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Promovarea unei legi
a fărădelegii
Puterea politică actuală încearcă
(după insuccesul răsunător al
guvernelor precedente) să
legifereze din nou prostituţia şi în

ci de faptul că toxicomanii ar putea
utiliza seringi folosite deja.
Legiferarea prostituţiei este, de
fapt, o lege a fărădelegii.

plus, folosirea “drogurilor uşoare”.

1. Din punct de vedere moral-

Argumentele sunt la fel de

religios legalizarea şi practicarea

răsuflate şi de mincinoase ca şi la

prostituţiei este un păcat şi

tentativele precedente: că ar fi un

reprezintă un act de surpare a

mai bun control al bolilor cu

ordinii morale tradiţionale. Statul

transmitere sexuala (?!), că

comite un păcat, o încălcare a legii

înfiinţarea de servicii şi centre de

morale creştine şi le oferă

specialitate (nu se înţelege dacă

cetăţenilor proprii posibilitatea să

acesta este noul nume al

încalce aceeaşi morală şi să comită

bordelurilor) ar oferi suport

pacate “legale”.

medical, social şi psihologic, alături

Paginile Sfintei Scripturi,

de “prezervative gratis” (adică

literatura patristică, experienţa vie

doctori, psihologi şi prezervative-

a Bisericii, ştiinţele teologice

gratis), că dezincriminarea

fundamentale-vorbesc despre

consumului de droguri ar aduce “la

adulter ca despre o cădere,

suprafaţă” consumatorii (?!), etc.

patimă care trebuie vindecată.

Preşedenţia nu este îngrijorată
de consumul de droguri din ţara sa,

o

2. Din punct de vedere medical,
legalizarea prostituţiei-

aşa cum arată toate statisticile din

C, cancerul genital, boli parazitare,

lume-aduce noi îmbolnăviri pentru

depresii, etc.), precum şi apariţia

că între contactul infectant şi

unor sociopatii imposibil de stopat

primele semne de boală există o

(creşterea divorţialităţii, şomajului,

perioadă contagioasă care nu poate

infracţionalităţii).

fi depistată nici prin semne clinice,

3. Din punct de vedere juridic
merită să precizăm faptul ca

nici prin analize de laborator.
D e e x e m p l u , p o z i t i va r e a

majoritatea ţărilor unde prostituţia

serologică în sifilis apare dupa 40

este legală, au început sa emită acte

zile de la contactul infectant,

normative restrictive şi îşi pun

primele semne clinice în a 21-a zi de

problema trecerii ei în afara legii.

la contactul infectant, dar

Pentru legiutorii creştini (şi nu

transmiterea bolii este posibilă

numai), amintim cuvintele

începând din a 7-a zi.

apostolului Pavel

care spune că

şi

“păcatele unor oameni sunt vădite

fiziopatologice demonstrează că

mergând înaintea lor la judecată, ale

transmiterea se face de 80 de ori mai

altora însă vin în urma lor.”

Datele

statistice

uşor de la femeie la bărbat decât

Aceasta înseamnă că toate

invers, ceea ce dovedeşte că o casă

păcatele comise atâta timp cât

de prostituţie este un factor de

functionează legea prostituţiei (zeci

infecţie greu de stăpânit. Toate

sau sute de ani), cântăresc greu la

studiile medicale arată ca

judecata celor care au promovat

legiferarea prostituţiei este urmată

legea.

de creşterea incidenţei bolilor cu
transmitere sexuală, creşterea
incidenţei altor boli (hepatita B sau

igiena sufletului

Taina Euharistiei sau împărtăşirea
cu Trupul şi Sângele Domnului

În viaţa creştinului, Sfânta Taină
a Euharistiei urmează în ordinea
primirii, Botezului şi Mirungerii.
Botezul este Taina începutului,
Mirungerea sau Mirul este cea a
mijlocului, iar Euharistia este cea a
desăvârşirii. Toate constituind
Tainele iniţierii.
Hristos - doctorul prin
excelenţă- dă lumii doctoria
nemuririi, a nestricăciunii veşnice,
cum o numesc Sfinţii Părinţi. Prin
ea, şi doar prin ea, omul nu doar că

