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greºeli în alimentaþia modernã
Igiena sufletului

Sfinþii Petru ºi Pavel
Biserica Ortodoxã prãznuieºte în
fiecare an, la 29 Iunie pe unii dintre cei
mai mari, mai cunoscuþi ºi mai
veneraþi dintre sfinþi ºi anume pe Sf.
Apostoli Petru ºi Pavel.

întreaga viaþã propovãduirii "cu timp
si fãrã timp" a Evangheliei lui Hristos,
ba mai mult au pecetluit aceastã
lucrare cu sângele lor vãrsat martiric
pentru Hristos ºi pentru Biserica Sa.

E o sãrbãtoare cu profunde rezonanþe
spirituale în sufletele creºtinilor care
cinstesc pe cei doi mari corifei ai
Apostolilor, care ºi-au închinat

E o sãrbãtoare care dateazã încã din
secolul II al erei creºtine ºi evlavia
credincioºilor s-a materializat în
ridicarea de biserici pe locul

martirajului lor, iar imnografii
creºtini ºi marii pãrinþi ai Bisericii sau întrecut în a-i elogia pe cei doi
apostoli care, prin cuvântul ºi sângele
lor, uniþi în Hristos, au plãmãdit
Roma creºtinã ºi Biserica întreagã.
Din Sf. Evanghelii, cunoaºtem cã Sf.
Petru era originar din localitatea
Betsaida din Galileea, fiind fiul lui
Iona ºi frate mai mare al lui Andrei cel
dintâi chemat de Domnul la lucrarea
apostoliei, ºi se numea Simon, pânã
când Mântuitorul i-a schimbat acest
nume în Chefa sau Petru.
Luând cunoºtintã de ideea mesianicã,
Sf. Petru a devenit un adept zelos al
acesteia ºi este primul care l-a numit
pe Iisus "Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu Celui Viu"
(Matei 16, 17-19).
Dupã Pogorârea Sf. Duh la Rusalii, Sf.
Petru este cel dintâi care vesteºte
poporului evreu pe Iisus Hristos cel
rãstignit ºi înviat, îndemnându-i pe
toþi la pocãinþã ºi întoarcere la
credinþã (Fapte 3, 19).
Din Ierusalim, dupã întemeierea
Bisericii Creºtine în ziua Cincizecimii
Sf. Petru a mers sã vesteascã

Evanghelia Împãrãþiei în Antiohia,
Pont, Galitia, Capadochia, Bitinia ºi la
Roma, unde a suferit ºi moarte de
martir la 29 Iunie în anul 67.
Potrivit unei vechi tradiþii, Sf. Petru a
cerut sã fie rãstignit cu capul în jos,
dorind sã arate deosebirea dintre
chinurile sale ºi cele ale dumnezeiescului sãu Învãþãtor.
Sf. Petru a fost unul dintre cei trei
apostoli pe care Mântuitorul Hristos
i-a fãcut martori ai slavei Sale
dumnezeieþti pe muntele Taborului.
De la Sf. Apostol Petru ne-au rãmas
scrise în
Noul Testament douã
epistole soborniceºti, mult folositoare
vieþii creºtine.
Sf. Apostol Pavel, supranumit
"apostolul neamurilor", pentru cã a
predicat Evanghelia mai ales
pãgânilor, s-a nãscut într-o familie de
iudei bogaþi în Tarsul Ciliciei,
primind o educaþie strãlucitã în
ºcoala rabinului Gamaliel.
La început, Saul, cãci aºa fusese numit
la naºtere, a fost un adept înfocat al
legii mozaice ºi un duºman de moarte
al creºtinilor.

Este cunoscutã întâmplarea petrecutã
pe drumul Damascului, când, plecat
sã-i persecute pe creºtini, Saul se
întâlneºte cu Iisus cel înviat ºi se
converteºte la creºtinism devenind
cum spune Fericitul Augustin "din
lup miel, din persecutor înfocat un
vestitor neobosit al Evangheliei,
învãþãtor ºi apostol al popoarelor."
A propovãduit pe Hristos tuturor
strãbãtând în trei cãlãtorii misionare
toatã Asia, Spania, Britania ºi Italia,
înfiinþând comunitãþi creºtine,
hirotonind episcopi, preoþi ºi diaconi.
De la Sf. Apostol Pavel ne-au rãmas 14
epistole scrise cu diferite ocazii ºi în
timpuri diferite, din care emanã grija
neobositã a apostolului pentru
propovãduirea ºi pãstrarea nealteratã
a învãþãturii creºtine.
Ajungând la Roma a doua oarã, Sf.
Pavel a fost închis ºi condamnat la
moarte de cãtre crudul împãrat Nero,
tãindu-i-se capul ºi câºtigând în
aceeaºi zi de 29 Iunie a anului 67,
împreunã cu Sf. Petru cununa cea
neveºtejitã a muceniciei.
Pe locul unde a fost rãstignit în Roma
Sf. Petru, în circul neronian acum se

