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editorial
Seminarul “Conceptul de medicină
creştină. Valoarea terapiei spirituale în
actul medical”
Sub patronatul Fundaţiei Sfânta Irina s-a desfăşurat
seminarul
“Conceptul de medicină creştină. Valoarea terapiei spirituale în actul
medical”.
La seminar au participat specialişti din diferite domenii: medicina,
psihologie, biotehnologie, teologie si chimie.
Seminarul a fost susţinut de Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, directorul
Centrului de Îngrijiri Paliative “Sfânta Irina” din Voluntari.
Participanţii au avut posibilitatea
să redescopere actul medical din
perspectiva crestină. Seminarul a
încercat să pună în lumină o
dimensiune fără de care nu putem
vorbi de vindecare -dimensiunea
spirituală. Deşi nimeni nu ignoră în
totalitate aceste cauze spirituale care
nu se înscriu nici în canoanele
medicale şi nici în canoanele
psihologiei moderne, totuşi
cercetarea lor este mult prea discretă
si sporadică, această dimensiune
cerându-se cercetată cu seriozitate.
Discuţiile purtate au relevat
valoarea şi valabilitatea atemporală a
informaţiei, terapia spirituală
remarcându-se ca instrument
folositor atât în intervenţia medicală
cât şi în cea psihologică. Putem vorbi
de un concept vechi dar totodată nou,
fără de care nu se poate vorbi de o

intervenţie coerentă care să poarte
grija atât a trupului cât şi a sufletului.
Problemele societăţii moderne
duc firesc la o reconsiderare a
modalităţilor de abordare atât
medical cât şi psihologic. Se vorbeşte
tot mai mult de o abordare holistică,
şi totuşi această abordare lasă total în
afară sufletul. Din această
perspectivă terapia spirituală trebuie
repusă în drepturi, trebuie
redescoperită pentru ca să nu se
piardă din vedere aspectul cel mai
important al vieţii omului, fără de
care nu suntem întregi.
În acest sens una din
participante,psiholog, ne-a spus:
“Mărturisesc că iniţial alăturarea
celor doua noţiuni mi se părea cel
puţin stranie, ca să nu spun chiar
dihotomică, privită atât din punct de

vedere teoretic cât şi practic, ca
aplicabilitate programatorie, având
ca argument din păcate suficient de
multe experienţe spitaliceşti fără de
Dumnezeu, amalgamându-se haotic
în mintea mea ideea de psiholog,
preot, vindecator, duhovnic, doctor,
tratament, îngrijire. Asta numai până
când am asistat cu smerenie la
seminarul Profesorului Dr. Pavel
Chirilă. Biblia văzută prin ochii unui
medic a căpătat din acest moment, nu
numai un sens metaforic, simbolic, ci
extrem de explicitat pentru un
domeniu atât de riguros din punct de
vedere ştiinţific, precum medicina.
Noţiunile, descrise aproape ca în

tratatele medicale, care surprind şi
etiologia simptomului, fac din Sfânta
Scriptură, un ghid medical.
M-a bucurat nespus reunirea
omului în trup şi suflet, ca viziune a
medicinei creştine, explicându-se
dezechilibrele
trupeşti şi prin
”alunecările” sufleteşti.
Cum sunt adepta simptomului cu
sens şi a vindecării prin înţelegerea
sensului bolii, am regăsit în zona
medicinei creştine un nou reper.
Multumesc Dr. Chirilă pentru
generozitatea sfioasă cu care ne-a
primit, pentru bogăţia informaţională
pe care a împărtăşit-o.”
Ariana Niculescu