se curăţeşte şi vindecă, dar se şi
împlineşte în ceea ce-i lipseşte. „Cel
ce Mă mănâncă pe Mine, viu va fi
prin Mine”, ne spune Mântuitorul
(Ioan 6, 57); sau, „Cine mănâncă
această pâine (care s-a pogorât din
cer), viu va fi de-a pururi”(Ioan 6,
58);sau „Cel ce mănâncă trupul
Meu şi bea sângele Meu, rămâne
întru Mine şi Eu îl voi învia în ziua
cea de apoi”(Ioan 6, 54), aşa cum
„cel ce mănâncă trupul Meu şi bea
sângele Meu rămâne întru Mine şi
Eu întru el”(Ioan 6, 56). Cuvinte ce
nu doar promit, ci realizează
desăvârşit putinţa acestei intimităţi
a Persoanei cu noi. Aceasta îi dă
Sfântului Pavel putere să afirme
„De acum nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine”(Galateni
3, 20). Şi această unire deplină între
noi şi Hristos se realizează prin
Euharistie, ea, suprema iubire a Lui
pentru noi.
Euharistia „e steaua
polară ce

călăuzeşte corabia vieţii noastre pe
valurile existenţei pământeşti”(Pr.
D. Stăniloae), ea e hrană cerească
ce-l creşte pe om pentru Împărăţie,
este arvuna bucuriei veşnice. În ea,
(spre deosebire de celelalte Sfinte
Taine unde Hristos este prezent în
chip nevăzut), El este prezent prin
însuşi trupul şi sângele Său sub
chipul pâinii şi al vinului.
Practicând o iubire desăvârşită,
El este Persoană deosebită, căci
dorind să-l mântuiască şi să-l
îndumnezeiască pe om „a voit să
vină atât de aproape de oameni
încât să se unească cu ei” (Pr. D.
Stăniloae) şi nu doar o dată, ci
mereu alimentând iubirea. „Făcând
aceasta din iubire, o face pentru a
da oamenilor viaţa duhovnicească
cea adevărată” (Pr. D. Stăniloae).
Prezenţa reală în Euharistie a
trupului şi sângelui Mântuitorului
Hristos ne-o asigură El Însuşi, prin
actele Sale, instituindu-o la Cina
cea de Taină „luând pâinea, a
binecuvântat, a frânt şi dând
ucenicilor a zis: «Luaţi, mâncaţi,
acesta este trupul Meu»;şi luând

paharul şi mulţumind, le-a dat lor
zicând: «Beţi dintru acesta toţi,
acesta este sângele Meu, al Legii
celei noi, care pentru mulţi se varsă
spre iertarea păcatelor» ”(Matei 26,
26-28). Din acestea rezultă că
Euharistia se întemeiază în jertfa de
pe cruce a Mântuitorului Hristos,
ea fiind prezentă în toate timpurile.
Fără Hristos răstignit şi înviat,
astăzi n-ar fi posibilă Euharistia în
Biserică. La Cina cea de Taină
Hristos Domnul „trăieşte anticipat
şi tainic moartea Sa pe cruce”.
Sfântul Evanghelist Luca ne
descoperă cum Domnul săvârşeşte
după
Înviere şi pe pământ
Euharistia „Şi când a stat împreună
cu ei la masă, luând pâinea, a
binecuvântat şi frângând, le-a dat
lor. Atunci s-au deschis ochii lor şi
au cunoscut că este El; şi El S-a făcut
nevăzut de lângă ei”(Luca 24, 3031). Pentru toţi (cei de ieri şi de azi)
era nevoie să se arate înviat, calitate
în care va săvârşi Euharistia. El, Cel
ce jertfeşte şi Cel ce se jertfeşte, ia
chipul pâinii şi al vinului, ca ieri ,
văzut şi apoi nevăzut, şi astăzi deşi
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prezent e totuşi nevăzut.
Prefacerea pâinii şi a vinului în
Euharistie nu se împlineşte pentru
Sine ci pentru a se dărui celor ce
cred. Rugăciunea liturgică pe care o
săvârşeşte preotul sau episcopul în
numele şi împreună cu credincioşii,
conţine în sine invocarea Duhului
Sfânt prin care pâinea şi vinul se
prefac trup şi sânge al Domnului
Hristos. Iar această prefacere din
pâine pământească în pâine
cerească este minunea săvârşită de
Domnul.
Venind către Hristos , dorinţa de
a se împărtăşi a creştinului trebuie
să fie continuă, ea astfel este o
d o va d ă a p o c ă i n ţ e i s a l e ş i
reprezintă măsura lui
duhovnicească. Căci pentru cine se