ridicã basilica Sf. Petru, iar în locul
martiriului Sf. Pavel de pe via Ostia,
creºtinii au ridicat o bisericã închinatã
lui ºi anume biserica "San Paulo fuori
la mura", adicã biserica din afara
zidurilor cetãþii.
Ogorul Bisericii stropit de sângele lui
Hristos ºi al martirilor între care ºi al
Sf. Ap. Petru ºi Pavel a rodit ºi va rodi
pânã la sfârºitul veacurilor credinþã,
nãdejde ºi iubire. Cinstindu-i pe Sf.
Ap. Petru ºi Pavel îl preamãrim pe
Dumnezeu, izvorul sfinþeniei "cel
minunat întru Sfinþii Sãi".
(Din "Telegraful Român",
Nr. 23-24, 1996)
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Pentru o lume sãnãtoasã ºi dreaptã

Uleiul de cânepã:
Istoria utilizãrii uleiului de
cânepã îºi are începuturile în China,
cu aproximativ 3.000 de ani î.H.
Seminþele erau folosite pentru
combaterea inflamaþiilor pielii ºi erau
considerate ca fiind tonice, regenerative, laxative, diuretice ºi excelente
pentru eliminarea
limbricilor la nounãscuþi ºi animale.
Uleiul de cânepã este singurul
ulei în compoziþia
cãruia nu apar acizi
graºi saturaþi, fiind
format în proporþie
de aproximativ 90%
din acizi graºi nesa-

turaþi. Conþine: acid linolic (omega-6)
în proporþie de 50-60%, acid alfalinolenic (omega-3) în procent de 1520%. Raportul acid linolic/acid alfa
linolenic, unic în combinaþie naturalã,
corespunde
nevoii zilnice recomandate de acizi
graºi. Alãturi de aceºti compuºi,
uleiul de cânepã conþine circa 2-6%
acid gamma-linolenic (GLA).
Uleiul de cânepã poate fi
considerat „vaccin” nutriþional iar
introducându-l zilnic în dietã joacã
rolul unui aliment protector. Are
miros ºi gust plãcut, asemãnãtor celui
de nucã ºi poate fi folosit pentru a
condimenta salatele, pastele, orezul,
peºtele sau poate fi combinat cu alte
uleiuri utilizate în mod tradiþional.
Uleiul de cânepã are efecte terapeutice semnificative

folosindu-se în tratarea afecþiunilor
cum ar fi:
Probleme cardiovasculare:
-uleiurile Omega 3 reduc trigliceridele ºi niveul de colesterol
-acizii graºi Omega 3 sunt eficienþi în
micºorarea tensiunii arteriale ºi în
diminuarea nivelului de fibriogen.
Echilibrul pielii:
-furnizeazã acizii graºi necesari în
menþinerea sãnãtãþii ºi a flexibilitãþii
membranelor celulare,
-proprietãþi antivirale, antifungice ºi
antibacteriale
-trateazã afecþiuni alergice cronice ºi
inflamatorii, de tipul eczeme,
psoriasis, lupus ºi colitã ulceroasã.

Sistemul nervos:
Acizii graºi esenþiali sunt necesari
pentru o structurã sãnãtoasã a
membranelor celulare, mai ales a
celulelor nervoase, fiind vitali pentru
scutul de mielinã (care izoleazã
celulele nervoase). La copii, omega 3
ºi omega 6 sunt extrem de importanþi
pentru dezvoltarea sãnãtoasã a
creierului.
Sistemul imunitar:
S-a descoperit cã AGE îmbunãtãþesc
funcþionarea sistemului imunitar,
ajutã la reglarea bacteriilor intestinale
ºi cresc energia celularã necesarã la
eliminarea materialelor nefolositoare.
Siropul de arþar:

Echilibrul hormonal:
Cânepa este singura sãmânþã
comestibilã care conþine Acid
Gamma-Linolenic benefic în tratarea
simptomelor premenstruale ºi ale
menopauzei.
Antiinflamator/antiartritic:
Acizii graºi Omega 3 ajutã la
producerea seriilor prostaglandin 3
(PG3), substanþe antiinflamatoare
care funcþioneazã asemenea hormonilor.