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 Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie
În viaţă, multe din cele ce se
văd ne duc cu gândul la măreţia
lui Dumnezeu, la bunătatea,
dragostea şi purtarea Sa de grijă,
dar dintre toate nimic nu are
plinătatea Sfintei şi
Dumnezeieştii Liturghii.
Liturghia este Cerul pe
pământ, este Necuprinsul
micşorat între adâncă smerenie
la cele văzute, ca prin toate
simţurile omul să guste din
Dumnezeu pentru o unire
desăvârşită şi o viaţă veşnică.
Creştinul venind la biserică
pentru Dumnezeiasca Liturghie
se întâlneşte cu Dumnezeu.
Întâmpinat de bogăţia
rugăciunilor, cântărilor, citirilor
din Sfânta Scriptură, prin care se
revarsă harul dumnezeiesc, el se
umple de bucurie din bucuria
Cerului. Şi doar căutând la o
gătire a sufletului, aşa cum ar

face-o la o întâlnire cu cineva de
vază care i-ar aduce daruri,
poate ajunge la bucuria întâlnirii
cu Mirele ceresc- Hristos. Ce dar
de mare preţ să-I aducem dacă
nu dragostea noastră
nefăţarnică? În dragoste se
vădeşte iertarea aproapelui,
astfel ne ridicăm deasupra firii
aceleia care strigă către dreptate
.... “dacă îţi vei duce darul tău la
altar şi acolo îţi vei aduce aminte
că fratele tău are ceva împotriva
ta, lasă darul tău acolo
înaintea altarului

şi mergi întâi şi împacă-te cu
fratele tău şi apoi venind, adu
darul tău” ( Matei, cap. 5, 23-34)
Toate pe care le aduce cu sine
creştinul trebuie să fie cu bună
cuviinţă: înfăţişarea exterioară,
rugăciunea dinlăuntru,
nejudecata, darul curat de pâine
şi vin, lumina lumânării.
Conştiinţa nu trebuie să fie de
spectator, ci să fie una de
împreună slujitor cu toţi cei ce se
roagă , preoţi şi credincioşi şi cu
tot Cerul.
Pe tot cuprinsul Sfintei
Liturghii ni se împărtăşeşte
nouă, întreaga lucrare de
mântuire a Fiului lui Dumnezeu,
pornind de la vechile proorocii,
la Naşterea Lui; de la lucrarea Sa
în lume şi Patimi, la Învierea,
Înălţarea şi Pogorârea Duhului
Sfânt. Hristos ne deschide
porţile Împărăţiei şi noi, născuţi
din nou din apă şi din Duh
pregustăm în Sfânta Liturghie
veşnicia împărtăşiţi cu Sfântă
Jertfa Sa.
Liturghia nu este supusă

timpului, de aceea ea nu poate fi
săvârşită de două ori într-o zi la
acelaşi Sfânt altar. Timpul este
supus Liturghiei. El nu mai
curge ca şi ceasornicul, el
străbate istoria mântuirii, el nu
se sfârşeşte, ci uneşte temporalul
cu veşnicul. Însăşi ziua este
măsura veşniciei. De aceea şi
Sfinţii Părinţi întrebaţi fiind: “de
câtă vreme ar avea nevoie omul
ca să se mântuiască ?” ei
răspund: “de o zi”. Da, o singură
zi îi poate ajunge omului căci ea
este, cum am spus, măsura
veşniciei.
Pe n t r u c e l c e t r ă i e ş t e
Liturghia şi îi este lui hrană de
care nu se poate lipsi, nimic din
cele ce se petrec acolo nu-i sunt
străine, măcar de ar avea puţină
ştiinţă de carte. Şi rugăciunea lui
deschide Cerul ca şi a celui ce o
săvârşeşte : ”Străluceşte în
inimile noastre, Iubitorule de
oameni, Stăpâne, lumina cea
curată a cunoaşterii Dumnezeirii
Tale şi deschide ochii gândului
nostru spre înţelegerea

e va n g h e l i c e l o r Ta l e
propovăduiri. Pune în noi şi
frica fericitelor Tale porunci, ca
toate poftele trupului călcând,
vieţuire duhovnicească să
petrecem, cugetând şi făcând
toate cele ce sunt spre bună
plăcerea Ta...” (Rugăciunea
rostită în taină de preot înainte
de citirea Sfintei Evanghelii).
Contemplarea Liturghiei este
de fapt contemplarea
Dumnezeirii care S-a smerit pe
cruce pentru păcatele lumii: “…
El fusese străpuns pentru
păcatele noastre şi zdrobit
pentru fărădelegile noastre şi “...