jertfeşte Hristos?! Acolo unde nici
un credincios nu se apropie de
Trupul şi Sângele Domnului, Sfânta
Liturghie rămâne neîmplinită în
scopul ei.
Socotindu-ne pe noi înşine
nevrednici de Trupul şi Sângele
Domnului, fără să cădem cu
pocăinţă la mărturisirea păcatelor şi
stând depărtaţi de El, fără să fi fost
opriţi de vreun canon dat de preot,
nesocotim iubirea lui Dumnezeu
cea mare care „a venit nu pentru cei
drepţi, ci pentru cei păcătoşi”.
Hristos vine neîncetat; se dă
pururi, din iubire, dăm şi cerem
deopotrivă.

principiile dietei naturiste

Ciupercile

Din punct de vedere al clasificării
biologice, ciupercile sunt vietăţi
interesante. Fac parte din familia foarte
m a r e a f u n g i l o r ş i a u c â t e va
caracteristici particulare:
-nu sunt producers ca plantele care
folosesc clorofila şi energia de la soare
pentru a-şi sintetiza hrana;
-nu sunt consumers ca animalele care
digeră hrana lor;
-ciupercile sunt reducers, secretând
enzime cu care prelucrează anumite
substanţe pentru a-şi obţine hrana.
Conţinutul în principii nutritive:
-apă - 82- 90 %
-substanţe minerale (potasiu, fosfor,
calciu, magneziu) 1- 2 %;
-zaharuri: manită, glucoză, glicogen

-substanţe proteice: 2- 4 %;
-grăsimi: 1 %;
-vitamine: A, B1, B2, B6, C, D, E;
-acizi organici: malic, citric, tartric;
-fibre 0,8 %.
Ciupercile au o valoare nutritivă şi
terapeutică mare:
-conţin proteine de cea mai înaltă
calitate;
-substituie cu succes carnea;
-au efect antitumoral prin substanţa
numită lenitan. O alimentaţie bogată în
ciuperci inhibă aromataza - o enzimă
răspunzătoare de proliferarea
neoplazică.
-efect hipocolesterolemiant;
-sporesc capacitatea de sinteza a
interferonului şi a interleukinelor;
-efect uşor laxativ datorită fibrelor.
Specii comestibile:
Hribul (manatarca), Pitarca,
Ciuperca de bălegar, Iuţarul, Ghebele,
Păstravul de fag (Pleurotus ostreatus).
Reguli culinare importante:
Grătar; cuptor; fierte; crude;
asezonate cu sare, ulei presat la rece,
lămâie, condimente, salate.

Sarea Iodată

Sarea iodată merită o atenţie
specială deoarece în România este
iodată prin lege întreaga populaţie.
În anul 2002 guvernul a emis
Hotărârea nr. 568/2002 publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din
12.06.2002. Mai exact, titlul ei
precizează conţinutul: “privind
iodarea universală a sării destinate
consumului uman, hranei animalelor şi
utilizării în industria alimentară”.
Hotărârea este dată “în temeiul
prevederilor art. 107 din Constituţia
României”.Capitolul II, Art. 3 sună
astfel: “În România, în alimentaţia
oamenilor, hrana animalelor şi în
industria alimentară se utilizează
numai sarea iodată”.