Arþarul este un arbore
rezistent, ce înfloreºte primãvara
înainte de a înfrunzi, cu lemnul alb ºi
tare, cu frunze lucioase, despicate în
cinci lobi lungi ºi ascuþiþi. Descoperit
de triburile ameridiene cu mult
înaintea coloniºtilor americani,
siropul de arþar a devenit o parte
importantã din identitatea Canadei,
frunza de arþar fiind folositã ca simbol
al Canadei încã din secolul 18, fiind
reprezentatã atât pe steagul þãrii cât ºi
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pe monede.
În prezent se cunosc 10 specii
de arþar: arþarul de zahãr, arþarul
negru, arþarul argintiu, arþarul roºu,
arþarul fin, arþarul þepos, arþarul de
Pennsylvania, arþarul cu frunze mari,
arþarul negondo, arþarul circiné. Din
acest zahãr de arþar se fabricã siropul
de arþar, cunoscut în toatã lumea
pentru calitatea ºi efectele sale
benefice asupra corpului uman.
Siropul de arþar se obþine prin
fierberea sevei copacului. Seva se
recolteazã numai într-o anumitã
perioadã a anului, de la sfârºitul lunii
februarie pânã la jumãtatea lunii
aprilie. Dintre numeroasele specii de

arþar, doar câteva sunt folosite pentru
obþinerea acestei delicatese.
In funcþie de culoare, de data de
recoltare a sevei ºi de gust, siropul de
arþar este clasificat în trei grade: A, B ºi
C. Dacã siropul de grad A are o
culoare maronie relativ luminoasã ºi
are o aromã finã, cel de grad C este
închis la culoare ºi are un gust
puternic aromat. La ora actualã,
Canada produce mai mult de 80% din
cantitatea de sirop de arþar de pe glob,
iar producþia din Quebec este
controlatã printr-un sistem de
management bine pus la punct.
Siropul de arþar poate fi folosit
ca îndulcitor pentru cafea sau ceai,
dând o savoare catifelatã sau ca
topping pentru vafe, clãtite, plãcinte,
dar poate fi folosit ºi ca parte
componentã a unui sos pentru
diverse preparate culinare.
Lintea galbenã, verde, Troja
(maro), Gourmet (maro), roºie (decojitã), Beluga (neagrã, micã)
Lintea este o plantã anualã
leguminoasã, scundã, pãroasã, cu
frunzele paripenat-compuse ale cãrei
seminþe sunt comestibile. Etimologic,

fierbere redus, lintea este o excelentã
alternativã la fasole, în preparate
pasate, în supã, în asociaþie cu orez,
carne ºi legume.

numele acestei plante înseamnã
lentilã ºi provine din latinescul lens,
datoritã formei bombate ?i circulare a
seminþelor. Planta are cca 40 cm iar
seminþele se gãsesc în pãstãi, ca ºi
mazãrea ºi fasolea. Spre deosebire de
mazãre ºi fasole, seminþele de linte
sunt în general numai câte douã în
fiecare pãstaie. Existã mai multe
varietãþi de linte - seminþele diferã
atât din punctul de vedere al culorii
(galben, verde, verde închis, maro)
cât ºi al dimensiunii ºi timpului de
fierbere.
Alãturi de soia, lintea este
opþiunea alimentarã preferatã de
vegetarieni ºi populaþiile cu tradiþie
vegetarianã. Datoritã timpului de

Lintea este catalogatã ca
aliment de grad nutriþional A datoritã
conþinutului ridicat de fibre, fier,
magneziu, fosfor ºi proteinã ºi
conþinutului extrem de scãzut de
grãsimi. Lintea nu conþine colesterol
ºi aduce un aport caloric de cca 110160 kcal/100g, în funcþie de varietatea
preparatã ºi modul de preparare.

