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editorial

Scrisoare deschisă
adresată D-lui Ion Bazac,Ministrul Sănătăţii,
referitoare la vaccinarea
împotriva virusului AH1N1, în România
(text parţial)

Stimate Domnule Ministru,
Organizaţiile noastre au urmărit
evoluţia aşa zisei “gripe porcine” în
lume, inclusiv în România, şi au
constatat următoarele:
1. A fost creată, în mod voit, o
situaţie de panică
Indiferent de provenienţa
virusului, mai mult sau mai puţin
cunoscută, simptomele noii gripe,
aşa-zise “porcină”, sunt cel mult
moderate.
Deşi Marea Britanie este cea mai
afectată ţară a Europei, s-a raportat
un număr neaşteptat de mic de
îmbolnăviri, respectiv 100.000, cu
un total de 30 decese, ceea ce
înseamnă o mortalitate de doar
0,03%; această rată de mortalitate
fiind cu mult mai scăzută decât cea
în cazurile de îmbolnăviri cu o
gripa obişnuita tip A.
În România s-au raportat până
acum doar 333 de cazuri de gripă
porcină, toate, forme uşoare şi
medii. Numărul cazurilor de gripă
porcină în toată ţara este

asemănător cu cel al cazurilor de
gripă obişnuită raportate uneori
într-un singur orăşel din România
în sezonul rece, acestea din urma
având deseori consecinţe mai grave
(complicaţii, etc.), fără să se fi pus
vreodată problema unui vaccin
specific şi obligatoriu, ci doar a
celui obişnuit, pentru gripa
sezonieră.
Cinci mari companii
farmaceutice (Baxter, GlaxoSmith
Kline, Novartis, Sanofi-Aventis şi
AstraZeneca) au început, cu o grabă
de neexplicat, să creeze un vaccin
împotriva virusului AH1N1 fiind
încurajate de către Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS) care, cu
aceeaşi grabă nejustificată, a
decretat stare de pandemie pe data
de 11 iunie 2009, cerând ca vaccinul
să fie gata de administrare în luna
septembrie şi ca toate naţiunile să
aibă acces la vaccin.
Prin declararea
pandemiei, OMS a
creat o

stare de panică în întreaga lume,
fără un motiv real. […] Dr.
Wolfgang Wodarg, medic specialist
în medicina internă şi
epidemiologie din Germania
afirmă: “eu consider că 'gripa porcină'
este un nou mijloc de a induce panica în
rândul populaţiei, iar după cercetările
făcute şi discuţiile avute cu Directorul
Institutului Robert-Koch consider că
nu există nici un motiv pentru o
vaccinare obligatorie în masă şi că
mijloacele de combatere a noii gripe
trebuie să fie cele obişnuite, folosite şi în
anii precedenţi. Dacă se va face
vaccinarea în masă cu noul vaccin al
gripei porcine, asta ar însemna “un
mare experiment pe populaţia
germană”.
2. Situaţia de panică a
“necesitat” un vaccin urgent!
[ … ] Va c c i n u l n o u c r e a t
împotriva virusului AH1N1 este
periculos! Iată motivele:
a) testările sunt total
insuficiente, deoarece nu se
realizează conform standardelor,
aşa cum arata Dr. Wolfgang
Wodarg: “Pentru o vaccinare în
masă cu adjuvanţi noi şi substanţe
noi, aşa cum se întâmpla în cazul
vaccinului pentru gripa porcină, nu
ar fi suficiente standardele