cu rana Lui noi toţi ne-am
vindecat ... chinuit a fost dar S-a
supus şi nu şi-a deschis gura Sa,
ca o oaie spre junghiere S-a adus
şi ca mielul înaintea celui ce
tunde, aşa nu şi-a deschis gura
Sa “(Isaia, cap. 53, 5-7). Acesta
este Dumnezeul nostru ce întru
iubire nemăsurată ne cheamă la
El ca toţi să fim una. Ne lasă vie şi
prezentă veşnic între noi
Liturghia, ca arvună pentru
viaţa de veci îndemnându-ne:
“… aceasta să faceţi întru
pomenirea Mea” (Luca, cap
22,19).
Iată de ce Biserica noastră a
dăinuit. Iar astăzi, ca şi ieri ca şi
în vremea străbunilor noştri,
Liturghia este vie şi jertfa lui
Hristos trăieşte la timpul
prezent. În Sfânta Liturghie
suntem toţi, cei de azi, cei de ieri
şi cei din veşnicie, noi suntem
Biserica pe care “nici porţile
iadului nu o vor birui”.
Presb. Tatiana Banyai

greşeli îndietei
alimentaţia
modernă
Principiile
naturiste

Laptele matern
Laptele, ca aliment valoros, este
menţionat în toate culturile şi
civilizaţiile vechi. Laptele matern
este singurul aliment adaptat
perfect la nevoile nou-născutului.
El are o compoziţie ideală şi un
raport optim între diferite principii
nutritive.
Glucidele
Laptele matern conţine 7%
lactoza, de două ori mai mult decât
în laptele de vacă, având
următoarele caracteristici:
- putere mare de îndulcire
- favorizează asimilarea
magneziului, manganului, zincului
şi calciului
- vine în lanţul fabricării
mielinei (componenta sistemului
nervos central)
- f a vo r i z e a z ă p r o l i f e r a r e a
lactobacililor benefici pentru
fiziologia tubului digestiv
Lipidele
Laptele matern conţine
trigliceride, acizi graşi şi colesterol.
Au următoarele efecte:

- cresc valoarea calorică a
laptelui
- acizii graşi esenţiali sunt
precursori ai prostaglandinei. Ei
accelerează creşterea şi
mielinizarea sistemului nervos
central
- acizii linoleic şi linolenic sunt
acizi graşi polinesaturaţi în procent
mare în laptele matern
- acidul gamalinolenic se
găseşte doar în laptele de mamă
Proteinele
Se găsesc în laptele matern sub
două forme:
- o formă de reţea
corespunzând cazeinelor care
formează 20% din proteinele totale,
fiind cimentate între ele prin
minerale complexe: fosfat-citratcalciu-magneziu
- o formă solubilă care formează
65% din proteinele totale: αlactalbumină, lactotransferină,
albumină serică, imunoglobuline
(cantitate mare de IgA), lizozim
activ contra unor bacterii
- aminoacizi liberi (cisteină,

metionină, fenilalanină, tirozină)
- enzime
Minerale şi oligoelemente
- cantităţi moderate sau mici de
sodiu, calciu, fosfor, magneziu,
mangan, fier. În ciuda cantităţilor
mici de minerale din laptele
matern, absorbţia lor în laptele
sugarului este optimă.