Sãnãtate durabilã cu terapii naturale
Sãnãtatea durabilã presupune
arta de a învãþa sã ai grijã de propria
persoanã/familie aºa încât sã eviþi
problemele medicale. Remediile
naturale, tradiþionale au constituit
dintotdeauna un ajutor consistent în
prevenþie, dar ºi în lupta cu boala, pe
lângã dietã ºi diverse terapii.
Pe vremea copilãriei pãrinþilor
ºi a bunicilor, untura de peºte
constituia aproape unica sursã de
vitamina D ºi A pentru a preveni
rahitismul, dar ºi pentru a asigura o
dezvoltare viguroasã a întregului
organism.
Mãmicile responsabile ºi cu
posibilitãþi (nu era la îndemâna oricui,
ci doar pentru cei informaþi ºi cu
disponibilitate) administrau cu
sfinþenie zilnic ‚untura de peºte'
copiilor, pentru a scãpa de spectrul
acestei boli îngrozitoare - rahitismul.
Deseori oameni cu o vârstã venerabilã,
care se bucurã de o sãnãtate stabilã dea lungul întregii vieþi, îºi amintesc cã
au consumat ulei de peºte în copilãrie.
Peste 20% dintre copiii mici din
þara noastrã sunt diagnosticaþi cu
rahitism, afecþiune cauzatã de carenþa
vitaminei D în organism. Pe de alta
parte, numarul celor afectati de
osteoporoza este în crestere, în Europa

osteoporoza cauzând circa 1,1
milioane de fracturi / an, cu costuri
sociale considerabile. În urma a
numeroase studii, medicii si
practicienii subliniaza importanta
consumului suplimentar de vitamina
D în copilarie, cel putin, precum si în
perioadele de convalescenta, dupa
fracturi, când sursele alimentare sunt
insuficiente.
A d m i n i s t r a re a u n o r s u p l i m e n t e
alimentare cu vitamina D de calitate
verificata, ca de exemplu Uleiul din ficat
de cod islandez ce conþine Omega-3 ºi
vitaminele D ºi A ºi un adaos de vitamina
E, tocoferoli naturali – este sursa ideala
de vitamina D.
Poate la fel de important ca
vitamina D din uleiul de peºte este
conþinutul de Omega-3, acizii graºi
esenþiali care se regãsesc în membranele tuturor celulelor corpului si în
circa 60% din lipidele din creier.
Corpul nostru nu sintetizeazã acizi
graºi Omega-3, care au calitãþi
nutritive, energetice ºi terapeutice
importante:
- pentru copii, în special ajutã
la dezvoltarea cognitivã, stabilizarea
dispoziþiei, a atenþiei, îmbunãtãþirea
memoriei ºi a capacitãþii de învãþare,

ameliorarea ADHD etc.; uleiul din
ficat de cod pentru copii se poate
administra de la vârste de sub 1 an;
- contribuie la creºterea
sãnãtoasã a dinþilor ºi a oaselor ºi
ochilor (vit. A);
- ajutã la menþinerea densitãþii
osoase, la adulþi;
- sporeste imunitatea si
rezistenta la efort;
- protejeaza inima la efort,
scade nivelul colesterolului si
trigliceridelor;
- sporeste vitalitatea, sustinând
miscarea si performanta;
- diminueaza stresul fizic
(oboseala cronica) si stresul psihic.
Omega-3 se gãseºte atât în
uleiul de peºte Omega-3 cât ºi în Uleiul
din ficat de cod. Prin prelucrare
tehnologicã modernã adecvatã s-a
obþinut un ulei uºor de înghiþit, cu gust
bun, natural, pur ºi eficient. Existã
forme cu gustul natural, fin, pur de
peºte ºi ulei cu aromã naturalã, plãcutã
de lãmâie.
Trebuie reþinut cã în ultimul
trimestru de sarcinã, se definitiveazã
formarea creierului copilului, a retinei
ºi a sistemului nervos, în componenþa
cãruia intrã acizii graºi Omega-3 (ulei
de peºte e sursa naturalã cea mai
potrivitã) în proporþie de peste 60%. Se
poate afirma, fãrã reþinere, cã Omega-

3 constituie cãrãmizile de temelie ale
formãrii creierului. Procesul de
formare al creierului se bazeazã pe
rezervele de Omega-3 ale mãmicii.
Dacã aceste rezerve sunt sãrace, atunci
apar carenþe în dezvoltarea copilului,
iar epuizarea completã a acestor
rezerve poate duce la depresia
postpartum a mãmicii.
Studii ºtiinþifice experimentale
au arãtat cã acei copii care au primit un
aport suplimentar de Omega-3 DHA,
au trecut cu brio testele de inteligenþã,
mult mai bine decât cei care au avut un
deficit în dieta lor. ªcolarii care au luat
ulei de peºte ºi-au îmbunãtãþit
capacitatea de concentrare ºi performanþele ºcolare. Experimentele cu
suplimentarea dietei cu ulei de peºte
bogat în Omega-3 timp de 6 luni, pe
grupuri mari de adolescenþi cu
probleme de comportament, la Eaton
Hall Special School, în Norwich,
Anglia au surprins prin scãderea
numãrului de incidente violente, de la
112 la 36, iar evenimente grave nu s-au
mai înregistrat.
Uleiul de peþte este benefic pentru
menþinerea stãrii generale bune de
sãnãtate, la toate vârstele, din
copilãrie pânã la senectute.
Articol din partea S.C. SAGA
SÃNÃTATE S.R.L.