normale, ci altele mult mai ridicate!
Nu consider ca este oportună
folosirea acestui vaccin în sezonul
rece al acestui an.” Exista intenţia
de a produce doze tot mai mici de
vaccinuri cu ajutorul unei serii de
adjuvanţi noi, foarte periculoşi.
b) există riscul unor reacţii
secundare foarte grave.
- cancer: Firma Novartis nu
utilizează embrion de pui la
prepararea vaccinului “Optaflu”, ci
celule canceroase! Acest lucru
prezintă un risc incalculabil;
- sindrom Guillain – Barré (GBS):
este o boala autoimună ce cauzează
paralizia braţelor şi picioarelor şi, în
cazuri rare, a întregului corp. În
unele cazuri, GBS a dus însă chiar la
moarte. În 1976, când s-au
înregistrat câteva cazuri de gripă
porcină şi s-a impus, cu aceeaşi
grabă ca acum, vaccinarea în masă a
40 de milioane de oameni, cel puţin
25 au murit şi 500 au fost paralizaţi;
- autism, sindrom de atenţie
deficitară, scleroză multiplă,
deficienţe de vorbire;
- paralizii, alte boli autoimune;
- infertilitate.
[…] Ca cetăţeni ai României,
îngrijoraţi de faptul că ne vor fi
încălcate drepturile şi libertăţile
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civile garantate de Constituţie, vă
rugăm să ne răspundeţi la
următoarele întrebări:
3. Privind testarea vaccinului
Aţi precizat că Institutul
Cantacuzino va produce 5 milioane
de doze de vaccin “Cantgrip” iar
primele tranşe vor fi gata la
sfârşitul lunii octombrie 2009.
În cât timp s-a făcut testarea şi
câte testări (adică pe ce număr de
populaţie voluntară) s-au făcut în
ţara noastră? Ele nu puteau fi mai
multe decât în Germania, unde s-a
decis ca vaccinarea să nu fie
obligatorie, fiindcă
vicepreşedintele Asociaţiei
Medicale Germane, Frank Ulrich, a
avut demnitatea de a recunoaşte
testarea insuficientă a vaccinurilor.
[…] Vă solicităm să luaţi exemplu şi
să nu serviţi interesele unor
companii străine, aşa cum urma să
se întâmple în cazul vaccinului
împotriva virusului HPV. Nu
putem permite ca OMS să
introducă o dictatură medicală in
România!
4. Privind obligativitatea
vaccinului:
Aţi specificat, recent, într-un
comunicat, arogându-vă o
autoritate nepermisă într-o ţară

democratică: “Aş vrea să fim clari:
vaccinul este obligatoriu! […] Aici
toată lumea se vaccinează, îi place
sau nu-i place.”
[…] Ne puteţi obliga să ne
vaccinam copiii cu un vaccin despre
care nu ne-aţi dat absolut nici un
detaliu, decât denumirea?
Aţi explicat şi arătat părinţilor şi
medicilor riscurile acestui vaccin,
de la cele mai mici efecte secundare
până la cele mai grave?
Cunosc părinţii la ce sunt expuşi
copiii lor, care vor fi primii cobai,
pentru acest vaccin, în ţara noastră?
Vă asumaţi răspunderea pentru
declanşarea unor boli grave în
u r m a va c c i n ă r i i ? C u m ve ţ i
despăgubi părinţii copiilor atinşi de
aceste boli – despre care avertizează
foarte mulţi specialişti? Ce lege
garantează aceste despăgubiri?
Ce urmări va avea refuzul
vaccinării? Fiindcă bănuim că vor fi
foarte mulţi care vor refuza
vaccinul. In Hong Kong, medicii
refuză vaccinul împotriva gripei
porcine din cauza efectelor
secundare!
5. Privind aşa zisa “problemă
de securitate naţională” şi
posibilele zeci de
campanii de

vaccinare din anii următori:
Aţi mai afirmat, în acelaşi
context ca mai sus, “chestiunea cu
gripa este o problemă de securitate
naţională, şi nu este ca la HPV.”
[…] Nu va exista an fără o noua
gripă, aşa cum se întâmplă de mii
de ani, fără ca lumea să fi intrat
vreodată în panică! Există din
fericire o imunitate naturală, pe
care omul şi-o face după contactul
cu virusul. Atunci vă întrebăm – aşa
cum a făcut-o recent un demnitar,
senatorul Iulian Urban: “dacă acest
plan de fraierire a populaţiei va prinde,
vom avea câte 10-20 de vaccinări pe an,
impuse prin lege, ca să salvăm profitul
unor firme din industria farmaceutică,
cărora nu le pasă de consecinţele la care
se expun copiii vaccinaţi?”.
Consideraţi că o astfel de atitudine
serveşte securitatea naţională?
Din datele pe care le-am obţinut
din presa română şi străină v-am
detaliat doar câteva aspecte grave
legate de vaccin. Vă cerem să
reflectaţi asupra hotărârii Dvs.,
conform căreia pe copiii noştri va fi
testat (în adevăratul sens al
cuvântului!) un vaccin foarte
periculos.

