portret în limba greacă
(eikôn) şi desemna chiar de la
începuturile Bisericii orice
reprezentare a lui Hristos, a Fecioarei
Maria, a unui sfânt, a unui înger sau a
unui eveniment din istoria sfântă.
Deşi în Vechiul Testament exista
interdicţia de a-L reprezenta pe
Dumnezeu, căci El s-a descoperit
atunci doar prin cuvânt, Sfântul Ioan
Damaschin arată că în Noul Testament
Dumnezeu se manifestă deopotrivă
prin cuvânt şi imagine. Astfel,
Nevăzutul a devenit vizibil, iar nereprezentabilul, reprezentabil.
Dumnezeu se arată în Persoana
Cuvântului întrupat; acelaşi
Dumnezeu care a grăit în Vechiul
Testament, acum spune Apostolilor :”
Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de
urechile voastre că aud! Adevărat vă
spun că, mulţi prooroci şi oameni
neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile
pe cari le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi
să audă lucrurile pe cari le auziţi voi, şi

nu le-au auzit.” (Matei 13, 16-17). Dacă
Apostolii L-au văzut cu ochii lor
trupeşti pe Hristos, spune tot Sfântul
Ioan Damaschin, atunci El poate fi
reprezentat pentru a fi contemplat de
sufletul iubitor de Dumnezeu, iar
contemplarea prin icoană a lui Hristos
”ne sfinţeşte vederea şi, prin ea,
sufletul”.
Prima icoană a lui Hristos, aşa cum
arată Sfânta Tradiţie, a apărut încă din
timpul vieţii Sale pământeşti. Astfel,
regele Abgar al Edesei, voind a-L vedea
pe Hristos, trimite mai multe epistole,
Însă Hristos Domnul îi trimite ca
binecuvântare o mahramă pe care s-a
imprimat chipul Său. Această icoană
nefăcută de mână (acheiropoičtos) s-a
păstrat multă vreme în Edesa ca odor
de mare preţ.
Primele reprezentări ale Maicii
Domnului au fost pictate chiar de
Sfântul Evanghelist Luca, imediat
după Cinzecime. Ele sunt în număr de
trei şi fiecare, după felul reprezentării
poartă denumiri sugestive: Elčousa
(Milostiva), Odighitria (Călăuzitoare),
iar cea de a treia face parte dintr-un
ansamblu mai mare numit Deisis.
Icoana este foarte strâns legată de
momentul Schimbării la Faţă, când
Hristos s-a arătat în acea lumină
dumnezeiască proprie naturii
Sale. Icoana Îl

reprezintă pe Hristos în natura Sa dumnezeiască prin
formele ce depăşesc carnaţia naturală a trupului.
Frumuseţea este dată de puritatea spirituală,
interioară, şi care se adresează sufletului contemplativ.
Prin acest fapt suntem chemaţi la comuniune cu cerul,
căci frumuseţea harului izvorâtă din Duhul Sfânt prin
icoană ”pictează”, lucrează în suflet asemănarea cu
Dumnezeu. De aceea valoarea şi frumuseţea icoanei
este dată de ceea ce reprezintă, şi anume de imagine a
frumuseţii ca asemănare divină.
Presb. Tatiana Banyai

în alimentaţia
modernă
Greşeli greşeli
în alimentaţia
modernă

Tratarea termică a alimentelor
În mod tradiţional tratarea
termică corectă este reprezentată
de fierbere, coacere, fierbere cu
aburi. Fierberea este în jur de
100° C, punctul de fierbere al
apei. Reguli importante de care
trebuie să ţinem cont :
-unele alimente trebuie tratate
termic în mod obligatoriu:
cerealele, cartofii, conopida,
leguminoasele (fasolea bob,
lintea, mazărea)