Greºeli în alimentaþia modernã

Soia modificatã genetic

ascunsã în hrana pentru animale
În jur de 38
milioane de
tone de fãinã de
soia pe an sunt
importate în
Europa, dintre
care o mare
parte se duc în furajele pentru
animale. Aproximativ 50-65 la sutã
din acestea sunt modificate genetic
sau contaminate cu OMG, cu 14 – 19
milioane de tone fãrã MG. Produsele
de la animalele crescute cu furaje
modificate genetic nu trebuie sã
poarte o etichetã de OMG, bazat pe
urmatoarele ipoteze:
· ADN-ul modificat genetic
nu poate supravieþui procesului
digestiv al animalului;
· Animalele hrãnite cu OMG
nu sunt diferite de animalele crescute
cu hranã non OMG;
· Carnea, peºtele, ouãle ºi
laptele de la animale crescute cu OMG
nu sunt diferite de produsele de la
animalele crescute fãrã OMG-uri.
Cu toate acestea, aceste ipoteze sunt
false. Studiile aratã cã diferenþe pot fi
gãsite în animalele crescute cu furaje
pe bazã de soia MG, comparativ cu
animalele crescute pe bazã de furaje

nemodificate genetic ºi cã ADN-ul
modificat genetic poate fi detectat în
lapte ºi în þesuturile corpului (carne)
ale unor astfel de animale.
ADN-ul din plante nu este complet
degradat în intestin, dar se gãseºte în
organe, în sânge, chiar ºi la puii de
ºoareci. ADN-ul modificat genetic
nu este o excepþie.
ADN-ul din porumb ºi soia modificate genetic a fost gãsit în laptele
animalelor crescute cu aceste culturi
modificate genetic. ADN-ul MG nu a
fost distrus de pasteurizare.
ADN-ul MG din soia a fost gãsit în
sângele, organele ºi în laptele de
caprã. O enzimã, lactic dehidrogenaza, a fost gãsitã la niveluri
semnificativ crescute în inima,
muºchii ?i rinichii copiilor hrãni?i cu
soia modificatã genetic. Aceste
scurgeri de enzime din celulele
deteriorate pot indica un prejudiciu
celular.
Site Oficial: www.bio-romania.org

Cauzele bolilor

Mulþi pãrinþi care nu au
vaccinat, au vacinat parþial sau nu
intenþioneazã sã vaccineze copiii sunt
preocupaþi de condiþionarea înscrierii
la grãdiniþã sau la ºcoalã de Carnetul
de Vaccinãri. Cum se încadreazã o
astfel de solicitare în contextul
legislativ românesc ºi european? Cum
procedãm în astfel de situaþii? Iatã
întrebãri pe care le primesc atât pe
blog, cât ºi la Asociaþia Mame pentru
Mame unde sunt membru fondator.
Unele dintre precizãrile care
urmeazã le-am facut deja în articolele
mele legate de vaccinare […] ºi în
comentariile ce au urmat, altele sunt
noi, urmare a recentelor demersuri
legislative legate de Carnetul de
Vaccinãri, Registrul Electronic
Naþional de Vaccinãri ºi HG privind
stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele legale din
domeniul sãnãtãþii publice.

1. În România nu existã la ora
actualã nici o lege privind obligativitatea vaccinãrii ºi abuzurile pot fi
sancþionate.
Legea 649/2001 nu se referã la
obligativitatea de a fi vaccinat, ci la
obligaþia ca medicul sã vaccineze la
cererea pacientului, dupã ce l-a
informat corect cu privire la actul
medical în sine. În lege se vorbeºte ºi
d e s p r e s c h e m a d e va c c i n a r e
recomandatã de Ministerul Sãnãtãþii,
nicidecum de schema obligatorie.
Însuºirea în mod automat ºi
împãmântenirea termenului “obligatoriu” este ceea ce eu obiºnuiesc sã
numesc “folclor” ºi se datoreazã lipsei
de instruire sau orbirii civice despre
care am mai amintit. Orbire care ne
face sã luãm în mod automat drept
bun ºi adevãrat tot ce spune (mai ales
de cãtre o autoritate în domeniu) fãrã
sã verificãm la sursã sau sã contestãm.
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Articol preluat de pe blogul
http://www.cristelageorgescu.ro,
postat la data de 30 septembrie 2011,
autor Cristela Georgescu
(http://www.cristelageorgescu.ro/?p=
4524).