Vitamine
- Liposolubile- A, D, E, K
- Hidrosolubile- B, C, PP şi acid
folic
Alte componente
- macrofage, limfocite T şi B,
polinucleare neutrofile, hormoni,
nucleotide

Greşeli în alimentaţia modernă

Aluminiul
Aluminiul este o componentă
alimentară mult răspândită, mai
ales în dulciurile colorate ale
copiilor. Acest metal uşor poate
provoca boli cerebrale ca de
exemplu: boala Parkinson sau
Alzheimer, deasemenea
hiperactivitate şi tulburări în
procesul de învăţare (sindrom
ADHD).
Studii mai recente arată că poate
acţiona ca un hormon sexual
feminin, putând afecta funcţia
sexuală.
Dulciurile conţin aluminiu atât
natural cât şi ca adaos (mai ales

bomboanele de ciocolată colorate
deoarece acesta determină o
culoare mai pronunţată).
Sucul de mere poate şi el să
conţină cantităţi mari de aluminiu
dacă a fost depozitat în recipienţi de
aluminiu.
Aditivii care conţin aluminiu
sunt: aluminiu pur (E173), sulfat de
aluminiu (E520 până la E523) şi
silicat de aluminiu (E559).
Aceşti aditivi se folosesc pentru
fructele şi legumele confiate şi ca
mijloc de separare pentru sosurile
sub formă de supe la plic.
Aceşti aditivi pe

bază de aluminiu împiedică ca
feliile de brânză ambalate să se
lipeasca între ele. Conform unui

studiu al Comisiei UE, aportul de
aluminiu este de 6,2 mai mare decât
doza săptămânala acceptată.
Text preluat din "Die Ernährungsfalle"
de Hans - Ulrich Grimm

Prudenţa - Maica înţelepciunii

Efectele secundare ale citostaticelor
Digestive – greaţă,vărsături,
mucozită, diaree, constipatie,
anorexie,crampe abdominale,
ocluzie intestinală, ileus paralitic,
tromboză mezenterică, colită
hemoragică
Cardiace – tahicardie, tulburări
de ritm, angină, edem pulmonar,
sincopă, bloc AV insuficienţă
cardiacă, tromboembolism,
accidente vasculare, hipotensiune,
bradicardie, modificări EKG,
cardiomiopatie, tromboflebite
Renale – nefrotoxicitate,
reducerea clearance-ului la
creatinină, cresterea ureei şi
creatininei, hematurie

Hematologiceleucopenie,
trombocitopenie, anemie, febra
neutropenică, hemoragii, sufuziuni
s a n g u i n e , p u r p u r a
trombocitopenică
Neurologice – neuropatii
periferice remise la întreruperea
tratamentului, crize epileptice,
tulburări de vedere, ototoxicitate
Cutanate – prurit,
rash,dermatoze, urticarie, flushing
Alopecia, astenia, fatigabilitate,
creşteri tranzitorii ale enzimelor
hepatice, icter, encefalopatie,

Cauzele bolilor

Efectele televiziunii asupra minţii umane

INCAPACITATEA DE A ASCULTA
CU ATENŢIE
Cercetările au arătat că, dacă o
persoană obişnuită, în urmă cu 25
de ani, distingea aproximativ 300
000 de sunete, acum poate
distinge doar 180 000, cu toate că,
din punct de vedere fiziologic,
sistemul auditiv al copiilor de
astăzi nu diferă de cel al tinerilor
de acum 25 de ani. Atrofierea,
aşadar, nu este a organelor
aparatului auditiv, ci este cauzată
de scăderea continuă a
sensibilităţii creierului. O
explicaţie a acestui fenomen este
găsită de cercetători în faptul că
una dintre principalele ocupaţii
din viaţa copiilor televizionarea
presupune o experienţă mai mult
vizuală decât auditivă, lucru care
face ca ariile corticale ce răspund
de auz să nu se mai dezvolte
normal.