Singurul beneficiar al
vaccinului îl constituie marile
companii farmaceutice, nu
cetăţeanul român. Dimpotrivă, în
condiţiile în care în România sunt
trimişi în şomaj tehnic cadrele
medicale din spitale şi mulţi alţi
romani din lipsa fondurilor pentru
salarii, Statul Român îşi permite
luxul unui vaccin scump şi inutil.
Ne opunem categoric vaccinării
în masă a cetăţenilor români,
indiferent de vârstă sau funcţie.
Cu consideraţie,
Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe
Pro-Vita din România
28.09.09,
Bucureşti

Au subscris textului şi alte instituţii,
ridicând la 16 numărul organizaţiilor
ortodoxe semnatare. Sublinierile din
text aparţin autorilor.
Text integral la:
www.pentruviatacluj.ro.
Tot aici este postat şi un pliant de
informare: Vaccinul împotriva gripei
porcine- un atentat la viaţa umană!

igiena sufletului

Taina Sfântului Maslu
Care dintre oameni n-a fost cel
puţin o dată bolnav, făra ca doctorii
să-i cunoască o cauză a bolii sale,
căci ea nu s-a arătat cu toate
caracteristicile ei, fiind una de
natură spirituală! Nici o doctorie nu
vindecă o astfel de boală, ci doar
Harul Sfinţilor dat nouă în Sfânta
Biserică prin Sfintele Taine.
Dar nu doar acestui gest de
suferinţă îi vine în ajutor Biserica, ci
tuturor, atât celor fizice cât şi celor
sufleteşti. Uneori dintr-o suferinţă
fizică foarte mare, omul trăieşte şi
sentimentul descurajării, a
deprimării. Iar cum acestea sunt
cauze ale slăbirii sufleteşti, ele nu ar
putea fi vindecate decât printr-o
ridicare a părţii celei sensibile a
sufletului prin medicament haric.
În Biserica noastră, încă din
perioada Sfinţilor Apostoli, Taina
Maslului a fost împărtăşită
creştinilor pentru iertarea
păcatelor, a tămăduirii şi uşurării
durerilor sufleteşti şi trupeşti. Ea
este atestată în Epistola Sfântului

Apostol Iacob: "De este cineva
bolnav, să cheme preoţii bisericii şi
să se roage pentru el, ungându-l cu
untdelemn în numele Domnului. Şi
rugaciunea credinţei va mântui pe
cel bolnav şi-l va ridica pe el
Domnul, iar ce va fi făcut se vor
ierta lui (5,15)”.
Niciunui gen de suferinţă pe care
omul o trăieşte, Dumnezeu nu îi
rămâne fără răspuns. El îşi
manifestă mila şi iubirea Sa în cel
mai slab, în cel mai chinuit, căci cine
altul decât El înţelege aceasta. Căci
„… El a luat asupră-Şi durerile
noastre şi cu suferinţele noastre S-a
împovărat. Şi noi Îl socoteam
pedepsit, bătut şi chinuit de
Dumnezeu” (Isaia 53,4).
Acestui gen de suferinţă
omenească se apleacă Hristos
Domnul şi cuvintele pline de
nădejde ce se rostesc după fiecare
tropar la Taina Maslului „Stăpâne
Hristoase Milostive, miluieşte pe
robul Tău” capătă putere
mare căci aduce