Referitor la Registrul Electronic
Naþional de Vaccinãri. A fost publicat
în MO, Ordinul nr. 1234 din 3 august
2011 privind instituirea metodologiei
de raportare on-line în Registrul unic
de vaccinãri. Textul Ordinului a
nãscut nevoia de clarificãri. Esenþial
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Carnetul de Vaccinãri – paºaport pentru
educaþie?

este un singur lucru: este vorba despre
schimbarea metodologiei de
raportare, mai exact de la hârtii la
online. În rest nu apar nici un fel de
noutãþi cu privire la obligativitatea
vaccinãrii. ªi acest Ordin este în
conformitate cu Legea 649/2001
despre care am vorbit la început. Toate
referirile la copii sunt legate de copiii
vaccinaþi deja sau care intenþioneazã,
voluntar, sã urmeze aceastã procedurã medicalã.
2. Vaccinarea forþatã (direct sau
indirect, explicit sau implicit) este o
ilegalitate. Cadrul legislativ românesc este ºi trebuie sã fie ºi din acest
punct de vedere în armonie cu cel
comunitar, privind drepturile
pacientului. Legea nr. 46/2003 (a
pacientului) vorbeºte la art. 1, alin. b)
ºi la art. 3 despre discriminare în actul
medical, respectiv cã pacientul are
dreptul de a fi respectat ca persoanã
umanã, farã nicio discriminare. Mai
departe, la art. 13 citim: Pacientul are
dreptul sã refuze sau sã opreascã o
intervenþie medicalã asumându-ºi, în
scris, rãspunderea pentru decizia sa.
3. ªi atunci, de unde atâta
confuzie ºi abuz? O posibilã ºi cea
mai probabilã cauzã este tot

legiuitorul. Recent, mai exact
miercuri, 24 august 2011, Guvernul a
aprobat HG privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor la
normele din domeniul sãnãtãþii
publice (ea înlocuieºte vechea lege
98/1994, abrogatã în 2011). În mod
distinct sunt definite la cap XII
contravenþiile ºi sancþiunile la
normele privind organizarea ºi
funcþionarea instituþiilor pentru
protecþia, educarea, instruirea,
recreerea ºi odihna copiilor ºi
tinerilor. Specific la art 50, alin. b se
stabileºte: “Constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 2.000 lei la
4.000 lei: primirea în unitãþile pentru
protecþia, educarea ºi instruirea copiilor ºi
t in e r ilor fãr ã d ov ad a e fe ct u ãr ii
imunizãrilor profilactice obligatorii ºi fãrã
documentele medicale eliberate de medicul
de familie care atestã starea de sãnãtate a
copiilor ºi tinerilor”. Multe persoane ºi
organizaþii au intrat într-un soi de
alertã în momentul publicãrii
proiectului de HG pe site-ul
Ministerului Sãnãtãþii, deoarece în
mod evident, printr-o astfel de
mãsurã vaccinarea devine indirect
condiþie pentru accesul la educaþie.
Asta cu toate cã, aºa cum am arãtat la
punctul 1, vaccinarea nu este
obligatorie. Clarific însã cã cerinþa