-unele alimente e mai bine să
nu fie tratate termic: roşiile,
morcovii, ţelina, varza, salata,
usturoiul, ceapa, ardeiul
-tratarea termică agresivă
scade valoarea nutritivă a
alimentelor: cuptor cu
microunde, oala sub presiune,
UHT (temperaturi ultraînalte)
-grătarul este contraindicat în
măsura în care arde până la
corabonizare alimentului

Principiile dietei naturiste

Valoarea nutritivă a algelor
Valoarea nutritivă şi culinară a
algelor fac din acestea candidate la
îmbunătăţirea calităţii dietei.
Datorită cunoaşterii valorilor
nutritive şi gastronomice, algele
sunt folosite şi consumate din ce în
ce mai des. Astfel se explică faptul
că au fost inovate tehnici de
cultivare şi create reţele de
comercializare a algelor în întreaga
lume. În ceea ce priveşte
întrebuinţarea lor culinară şi
calităţile nutritive recunoscute, cele
mai importante trei alge marine
sunt algele nori (Porphyra), kombu
(Laminaria) şi wakame (Undaria).
În urma studierii compoziţiei
nutritive a algelor, diferite din
punct de vedere al conţinutului de
săruri minerale : calciu, fosfor, sulf,
sodiu, fluor, fier, magneziu, zinc ;
vitamine şi proteine în special, s-a
constatat că majoritatea au ca
numitor comun cantitatea mare de
sodiu şi iod. Uscate şi pulverizate,
algele nori, bogate în sodiu, se
folosesc de mii de ani drept
condimente în numeroase

preparate culinare. Cu toate
ace st ea, e st e con t ra i n di cat ă
folosirea lor fără măsură în dieta
hiposodică, deoarece pot cauza
hipertensiune, reţinerea de lichide
sau probleme cardiace sau renale.
Unul dintre cele mai importante
aspecte dietetice ale algelor este
conţinutul de iod. Este vorba de un
oligoelement indispensabil pentru
buna funcţionare a glandei tiroide,
ajută la creştere şi metabolism,
dezvoltă agilitatea mentală şi
participă la metabolizarea
grăsimilor. Însă, abuzul de iod
poate da naştere la hipertiroidism,
boală provocată de disfuncţia
glandei tiroide. Funcţionarea
anormală a acestei glande explică
diverse simptome cum ar fi
anxietatea, insomnia, tahicardia şi
palpitaţiile. Din acest motiv, este
important consumul moderat al
algelor, în special pentru cei cu
antecedente familiale cu privire la
problemele provocate de glanda
tiroidă.

greşeli în alimentaţia modernă

În acest număr vă prezentăm:

SANFLORA
Săpun natural produs manual din uleiuri vegetale, plante şi
extracte din plante, miere, argilă, lapte de capră şi uleiuri esenţiale
- Produs care îl găsiţi în Magazinele Naturalia De ce acest săpun?
Pentru că din propria experienţă
a familiei, am constatat că în
condiţiile unor probleme de
sănătate a pielii, tratamentul
prescris de medic includea în mod
obligatoriu şi utilizarea unui săpun
natural.
Aşa am aflat că săpunurile
comune produse industrial conţin
surfactanţi, detergenţi, conservanţi,
parfumuri şi coloranţi artificiali
precum şi alţi aditivi sintetici care
afectează echilibrul natural al pielii,
diminuând funcţia protectoare a
acesteia. De asemenea, am mai aflat
că în procesul industrial de
producţie, glicerina ce se formează
în timpul procesului de fabricare a
săpunului este extrasă şi
valorificată separat, fiind un
ingredient valoros pentru industria
cosmetică !
Alternativa a apărut firesc:
fabricarea manuală de săpun,