Art. 4 (2) precizează cantitatea de
iod: 20 ± 5 mg iod/kg sare, respectiv 34 ±
8,5 mg iodat de potasiu/kg sare.
Art. 10 reglementează toate
interdicţiile posibile: “Pe teritoriul
României sunt interzise: importul în
vederea comercializării de sare
neiodată pentru utilizarea în
alimentaţia omului, hrana animalelor
şi industria alimentară”.
Şi cum un necaz nu vine niciodată
singur indiferent ce guvern este la
conducere, în 2006 apare H.G. nr. 1984,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 1038 din 28.12.2006 care obligă la
creşterea concentraţiei de iod, până la
30 mg iod/kg sare (admis chiar până la
40 mg iod/kg sare). În plus această
Hotărâre de Guvern lasă opţională
folosirea sării iodate în hrana
animalelor şi industria alimentară
(pare că îndulceşte sărătura acolo unde
consumatorul nu poate decide), dar
devine mai categorică şi restrictivă
când e vorba de alimentaţia privată,
publică şi colectivă, precum şi în
panificaţie (unde fiecare om ar fi putut
decide pentru el însuşi).
De ce sunt aceste Hotărâri de
Guvern un atentat la sănătatea publică
a românilor?
1. În primul rând pentru că nu este
normal (nici drept, nici corect) ca
Guvernul României să îi oblige prin
lege pe cetăţeni să mănânce ce vrea
Guvernul. Nicăieri în lume nu mai
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există o asemenea lege. Este o încălcare
a dreptului la autonomia persoanei, o
încălcare a drepturilor omului, o
declarare apriori a poporului român ca
fiind bolnav (în întregime).
2. Majoritatea autorilor sunt de
acord că astăzi aportul de iod a crescut
la 0,5 mg/zi prin folosirea (în afară de
alimentaţia naturală) a iodului în
prepararea unor medicamente şi
vitamine, ca agent antiseptic şi ca
substanţă de contrast în diferite
investigaţii.
Cei care vor să se documenteze asupra
necesarului fiziologic de iod în
organismul uman pot consulta:
•Harrison, Principiile Medicinei
Interne, Editura Teora, 1999, pag. 21342136
• I. Hăulică, Fiziologie Umană,
Editura Medicală, Bucureşti, 1996.
• Guzton A.C., Fiziologie umană şi
mecanismele bolilor, Editura Medicală,
Ed. V.
• Gomer J., Totul despre tiroidă, Editura
Polinard, Bucureşti 1999, pag. 20.
Datele statistice oficiale ale
Ministerului Sănătăţii arată că la
momentul emiterii Hotărârii de
Guvern care obligă la iodarea
universală existau în România 8543
cazuri de hipotiroidie declarate de
medicii de familie, iar media pe ultimii
10 ani (1992-2001) arată 4117 cazuri.
Aceste cifre au cel puţin două
semnificaţii:

- pentru ceilalţi 20 milioane de români
i o d a r e a u n i ve r s a l ă d e v i n e u n
supradozaj periculos căci în mod logic
restul românilor sunt eutiriodieni
(adică au o funcţie tiroidiană normală)
sunt hipertiroidieni (hormoni
tiroidieni în exces) sau sunt bolnavi cu
cancer tiroidian.
- afirmaţia că Hotărârea de Guvern cu
pricina este o măsură benefică care
exprimă marea grijă a Guvernului
pentru sănătatea poporului, nu este
decât o demagogie jalnică, căci nu este
normal să iodezi obligatoriu 20 de
milioane de oameni pentru că ar avea
nevoie de iod cel mult 8543 persoane.
3. Guvernanţii susţin că ne iodează
pentru că ne vor binele şi ca să prevină
hipotiroidia la români prin deficit de
iod.
Datele ştiinţifice însă, susţin
contrariul dovedind că cei care au
ticluit Hotărârea ori nu sunt bine
informaţi ori mint “ştiinţific şi politic”.
Pentru probitatea ştiinţifică consultaţi
Tratatul de Medicină Internă al lui
Harrison şi veţi afla că:
- cea mai frecventă cauză a hipotiroidiei
tireoprive este ablaţia chirurgicală sau
cu iod radioactiv a glandei tiroide (pg.
2144);
- cea mai frecventă cauză a hipotiroidiei
primare este cea autoimună
(răspunzătoare de 90% din
cazurile de
hipotiroidi

e pg. 2158);
- din cele 18 cauze ale hipotiroidiei
numai una singură se referă la deficitul
de iod (pag. 2143).
4. Consecinţele iodării universale a
sării:
- hipertiroidii induse la eutiroidieni;
-creşterea ratei cancerelor tiroidiene
(Dug Saf 2000 (2); 89-95). Într-un studiu
din Tasmania rata a crescut de trei ori la
persoanele peste 49 de ani (European
Endocrinology. Metabolism, 1973, 37
(6): 901-909);
- creşterea volumului glandei tiroide,
de la 4,8 ml la 8,6 ml, într-un studiu
publicat de European Journal 2000 Ana
de Premawardhana LD şi colab.
( E u r o p e a n E n d o c r i n o l o g y,
Metabolism, 2000, Aug, 143 (2), 185-8;
- iodul urinar a crescut, după acelaşi
studiu de la 105 la 152 microg/l,
( E u r o p e a n E n d o c r i n o l o g y,
Metabolism, 2000, Aug, 143 (2), 185-8;
- Tg Ab creşte, după aceeaşi autori de la
14,3% (la 11 ani) la 69,7% al 16 ani
(p>0,03), (European Endocrinology,
Metabolism, 2000, Aug, 143 (2), 185-8;
- afectarea vederii prin toxicitate
directă asupra retinei (pigmentul
epitelial retinian) demonstrat de
Singalavanija A. şi colab. folosindu-se
de electronoretinografie, potenţiale
vizuale evocate (VEP) şi angiografia
fundului de ochi cu fluoresceină (FA),
(Retina 200; 20(4); 378-83;
- creşterea constantă a Basedow-ului