Cauzele bolilor

4. Ce e de fãcut? O soluþie ar fi
prezentarea unei Declaraþii pe proprie
rãspundere a pãrintelui, din care
rezultã cã nu este de acord ca acesta sã
fie vaccinat, împreunã cu un Aviz al
medicului de familie sau pediatrului,
din care sã reiasã cã este clinic sãnãtos.
În acest moment, decizia de respingere din partea autoritãþii grãdiniþei,
ºcolii, taberei, bazinului de înot,etc
constituie un abuz discriminatoriu,
ilegal, neconstituþional ºi totodatã
imoral ce poate fi atacat în instanþã, cu
ºanse reale de succes.
Nu uitaþi cã indiferent cine vã
sunã, vã cheamã, vã constrânge, vã
ameninþã, vã sperie cã trebuie sã vã
vaccinaþi copilul, aceastã decizie ºi
consecinþele ei sunt EXCLUSIV personale, iar pretinderile, ameninþãrile ºi
constrângerile de orice fel, din partea
oricui, chiar ºi a unei autoritãþi, nu au
temei legal.
Referitor la Carnetul de Vaccinãri, douã întrebãri m-au “bântuit”
pentru titlul articolului de azi: Paºaport pentru educaþie? ºi Fals sau ipocrizie?. Vã las pe voi sã decideþi care ar fi
fost de fapt cel mai relevant.
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Revenind. Obligativitatea
legalã privind vaccinarea nu existã,
abuzurile pot fi sancþionate, însã
existã obligaþia instituþiilor de
învãþãmânt de a solicita Carnetul cu
Vaccinuri ºi abaterile sunt de
asemenea sancþionate - cam cât de
limpede ºi logic e asta?
Sub pretextul grijii faþã de
sãnãtatea copiilor, însã în fapt
temãtori de amendã ºi ignoranþi prin
modul de cunoaºtere a subiectului,
conducãtorii instituþiilor de învãþãmânt refuzã sã înscrie copiii, anihi-

lând un drept garantat de Constituþie
ºi comiþând astfel un abuz.
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controversantã nu a fost introdusã cu
titlu de noutate în recent adoptata
HG, ci ea existã încã din vechea lege
98/1994.
Fac ºi o parantezã, apropos de
piscine pentru copii: în unele astfel de
locaþii se cere Carnetul de Vaccinãri al
copilului. Avem grijã sa îi protejãm de
pojar, polio, TBC, hepatite, etc ºi el se
pricopseºte din apa cu ciupercã,
eczemã sau conjuctivitã cu care se
poate chinui toata viaþa. Nu mai
vorbesc de faptul cã se uitã de adulþii
însoþitori, cãrora le este permis
accesul în apã ºi care sunt, la rândul
lor, posibili vectori de viruºi de o
facturã mult mai amplã decât un
copilaº.

Prudenþa - maica înþelepciunii

Efectele secundare ale citostaticelor
- tulburãri neurologice
- greaþã
- vãrsãturi
- anorexie
- diaree
- perforaþii intestinale
- reacþii de hipersensibilizare
- leucopenie
- trombocitopenie
- hiponatremie (pierderea sodiului)
- hipotensiune sau hipertensiune
- bronhospasm
- febrã
- alopecie
- retenþie urinarã
- convulsii
- depresia mãduvei osoase
- creºterea enzimelor hepatice

Reþete

· 2 kg varzã
· ¼ kg ceapã
· ¼ kg morcov
· ½ kg ardei gras
· 1litru suc de roºii
· ¼ kg smântânã
· 2 linguri ulei
· sare
Preparare:
Ceapa tocatã ºi rãdãcinile tãiate în
cuburi mici se fierb parþial în apã
clocotitã, se adaugã varza tocatã,
fierbându-le total.
Se adaugã apoi sucul de roºii, uleiul,
smântâna, sarea, fierbând încã 3-4
minute.
Pentru ciorbã, se poate acri cu lãmâie,
suc de roºii în cantitate mai mare sau
cu borº de putinã.

Salatã de andive
7-8 andive se spalã bine cu apã rece, se
aºtern într-un prosop curat pentru a fi
uscate.
Se pregãteºte un sos din zeama unei
lãmâi, 2-3 linguriþe de apã, o jumãtate
linguriþã sare ºi 2-3 linguri cu ulei.
Preparare:
Acestea toate se mestecã bine
lãsându-se 5-10 minute în vas. Între
timp andivele spãlate ºiuscate se taie
în feliuþe foarte subþiri( pe lung).
Peste ele se toarnã sosul, se amestecã
bine, se lasã la frigider ½ de orã întrun castron acoperit.
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Supã sau ciorbã de varzã

Reþete
Ciuperci la cuptor cu pãstãi de
fasole
· 1kg ciuperci
· 1kg pãstãi de fasole
· 1kg ceapã
· 6 ouã
· 200ml ulei, o cãpãþânã usturoi
· mãrar, sare
Preparare:
Ciupercile curãþate, spãlate, tocate în
cuburi, se cãlesc în puþinã apã ºi ulei
timp de 1-2 minute.
Pãstãile întregi se fierb în apã, apoi se
scurg. Ceapa tocatã mãrunt se cãleºte
în apã, apoi se adaugã1-2 min. ulei,
iar apoi ciupercile.
Usturoiul se piseazã, se amestecã cu
ouãle bãtute, mãrarul tocat ºi
sarea.Toate se amestecã uºor, se
aºeazã în tavã, se coc la cuptor.