exclusiv din ingrediente naturale,
prin metoda la rece - un proces lent
ce păstreaza active proprietăţile
ingredientelor folosite.
Săpunurile noastre conţin doar
uleiuri vegetale, plante şi extracte
din plante, miere, lapte de capră,
argilă, uleiuri esenţiale (extrase tot
din plante), reţinând în produsul
final întreaga glicerină rezultată în
urma procesului de fabricare.
Aceasta face ca produsele noastre
să fie ideale pentru pielea sensibilă
şi pentru persoanele care doresc
produse de îngrijire a pielii de
calitate, fabricate din ingrediente
naturale.
Săpunul fabricat în acest mod
reţine multe din binefacerile
naturale ale ingredientelor
utilizate, cu cât acestea sunt mai
bune, cu atât produsul rezultat
fiind unul de calitate. Astfel, printro selecţie atentă a ingredientelor
folosite, producem un săpun diferit

de orice alt produs comun pe care laţi utilizat până in prezent.
Prin ce se disting produsele
noastre
- conţin exclusiv ingrediente
naturale
- sunt produse manual prin
metoda la rece, printr-un proces
lent (aproximativ 4 săptămâni), ce
păstrează active proprietaţile
ingredientelor folosite, astfel,
săpunul rezultat îndeplineşte o
dublă funcţie, de curăţare şi
îngrijire a pielii
- prin utilizarea de extracte din
plante obţinute prin macerarea
plantelor în uleiurile vegetale
folosite în procesul de preparare al

săpunurilor, combinat cu metoda
de producţie la rece, se păstrează
principiile active ale plantelor în
produsul final
- conţin întreaga cantitate de
glicerină rezultată în urma
procesului de saponificare
- prin amestecul de uleiuri
vegetale conţinute (măsline,
sâmburi de struguri, floarea
soarelui, cocos, palmier, ricin, etc),
fiecare dintre acestea aducând
anumite proprietăţi în produsul
final (condiţionare a pielii,
hidratare, emolienţă, curăţare)
- având un conţinut ridicat de
ingrediente bogate în principii
active cu efecte de îngrijire
şi întreţinere

a pielii, săpunurile Sanflora reduc
nevoia de a folosi produse
cosmetice suplimentare
- gamă de produse diversificată,
acoperind nevoile pentru toate
tipurile de piele; producem inclusiv
un sortiment fără miros, potrivit în
mod special pentru persoanele cu
pielea sensibilă.
Cum pentru noi utilizarea

săpunului natural a adus cu sine
echilibrul şi tonusul natural al
pielii, dorim să vă împărtăşim câte
ceva din experienţa noastră şi vă
invităm să constataţi şi
Dumneavoastră binefacerile unui
astfel de săpun.
Doina Bratu
sapun.natural@sanflora.ro

Prudenţa - Maica înţelepciunii

Reacţiile adverse ale anticoncepţionalelor
Pilula anticoncepţională este
exemplul tipic de substanţă
farmacologic activă
administrată persoanelor
sănătoase(nu bolnave).
Anticoncepţionalele sunt cele
mai folosite medicamente din
lume (şi din istoria medicinei).
După cca 50 de folosinţă se pot
aprecia efectele adverse de-a
dreptul catastrofale asupra
organismului uman:
- cresc riscul cancerului de sân

(conform analizei a 54 de studii
pe 150.000 femei)
- tromboembolism pulmonar
- t r o m b o e m b o l i s m
postoperator
- hipertensiune arterială
- accident vascular cerebral
- creşterea nivelului
lipoproteinelor
- obezitate
- depresie
- virilizarea fătului feminin
- revenirea lentă a fertilităţii