în ele recunoaşterea Domnului
Hristos ca Stăpân al vieţii sale, iar
pe sine se pune în treapta de slujitor
al Său ce are nevoie de miluirea Sa.
Dumnezeu „Doctorul sufletelor
şi al trupurilor noastre ” este şi
„ajutătorul celor ce sunt în dureri”,
El „dăruieşte tămăduire... miluieşte
pe cel ce mult a greşit şi-l
mântuieşte de păcate”(Podobia
glasului IV).
Taina Sfântului Maslu păstrată în
Biserica noastră este considerată a fi
o taină dedicată însănătoşirii
trupului. În timpul săvârşirii ei
preoţii sfinţind untdelemnul prin
puterea Duhului Sfânt îl
împărtăşeşte bolnavilor prin
ungere pentru tămăduirea bolilor
sufleteşti şi trupeşti.
Slăbiciunile omului izvorâte din
păcate, care deşi spovedite,
nelucrând el la curăţire şi
despătimire, îl duc la starea de
bolnav. Dar şi aici aflându-se omul,
Dumnezeu nu-i lasă nădejdea fără
răspuns şi-l mângâie prin harul
vindecător.
După citirea a şapte pericope
evanghelice, şapte fragmente

apostolice şi şapte rugăciuni,
preotul unge de şapte ori în semnul
crucii (pentru că şapte au fost
duhurile rele scoase din femeia
păcătoasă dar, tot şapte este şi
numărul Darurilor lui Dumnezeu).
Acestea, împreună cu voinţa de
curăţire a omului, lucrează la
desăvârşirea lui, la chemarea de a fi
fiu şi moştenitor al Împărăţiei Sale.

principiile dietei naturiste

Calitatea apei
APA este mai importantă decât
pare la prima vedere. 75% din corpul
uman este apă (creierul are chiar 85%
apă); planeta noastră are tot 75% apă;
plantele 75-85 % apă.
Dr. F. Batmanghelidj prezintă într-o
carte dedicată apei, 46 de motive
pentru care omul are nevoie zilnic de
apă:
1. Fără apă nu există viaţă.
2. Lipsa relativă a apei lezează sau
omoară anumite funcţii ale corpului.
3. Apa este o importantă sursă de
energie, este un cash flow al corpului.
4. Apa generează energia electrică
şi magnetică a fiecărei celule.
5. Apa este un liant în design-ul
arhitectural al structurii celulare.
6. Apa preîntâmpină lezarea DNA.
7. Apa creşte eficienţa sistemului
imun în măduva oaselor acolo unde
el se formează.
8. Apa este principalul solvent al
alimentelor, vitaminelor,
mineralelor; este utilizată pentru
disoluţia hranei în mici particule,
metabolizarea şi asimilarea ei.

9. Hrana fără apă nu are valoare
energetică pentru corp.
10. Apa creşte rata de absorbţie a
principiilor esenţiale din hrană.
11. Apa este folosită pentru
transportul tuturor substanţelor în
corp.
12. Apa creşte eficienţa hematiei în
procesul de colectare a oxigenului în
plămâni.
13. La nivelul celulei, apa ajută
pătrunderea oxigenului şi
eliminarea deşeurilor metabolice.
14. Apa duce deşeurile metabolice
din diferite zone ale corpului spre
ficat şi rinichi pentru a fi eliminate.
15. Apa este principalul lubrifiant
al articulaţiilor.
16. Apa este utilizată în discul
intervertebral pentru a amortiza
şocurile.
17. Apa este un bun laxativ.
18. A p a a j u t ă l a r e d u c e r e a
incidenţei accidentelor
coronariene.

19. Apa previne obstrucţia arterială
(în inimă şi în creier).
20. Apa este esenţială pentru
termoreglare.
21. A p a e s t e i m p o r t a n t ă î n
metabolismul creierului.
22. Apa este importantă pentru
eficienţa neurotransmiţătorilor.
23. Apa este importantă pentru
producerea hormonilor (din creier,
inclusiv melatonina).
24. Apa poate preveni ADHD.
25. Apa creşte eficienţa efortului
fizic şi intelectual.
26. Apa este cea mai bună băutură,
lipsită de reacţii adverse.
27. Apa reduce stress-ul, anxietatea
şi depresia.
28. Apa restaurează ritmul normal
al somnului.
29. Apa reduce oboseala.
30. Apa face pielea elastică.
31. Apa dă strălucire ochilor.
32. Apa previne glaucomul.
33. A p a n o r m a l i z e a z ă
hematopoieza.
34. A p a e s t e v i t a l ă p e n t r u
eficientizarea sistemului imun în
diferite zone ale corpului.
35. Apa diluează şi fluidifică
sângele împiedicând trombozarea.
36. A p a d i m i n u ă d u r e r i l e
premenstruale.
37. Apa creează prin bătăile
cardiace fluxurile (valurile) care