Crochete
· 300 g fãinã integralã de grâu
· 2 ouã
· 250 ml lapte dulce
· 50 g unt
· sare un vârf de linguriþã,
·250g seminþe de floareasoarelui decojite,

· drojdie proaspãtã cât o nucã
· 2 linguri de oþet de afine negre
sau de mere
· sare dupã gust
· ulei de floarea soarelui
Opþional se poate combina cu alte tipuri
de seminþe: de dovleac decojite, susan ºi
altele.
Preparare:
Peste drojdie se adaugã laptele cald,
sarea, 100 g fãinã integralã de grâu, se
omogenizeazã ºi se lasã la dospit (la
cãldurã) pânã îºi dubleazã volumul.
Se amestecã untul, ouãle, oþetul de
afine negre sau de mere, se adaugã la
aluatul dospit obþinut anterior, restul
de fãinã ºi seminþele. Se unge tava de
cuptor cu ulei, se aºeazã cu linguriþa
aluatul în diverse forme (rotunde,
alungite sau cu forme spriþate ca
fursecurile).
Se coace la foc mic timp de 20-25 de
minute dupã ce cuptroul a fost
încãlzit în prealabil. Se sevesc ca atare
alãturi de lapte dulce, iaurt sau poate
înlocui pâinea din alimentaþie.

GRUPUL NATURALIA
CENTRUL MEDICAL NATURALIA
Cabinete medicale:
Dr. Pavel Chirilã
medicinã internã, fitoterapie, homeoterapie
Dr. Mãdãlina Ema Popescu
imunologie ºi alergologie clinicã, fitoterapie, homeoterapie
Farmacie: homeoterapie, fitoterapie
Laborator: suplimente nutritive
Tel.: 021.350.51.33, 0744.429.308,
Fax: 021.350.51.35;

Gama de produse Naturalia:
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MAGAZINE PROPRII
Supermarket Piaþa Alba Iulia:
Bd Unirii 69, sector 3 Bucureºti,
tel: 021-323.00.50, 0758 253.971
Program:
luni-sâmbãtã: 8:30-20:30
sãrbãtorile cu cruce roºie 12:30-20:30
duminicã: închis;

Magazin Foreasca:
Calea Floreasca nr. 25, Bucureºti,
tel.: 021-2310421, 0758 249.180
Program:
luni-sâmbãtã: 8:30-20:30
sãrbãtorile cu cruce roºie 12:30-20:30
duminicã: închis

Francize Naturalia:
Magazin Unirii – Patriarhie (Organic
Life SRL): Str. Bibescu Vodã nr. 24A,
sector 4 Bucureºti,
Tel.: 0770917924
Magazin Fundeni: ªoseaua Fundeni
nr. 140 sector 2 Bucureºti
Tel.: 0785115580
Magazin Piteºti (Sigma Plus 2006) –
Bd Fraþii Goleºti, bloc S6 parter, Piteºti
Tel.:0348730317/0753086857

Redactor: Andreea Miþan

Supermarket Moºilor:
Calea Moºilor 209, sector 2 Bucureºti,
tel: 021-2102008, 0758 249.182
Program:
luni-sâmbãtã: 8:30-20:30
sãrbãtorile cu cruce roºie 12:30-20:30
duminicã: închis;

Magazin Voluntari:
str. Erou Mircea Marinescu nr. 8, Voluntari,
Ilfov (lângã Centrul Medical Naturalia)
Program:
luni: 10:30-18:30,
marþi-vineri: 9:30-17:30
sâmbãtã: 9:00-17:00
duminicã ºi în sãrbãtorile cu cruce roºie
închis.

Parteneri Naturalia:
Magazin Raid Natura:
Str. Erou Cãlin Cãtãlin, nr. 5, Ploieºti
Tel.: 0244511244;
Curtea Brâncoveneascã:
Str. Vasile Lupu 43, Constanþa
Tel.: 0241665069

Producem BIO din dragoste
Pentru o lume sãnãtoasã ºi dreaptã

Compania Rapunzel deþine o gamã variatã de produse bio de peste 400 de articole diferite
cum ar fi: nuci ºi fructe, musli, seminþe, cereale, uleiuri ºi grãsimi alimentare,îndulcitori,
ingrediente de copt, orez, leguminoese, paste fãinoase ºi sosuri de tomate.