Cauzele
bolilor
greşeli
în alimentaţia
modernă

Controlul populaţiei prin glutamatul de
monosodiu
Controlul populaţiei prin
glutamatul de monosodiu
Într-un raport prezentat în 2006
în faţa comisiei de experţi pentru
aditivi alimentari din cadrul
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi
intitulat Otrăvirea lentă a omenirii
(The Slow Poisoning of Mankind),
cercetătorul John Erb a rezumat
sute de studii ce au tratat în ultimii
50 de ani efectele glutamatului de
monosodiu asupra animalelor şi
oamenilor.
Aşadar, cu toate că guvernele au
la dispoziţie o largă bibliografie
ştiinţifică privind efectul nociv al
glutamatului, nu iau nici o măsură
măcar de a informa populaţia, dacă
nu şi de a interzice această otravă cu
efect întârziat.
Potrivit cercetătorilor F. Bellisle
şi M. Monneuse, un procent de 0,6%
glutamat de monosodiu (MSG) este
suficient pentru a-i determina pe
oameni să mănânce tot mai mult şi
mai repede; se pare că în jur de 6%

din dieta zilnică a unei persoane ar
putea fi alcătuită din MSG. Aceasta
înseamnă că, la un consum de două
kilograme de alimente pe zi, un
adult sau un copil ar pimi o doză de
12 grame de glutamat de
monosodiu: o astfel de doză este
suficientă pentru a omorî un
şobolan de un kilogram (cf. JECFA
Toxicology Study, FAO Nutrition
Meetings Report Series, 1974, No.
53) .
În literatura de specialitate,
“şoareci trataţi cu MSG” este o
expresie sinonimă cu obezitatea,
letargia şi creşterea nivelului de
insulină. De zeci de ani, cercetătorii
produc în laborator şoareci ce
suferă de obezitate, datorită
aplicării de glutamat de monosodiu
în diferite doze.
De asemenea, MSG-ul adăugat
în hrana oilor a condus la o creştere
experimentală a apetitului, încât
consumul de hrană de slabă calitate
poate fi mărit prin tratarea
acesteia cu

MSG (cf. Factors affecting the
voluntary intake of food by sheep,
Colucci P.E., Grown W.L., 1993).
Într-un alt studiu având la bază
subiecţi umani, “Umami şi
apetitul” realizat în 1990 de către
P.J. Rogers şi J.E. Blundell, s-a
constatat că atunci când un om
consumă o masă în care este
adăugat MSG, acestuia i se face
curând foame din nou şi va
consuma o cantitate mai mare de
hrană tratată cu MSG decât cea fără
acest ingredient.
Într-un studiu realizat în 1984,
cercetătorii au reuşit să provoace
atacuri de epilepsie şoarecilor
cărora li s-au administrat mici doze
de MSG: “ Severitatea convulsiilor
şi frecvenţa deceselor a crescut în
mod progresiv odată cu vârsta”
MSG-ul este responsabil şi
pentru creşterea secreţiei de
insulină, într-un studiu
documentat de A. Niijma şi T. şi T.
Togizama, în 1990: “Când cavitatea
orală a şoarecelui a fost infuzată cu
o soluţie de MSG, s-a constatat o
creştere rapidă a nivelului de

insulină din sânge la 3 minute de la
stimulare “. Aceleasi efecte au fost
observate şi într-un experiment cu
subiecţi umani .
Glutamatul de monosodiu
reduce, de asemenea, secreţia
hormonului de creştere în timpul
adolescenţei. Experimentele
realizate pe şoareci au arătat că
MSG reduce secreţia hormonului
de creştere, soarecii devenind obezi
şi având o creştere deficitară.
Efectele se observă însă şi la
oameni: “La indivizii obezi, secreţia
hormonului de creştere este
împiedicată (…), iar gradul acestui
defect în secreţie este proporţional
cu gradul de obezitate”( Savastano
S., Di Somma C., Belfiore A., 2006)
Glutamatul afectează pruncul
încă din pântecele maicii sale
În anii '80 şi '90 ai secolului
trecut, cercetătorii au descoperit că
MSG poate să depăşească bariera
pusă de placentă şi să pună astfel în
pericol copilul aflat în pântecele
mamei sale. Efectele negative au