Toate abilităţile amintite
anterior sunt procesate auditiv şi
sunt mediate de ariile limbajului
ce aparţin emisferei stângi. Pare
incredibil, dar copiii americani (sar putea ca astăzi, după
maturizarea unor generaţii
crescute cu televizorul, şi în
România situaţia să devină
similară) au probleme în
urmărirea cu atenţie a ordinii
sunetelor în cuvânt şi a cuvintelor
în frază. Ei întâmpină greutăţi în a
distinge între sunete similare şi a-

şi reaminti lucruri pe care le-au
auzit doar cu puţin timp înainte.
„Sunetele explică J. Healy ajung
la creier, dar se pierd, părând
confuze, înainte de a fi analizate.”
Prin vizionarea TV, tinerii de
astăzi, încă din anii copilăriei, îşi
exersează mai mult capacitatea
recunoaşterii imaginilor, specifică
emisferei drepte, decât pe aceea
de a analiza mesaje verbale,
caracteristică emisferei stângi.
Gândirea lor se bazează mai mult
pe imagini, pe vizual, decât pe
sunete sau cuvinte. Când citesc,
caută imaginile din text, deoarece,
după cum arată studiile, atunci
când un om se uită la televizor,
primeşte mai repede mesajul prin
imagini decât prin sunete. Acest
lucru va constitui un mare
obstacol în dezvoltarea capacităţii
de lectură.
„Copiii cu abilităţi auditive
sărace, observă Healy, indiferent
de cauza acestora, întâmpină
dificultăţi în a citi, în a pronunţa,
în reamintirea a ceea ce au citit cu
câteva clipe mai înainte, în a
înţelege sensul general pentru a
reţine sunetul pe care abia l-au

auzit şi pe care trebuie să-l scrie. În
momentul în care li se vorbeşte, ei
tind să piardă legătura (să se
gândească la altceva). (...) Dacă
trebuie să citească povestiri mai
lungi, nu pot reţine sunetele
cuvintelor în minte suficient de
mult timp pentru a înţelege ceea
ce citesc. Pur şi simplu, minţile lor
nu au fost antrenate să înţeleagă şi
să reţină în mod discursiv. Cu cât
vizionarea TV se va extinde, în
mod special în anii copilăriei,
când conexiunile corticale sunt în
formare, cu atât mai mult se vor
agrava problemele amintite. (...)
Copiii care niciodată nu au învăţat
să proceseze (să înţeleagă, să-şi
amintească) limba fără imagini
ataşate, întâmpină dificultăţi în
şcoală atunci când va trebui să-l
asculte pe profesor. Ei caută să
găsească înţelesurile undeva în
jurul lor (să le fie arătate ca la
televizor) decât să şi le creeze în
propria minte. Se arată, de altfel,
în multe studii că, prin vizionare,
copiii primesc informaţiile în mod
prioritar prin concentrarea
atenţiei asupra reprezentărilor
vizuale (imagini) sau a sunetelor

non-verbale (zgomote, pocnituri,
muzică, efecte speciale), şi nu prin
intermediul urmăririi dialogului.
Pentru a înţelege un subiect
complex, o intrigă, ei ar trebui să
depăşească efectele speciale ce
violentează şi captează atenţia,
spre a se concentra asupra
aspectelor mai puţin
spectaculoase, cum ar fi
activitatea sau vorbirea firească a
omului. Însă, din moment ce
programele TV sunt regizate
astfel încât să atragă tot mai
puternic atenţia, telespectatorul

dobândeşte obiceiul de a ignora
mesajul vorbit în favoarea
trucurilor vizuale şi auditive.” În
felul acesta, auzul şi
recunoaşterea cuvintelor devin
procese în continuu regres,
proporţional cu orele de
vizionare.
(Va urma)
Extrase din cartea Efectele
televiziunii asupra minţii umane
de Virgiliu Gheorghe
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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.

0744.429.308

Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 8

Proiect al Asociaţiei Metamorfosis
Se deschide la 22 martie 2010

0758.249.180
Tel: 0758.249.182
Tel: 0758.249.181
Magazin Unirii - Patriarhie Str. Bibescu Vodă, nr. 24A, sector 4, Bucureşti
(vis-a vis de Facultatea de Teologie)
Tel: 0758.253.975
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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
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