autoimun (European Endocrinology,
Metabolism, 2000, Aug, 143 (2), 185-8;
- hipotiroidie indusă prin iod (Annales
d'Endocrinologie (Paris) 1996, 57, 463469;
- tiroidită Hashimoto (Annales
d'Endocrinologie (Paris) 1996, 57, 463469;
- creşterea incidenţei cancerelor
tiroidiene papilare (Annales
d'Eendocrinologie (Paris) 1996, 57, 463469;
5. Guvernanţii au călcat pe urmele
unor experienţe nefaste fără să consulte
literatura de specialitate:
- a se vedea studiile lui D.A. Kontras de
la Department of Clinical Therapeutics,
Universitatea din Atena care citează în
Retina 2000;20(4); 378-83, cercetătorii
care au iodat 12 oraşe în Anglia,
comunităţi din Spania şi Zair şi au
trebuit să întrerupă cercetarea pentru
că a crescut alarmant numărul de
hipotiroidii şi guşă multinodulară;
- după o iodare profilactică în Salta
(Argentina) a crescut numărul
cancerelor tiroidiene papilare;
- acelaşi autor a iodat locuitorii unui sat
din Grecia: înainte de administrarea
iodului nici unul nu avea autoanticorpi
tiroidieni; după câteva luni 50% din
subiecţi aveau autoanticorpi
antitireoglobulină sau antimicrosomali;
- în Germania de Est unde s-a făcut la
un moment dat iodarea populaţiei s-au
găsit procente mult mai mari de
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autoanticorpi decât în Germania de
Vest;
- iodarea apei la astronauţii
eutiroidieni (cu funcţie tiroidiană
normală) a indus o scădere a funcţiei
t i r o i d i e n e ( Av i a t i o n S p a c e &
Environmental Medicine 71, 1120-5,
2000 Nov.).
6. Iodarea universală a sării este un
atentat la sănătatea publică a
românilor, deoarece analiza recentă a
datelor statistice, după 4 ani de
funcţionare a nefastei Hotărâri de
Guvern arată următorul dezastru:
- numărul cancerelor tiroidiene s-a
dublat (de la 235 la 431 cazuri în 2006);

- numărul hipertiroidiilor s-a dublat
(de la 3127 cazuri în 2001 la 6387
cazuri în 2007
- numărul hipotiroidiilor (pe care au
sperat guvernanţii să-l amelioreze) a
rămas neschimbat.
Dacă extindem analiza statistică pe
media a 10 ani înainte de iodare şi
media pe 3 ani după iodare atunci
observăm că tendinţa evolutivă este
încă mult mai gravă:
• cancerul s-a dublat;
•hipertiroidia a crescut de 5,4 ori
•hipotiroidia a crescut de 2,3 ori.

prudenţa - Maica înţelepciunii

HORMONII

Aceasta rubrică semnalează posibilele efecte adverse ale
medicamentelor chimice şi rareori ale extractelor naturale.
Estrogenii
-sângerări vaginale intermitente;
-amenoree;
-modificari ale ciclului menstrual;
-galactoree (secreţii lactate din
glandele mamare);
-creşterea în volum a sânilor;
-pancreatita;
-sindrom dispeptic;
-icter colestatic;
-pete pigmentare;
-alopecie (căderea părului);
-erupţii;

-aplazia curburii corneene;
-migrena;
-ameţeli;
-coree (mişcari involuntare şi
dezordonate ale capului şi braţelor);
-scăderea sau creşterea în greutate.
Progesteronul
-acnee;
-seboreea pielii capului;
-urticarie şi alte reacţii alergice;
-edeme;
-tumefacţia

(umflarea) sânilor;
-sângerari;
-sindrom dispeptic;
-icter colestatic;
-insomnie sau somnolenţă;
-stare depresivă;
-hirsutism (creşterea exagerată a
firelor de păr pe faţă şi braţe).
Testosteronul
-amenoree;
-inhibarea secreţiei de
gonadotropină;
-virilizare;
-virilizarea fătului feminin;
-ginecomastie;
-hirsutism (creşterea exagerată a
părului pe faţă şi membre).