fost amplu analizate pe şoarecii
folosiţi în experimente dar “aceste
observaţii dovedesc posibilitatea
unei otrăviri dincolo de placentă a
fetuşilor umani, după consumul de
către mamă a unor alimente bogate
în glutamat “ ( cf. Neurotoxicity of
monosodium-L-glutamate in
pregnant and fetal rats, Toth L.,
Karcsu S., 1987). În urma acestor
observaţii experimentale a efectelor
nocive pe care le are glutamatul
asupra sarcinii, cercetătorii M.
Hermanussen şi J.A. Tresguerres au
tras în 2003 un puternic semnal de
alarmă: “Sugerăm cu tărie
abandonarea agentului
aromatizator glutamat de
monosodiu şi reconsiderarea
dozelor zilnice de proteine şi
aminoacizi recomandate în timpul
sarcinii”.
Un alt efect deosebit de
important observat de cercetători în
testarea glutamatului pe şoareci
este comportamentul agresiv şi
antisocial generat asupra
rozătoarelor. Aceasta este de fapt o
trăsătură surprinsă de toate

experimentele din domeniu, fără
excepţie, aşa cum subliniază şi
doctorul Russell Blazlock în cartea
sa Excitotoxinele. Şi cum omul este
de cinci ori mai receptiv la glutamat
decât şoarecii, iar copiii de patru ori
mai mult decât adulţii, să ne mai
mire oare că, îndopaţi cu
glutamatul găsit mai ales în chipsuri, dresinguri şi supe, copiii noştri
sunt tot mai agresivi?
Având în vedere că studiile
ştiinţifice arată tot mai concludent
cum glutamatul distruge zonele
cerebrale responsabile cu
concentrarea şi atenţia şi, în
general, slăbeşte capacităţile
cognitive atât la animale, cât şi la
oameni, chiar din faza intrauterină,
dacă mama a consumat multe
alimente bogate în glutamat de ce
ne-am mai mira de slabele rezultate
cognitive ale copiilor noştri sau de
faptul că, aşa cum arată aceleaşi
studii, oamenii devin infertili ?
Extras din revista “Familia ortodoxă”
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Magazinul Naturalia este organizat pe următoarele compartimente:
• produse bio obţinute după rigorile agriculturii ecologice, având sigla şi
atestatul organismului de inspecţie ecologică; alimentelele bio provin din plante
cultivate pe un teren îngrăşat natural, fără tratamente, insecticide, fără aditivi, fără
procedee de rafinare.
• produse tradiţionale- alimente şi semipreparate obţinute în gospodăriile
ţărăneşti- şi comercializate conform legii produsului tradiţioanal.
• haine (în special lenjerie de corp), obţinute din fibre naturale (unele dintre ele
bumbac bio).
• cosmetice bio (fără parabeni, săruri de aluminiu, alcool izopropilic).
• instrumente specifice bucătăriei naturiste (lut, inox), dispozitive de fiert în aburi,
de obţinut sucuri, etc.
În magazinul nostru găsiţi revista “Naturalia- Sănătate prin stil de viaţă”, care se
distribuie gratuit.
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0758.249.180
Tel: 0758.249.182
Tel: 0758.249.181

Supermarket
Piaţa Alba Iulia

Curtea Brâncovenească
partener Naturalia

Complexul Casa Nera
partener Naturalia

0758.253.972
B-dul Unirii 69, bl. G2b, sc.TRONSON 3,
parter, sector 3, Bucureşti (lânga magazinul
BIOKARPET - P-ţa ALBA IULIA)
Tel: 0758.253.971

Str. Vasile Lupu 43, Constanţa
Tel: 0241-66.50.69
Piaţa Victoriei nr. 8, Timişoara
Tel: 0725.210.126

Citiţi în numărul viitor:
Igiena sufletului: Despre icoane
Greşeli in alimentaţia modernă: Despre efectele unor E-uri
Principiile dietei naturiste: Lăptişorul de matcă
Reacţii adverse medicamentoase: Antihipertensivele
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