împiedică formarea trombilor.
38. Corpul uman nu depozitează
apa. De aceea trebuie să bem în
fiecare zi.
39. D e s h i d r a t a r e a î m p i e d i c ă
producerea hormonilor sexuali.
40. A bea apă înseamnă a separa
senzaţia de sete de cea de foame.
41. În curele de slăbire e indicat să
bei apă.
42. Deshidratarea face să crească
sedimentele toxice în organe.
43. Apa reduce incidenţa greţurilor
matinale de sarcină.
44. Apa este un sistem integrator
între minte şi corp.
45. Apa împiedică reducerea
memoriei cu vârsta.
46. Apa împiedică imboldul adictiv
la cafea, alcool, droguri.
Este important ca omul să consume
în fiecare zi apă 500-1000 ml. A nu
confunda apa cu „alte lichide” ceai,
cafea, supe, sucuri, etc.
Multe tradiţii recomandă chiar
dimineaţa pe stomacul gol să se bea
un pahar mare (200-300 ml) cu apă.
Ideală este apa de izvor.
Biblia vorbeşte adesea despre apă şi
despre ape:
-Duhul lui Dumnezeu Se purta pe
deasupra apelor;
-potopul;
- ...fata lui Faraon i-a pus numele
Moise, pentru că îşi zicea „Din apă l-
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am scos!”;
- despărţirea apelor la Marea Roşie;
-apă din piatră, în pustie;
-botezul lui Iisus în Iordan;
Tradiţia noastră ortodoxă are o
rugăciune specială înainte de a-şi face
omul o fântână:
Doamne, Dumnezeul-nostru
Atotţiitorule şi Atotputernice, Care
toate le faci şi le prefaci numai cu
voinţa Ta; Care prin locuri neumblate
afli trecere cu înţelepciunea Ta cea
negrăită şi necuprinsă! Cel ce din
piatră seacă ai făcut să curgă izvoare
de apă şi ai adăpat pe poporul Tău cel
însetat, Însuţi şi acum, Stăpâne a toate,
ascultă rugăciunea noastră, a
păcătoşilor şi nevrednicilor robilor Tăi
şi ne dăruieşte nouă în acest loc apă
limpede, bună, îmbelşugată pentru
trebuinţe şi nevătămătoare la băut,
pentru ca şi întru aceasta să slăvim

preasfânt numele Tău, al Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Cunosc un caz, o aflare de apă în
chip minunat, acum în zilele noastre:
Obştea Mănăstirii Nera nu avea apă,
decât foarte puţină adusă cu găleata
de după un deal. Am cerut părerea
unor specialişti geologi. Toţi mi-au
spus că nu voi găsi apă în zonă, căci
Mănăstirea e făcută pe o stâncă care
începe la 7 m de la suprafaţa
pământului.Dar soborul
înmulţindu-se şi suferind de lipsa
apei, au hotărât împreună cu Pr.
Teofan, duhovnicul mănăstirii să
înalţe rugăciuni speciale pentru
aflarea apei. Când au săpat, însă, au
căzut exact pe o zonă nestâncoasă
până la 14 m şi au găsit o vână cu
un debit de 10 tone pe zi.

greşeli în alimentaţia modernă

Grăsimile saturate

Margarina, untura, slănina,
untul, – sunt grăsimi saturate.
Studiile medicale demonstrează
că ele sunt un pericol real atunci
când sunt consumate constant
sau în abuz.
Efectele lor negative pot fi
rezumate astfel:
- cresc colesterolul total;
- cresc LDL;
- cresc riscul de a face diabet;
- bărbaţii obezi au un risc mai
crescut de cancer gastric şi
prostatic;
- femeile obeze au un risc mai
crescut de cancer genital şi de sân;