Scurta prezentare de caz
Bolnava T.P., 45 ani se prezintă într-un
cabinet de terapii naturiste pentru
diagnosticul de hipotiroidie. Din
istoric aflăm că în urmă cu câţiva ani a
avut simptomele şi investigaţiile unei
hipotiroidii. I s-a dat Eutirox cu
recomandarea “ 1tableta /zi toată
viaţa”. Bolnava a respectat indicaţiile
şi după 1 an de tratament a trecut în
hipertiroidie deoarece a luat Eutirox
prea mult. Medicul endocrinolog i-a
dat Tyrozol şi după câteva luni a
trecut în hipotiroidie deoarece a luat
prea mult Tyrozol. I-a dat din nou
Eutirox iar acum este in hipotiroidie.

Pericolele pe care le prezintă
noile telefoane fixe portabile
(cordless phones)
Experţii spun că telefoanele fixe
portabile (telefoanele cordless) din
apartamente prezintă un risc pentru
sănătate de 100 de ori mai mare decât
cel prezentat de utilizarea telefoanelor
mobile. Aceste telefoane emit nivele
ridicate de radiaţii chiar şi în afara
timpului în care sunt utilizate efectiv.
Emisiile de la încărcătorul unui
telefon cordless pot atinge şase volţi pe
metru. La o distanţă de doi metri de
telefonul cordless, radiaţiile au o
valoare de 2,5 volţi pe metru ceea ce
înseamnă de 50 de ori mai mult decât

nivelul pe care oamenii de ştiinţă îl
consideră a fi nivelul de siguranţă. În
cazul telefoanelor cordless, acest nivel
de siguranţă, care are valoarea de 0,05
volţi pe metru, este atins doar la o
distanţă de 100 de metri faţă de telefon.
Din cauza modului în care
funcţionează telefonul cordless,
încărcătorul acestuia emite constant
radiaţie la putere maximă chiar şi
atunci când telefonul nu este în
funcţiune.
„Telefoanele cordless funcţionează
cu aceleaşi microunde ca şi telefoanele

cauzele bolilor

celulare şi ca alte mijloace de
telecomunicaţii wireless şi pot fi mult mai
periculoase” afirma Dr. Mae-Wan Ho,
medic genetician din Hong Kong,
directoare a institutului ISIS (Institute of
Science in Society) şi autoare a peste 10
cărţi în domeniu.
Telefoanele cordless sunt aşezate de
regulă pe birou sau la capul patului,
acolo unde oamenii sunt maxim expuşi
la intensităţi ale radiaţiilor de sute sau
mii de ori mai puternice decât cele
emise de telefonul mobil şi suficiente
pentru a produce cancer. Au început să
apară mai multe cazuri de persoane ce
au acuzat efecte negative precum
oboseală cronică şi tulburări ale
somnului, simptome foarte
asemănătoare cu cele produse de
radiaţiile emise de telefoanele mobile.
Astăzi telefoanele DECT şi cele
similare sunt folosite pe scară largă
pretutindeni în lume. Au fost realizate
măsurători independente ale puterii pe
care o emit aceste microunde; dintre
acestea, cele mai extinse şi mai
riguroase au fost realizate de Thomas

Haumann de la institutul
Umweltanalytik und Baubiologie din
Essen, Germania şi de Peter Sierck de la
Environmental Testing & Technology, Inc.,
din Encinatas, California, SUA, în anul
2002. Ei au găsit o densitate maximă de
putere de peste 600 000 la distanţa
obişnuită de aprox. 0,3 m, ca atunci
când staţia de bază a telefonului
cordless este amplasată pe birou sau pe
masa de la capătul patului. Valorile de
vârf ale radiaţiei măsurate în aceeaşi
cameră au rezultat mai mari decât cele
a l e r a diaţ iilor emi se de or ice
transmiţător de telefonie mobilă
localizat în apropierea clădirilor
rezidenţiale. Nivelul de radiaţii în
absenţa staţiei de bază DECT era sub
0,3 (faţă de 600 000 în cazul amplasării
acesteia).
Microundele DECT sunt
potenţial

chiar mai nocive decât cele emise de
alte tehnologii wireless, chiar şi atunci
când telefonul cordless nu este în uz;
sunt în pulsuri de 100 Hz, în domeniul
ritmurilor biochimice tipice din corp,
iar utilizatorii sunt expuşi la nivele
maxime, atât în timpul zilei, cât şi în
timpul somnului. Radiaţia în pulsuri,
în care componenta electrică se
schimbă de la zero până la puterea
maximă aproape instantaneu, induce
un câmp magnetic mult mai puternic,
care poate penetra complet corpul
(inducând un curent electric
corespunzător de valoare mare), spre
deosebire de câmpul radiaţiilor care nu
sunt în pulsuri, care se modifică mult
mai lent.

Următoarele sfaturi v-ar putea ajuta
dacă nu doriţi să renunţaţi complet la
telefonul cordless:
•Amplasaţi staţia de bază într-un
loc în care nu petreceţi mult timp, spre
exemplu în hol.
•Nu o aşezaţi direct pe birou.
•Efectuaţi doar apeluri telefonice
scurte.
•Utilizaţi ultima generaţie de
telefoane care nu emit decât atunci
când aparatul telefonic este conectat la
staţia de bază.
Extrase din cartea:
"Idolii fără fir- Efectele telefoniei fără
fir si poluarea electromagnetică"
Andrei Drăgulinescu

Prânz – supe, ciorbe
Supă de spanac

!1 kg spanac
!¼ kg ceapă
!¼ kg morcov
!¼ kg pătrunjel rădăcini
!½ kg cartofi
!½ litru suc de roşii
!2 linguri ulei
!¼ kg smântână
!sare
Preparare:
Ceapa tocată şi rădăcinile tăiate în
cuburi mici sau rase pe răzătoare se
fierb în apă clocotită, adăugând cartofii
tăiaţi în cuburi şi fierbând bine. La

sfârşit se adaugă spanacul tocat, sucul
de roşii, ultimele fiind adăugate uleiul,
sarea, smântâna, fierbându-le 2-3
minute.

reţete culinare

Gogoşari umpluţi cu orez
- 2 kg gogoşari;
- ¼ kg ceapă;
- ¼ kg morcov;
- ¼ kg orez;
- ½ kg ciuperci;
- ½ litru suc de roşii;
- 150 ml ulei;
- verdeaţă: mărar şi pătrunjel;
- 2-3 ouă;
- sare.
Preparare:
Ceapa tocată mărunt şi morcovul ras
pe răzătoarea fină se călesc în apă,
adăugând apoi sucul de roşii şi
orezul. Ciupercile spălate, tocate în
cuburi mici, se călesc în apă, ulei şi
sare, timp de 1-2 minute
amestecându-le cu orezul fiert pe
jumătate. Se ia de pe foc vasul cu
compoziţia respectivă, adăugând
verdeaţa şi ouăle, amestecând bine

totul. Gogoşarii vor fi decupaţi în
jurul codiţei, făcând o intrare mică şi
curăţându-i de seminţe. Se umplu cu
orezul pregătit, li se pun capace din
roşii sau din codiţele lor, se fierb sub
capac, în apă, suc de roşii, sare şi
puţin ulei. Pot fi serviţi calzi, cu
smântână, reci cu iaurt simplu, fiind
cărnoşi şi dulci. Se pot pregăti şi fără
ciuperci.

Desert
Bomboane din făină de cereale cu struguri
- 15 linguri cu pulbere cereale;
- 2 ceşti cu nucă măcinată;
- 3 linguri cu miere de albine;
- 4 linguri cu ulei;
- 6 linguri cu apă;
- 1 strugure;
- nucă de cocos răzuită.
Se amestecă cerealele cu nuca
măcinată, cu mierea, uleiul şi apa. Se
face o pastă omogenă consistentă. Se

fac apoi cocoloaşe mici cu boabă de
strugure la mijloc şi se dau prin nucă
de cocos.

Igiena sufletului: Taina Sfâtului Maslu
Greşeli în alimentaţia modernă: Grasimile hidrogenate saturate
Principiile dietei naturiste: Calitatea apei
Reacţii adverse medicamentoase: Citostaticele