- în timpul hidrogenării se
pierd vitaminele liposolubile şi
îşi fac apariţia grăsimile trans.
Grăsimile saturate se pot găsi
în ciocolată, chips-uri, biscuiţi,
prăjituri.
Cum se pot evita:
O dietă bogată în fibre opreşte
absorbţia de grăsimi în general.
Consumul de ceai verde
poate ajuta la contracararea
efectului negativ al grăsimilor
saturate.
Evitarea preparatelor care
conţin grăsimi animale.

Copiii şi telefoanele mobile

Doctorul George Carlo, fost
cercetător-şef în cadrul unuia
dintre cele mai extinse eforturi
realizate în lume pentru cercetarea
siguranţei tehnologiei wireless, a
fost angajat de industria
telefoanelor celulare pentru a
dovedi că telefoanele mobile sunt
sigure nu a putut!
„Unul câte unul, în studiul
doctorului Carlo au apărut semne
alarmante: telefoanele celulare
interferă cu stimulatoarele
cardiace, craniul aflat în
dezvoltare al copiilor este adânc
penetrat de către energia emisă de
un telefon celular, bariera de sânge
din creier care îl protejează pe
acesta împotriva atacului toxinelor
poate fi compromisă de radiaţiile
emise de telefoanele celulare, şi, cel

mai uimitor lucru, radiaţiile din
domeniul frecvenţelor radio emise
de aceste telefoane creează
micronuclee în celulele sangvine,
tip de deteriorare genetică
cunoscută ca semn caracteristic al
cancerului.”
Iată câteva imagini care nu
reprezintă, după cum v-aţi putea
închipui, creierul unor persoane
după ce au consumat droguri, ci
creierul copiilor noştri în timp ce
vorbesc la telefonul mobil!
Copiii sunt mai susceptibili la
deteriorări genetice deoarece
ţesuturile din creierul lor sunt încă
în creştere, iar celulele lor se divid
rapid. Distrugerile materialului
genetic în celulele aflate în creştere
conduc la întreruperea
funcţionării celulelor, moartea

cauzele bolilor
acestora, dezvoltarea tumorilor şi
deteriorarea sistemului imunitar
şi a sistemului nervos. Mai mult,
sistemele de protecţie care permit
adaptarea la atacuri de orice fel din
partea mediului nu sunt încă
dezvoltate complet la copii. În
creier, spre exemplu, aceste sisteme
se dezvoltă şi cresc până la vârsta de
20 de ani.
Marea susceptibilitate a
copiilor şi adolescenţilor la tipurile
de riscuri pentru sănătate, arătată
acum de datele ştiinţifice despre
radiaţiile din domeniul
m i c r o u n d e l o r, c u m u l a t ă c u
pătrunderea semnificativ mai mare
a acestor radiaţii în creierul copiilor,
necesită o acţiune imediată pentru
a-i proteja pe copii.
Un studiu recent realizat în
Marea Britanie arată că 87% dintre

Penetrarea radiaţiilor
de la telefonul mobil
în creierul unui adult

copiii cu vârste cuprinse între 11 şi
16 ani deţin propriile lor telefoane
mobile, iar 40% dintre ei îşi petrec
zilnic 15 minute sau mai mult
vorbind la telefoanele lor celulare.
Se estimează că numărul de
utilizatori de telefoane mobile din
întreaga lume este de 2 miliarde de
persoane; 500 de milioane dintre ei
sunt copii.
Copii nenăscuţi afectaţi de
radiaţiile emise de telefoanele
mobile
Posibilitatea aceasta creşte
atunci când dispozitivele sunt
purtate aproape de locul în care se
află embrionul sau fătul. Oamenii
de ştiinţă au accentuat faptul că
embrionul sau fătul nu trebuie
expus la radiaţii din domeniul

Penetrarea radiaţiilor
în creierul unui copil
de 10 ani

Penetrarea radiaţiilor
în creierul unui copil
de 5 ani

radiofrecvenţelor (RF), precum
sunt cele emise de telefonul mobil.
Rezultatele cercetărilor
publicate continuă să arate
înţelegerea generală că expunerea
oamenilor la radiaţii RF poate
produce efecte de distrugere
genetică. Aceste efecte includ

d i s t r u g e r e a c r o m o z o m i l o r,
deteriorarea ADN-ului, cancer,
pierderea memoriei ş.a.
Extrase din cartea:
“Idolii fără fir - Efectele telefoniei fără
fir şi poluarea electromagnetică”
Andrei Drăgulinescu

prudenţa - Maica înţelepciunii

Efectele secundareale citostaticelor
Aceasta rubrică semnalează posibilele efecte adverse ale
medicamentelor chimice şi rareori ale extractelor naturale.

- diminuarea numărului de celule
sanguine;
- anemie;
- reducerea rezistenţei la infecţii;
- diaree;
- leziuni ale cavităţii bucale;

- căderea parului;
- erupţii cutanate;
- febră;
- oprirea ciclului menstrual;
- instalarea precoce a menopauzei;
- keratita;
- creşterea transaminazelor;
- leucemie;
- sterilitate secundară;
- depresie;
- tulburări de memorie;
- dispnee;
- hematurie;
- alterează ritmul creşterii fizice si
dezvoltării intelectuale;
- agravează evoluţia unor boli ca
diabetul, BPCO, cardiomiopatii,
HTA.

Sondaj privind convingerile religioase
Fundaţia Sfânta Irina efectuează un studiu sociologic privind convingerile religioase.
Dacă doriţi să participaţi la acest studiu vă rugăm completaţi răspunsurile la următoarele întrebări.
Chestionarul rămâne anonim deoarece nu vă cere menţionarea numelui. Vă mulţumim.
Poştal: Fundaţia Sfânta Irina, str. Mircea Marinescu nr. 3, Voluntari, jud. Ilfov.
1. Vă consideraţi o persoană religioasă?
a) Da
b) Nu

c) Nu ştiu

2. Ce reprezentare aveţi despre Dumnezeu?
a) un principiu
b) o persoană
c) altceva. Ce anume?.............................................................
3. După părerea Dvs., care sunt valorile morale cele mai importante ale religiei pe care o practicaţi?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Care este cel mai important aspect în practicarea religiei Dvs.?
a) spovedania
b) împărtăşania
c) participarea la Sf. Liturghie
d) sfeştania
e) pomenirea viilor
f) pomenirea morţilor
g) cititul acatistelor
h)rugăciunile dimineţii şi serii
i)pelerinajul la locuri sfinte
j) să-ţi faci semnul Sf. Cruci când treci pe lângă o biserică
k) să ai practica ta personală
l) altceva. Care? ...........................................................................................................
Bifaţi maxim 3 variante, în ordinea importanţei pe care o acordaţi.
5.Credeţi în învierea morţilor?
a) Da
b) nu

c) nu ştiu

6. Dacă da, când credeţi că vor învia aceştia?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7. Vă rugaţi şi îi pomeniţi pe cei dragi care au adormit în Domnul?
a) Da
b) nu

"

8. Credeţi că credinţa şi faptele pe care le-aţi săvârşit în viaţa aceasta sunt decisive pentru evoluţia
sufletului Dvs. după moarte?
a)Da
b) nu
c ) Nu ştiu
9 . Caracteristici socio-demografice:
1) sex ......................................................
2) vârstă .................................................
3) stare civilă .........................................
4) ocupaţie, profesie ..............................
5) studii ..................................................
6) religie (confesiune) ............................
7) judeţul .................................................

Igiena sufletului: Taina Botezului
Greşeli în alimentaţia modernă: Aditivii din preparatele de carne
Principiile dietei naturiste: Legume şi zarzavaturi
Reacţii adverse medicamentoase: Antialergicele

