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editorial

Meditaţie la
Praznicul Naşterii Domnului
De 2000 de ani, la aceeaşi dată,
noi, creştinii, trăim an de an, o
realitate în faţa căreia nu putem
rămâne indiferenţi:”Naşterea
Mântuitorului Iisus Hristos”.
Cât de minunată este această
taină a smereniei lui Hristos, Care a
primit în firea Sa dumnezeiasă,
Crucea firii omeneşti. Realizăm noi,
pe deplin, ce a facut DumnezeuTatăl, Fiul şi Sfântul Duh - pentru
noi, oamenii? Conştientizăm noi că
Dumnezeu Tatăl ne-a adus întru
această viaţă din Iubire şi pentru a
rămâne în Iubirea Lui? Cu alte
cuvinte, pentru a convieţui cu El,
întocmai cum un părinte îşi doreşte
să-şi aibe totdeauna copilul alături?
Pătrundem noi, oare, adâncul
tainei lui Dumnezeu de a-şi trimite
Fiul printre ceilalţi fii, căzuţi prin
păcat, ştiind că aceştia Îl vor
batjocori, prigoni şi chiar că-L vor
răstigni? Şi totuşi, cunoscând toate
cele ce aveau să vină, toate câte avea
să pătimească, Fiul a primit
întruparea. De ce a facut aceasta?
Pentru a-i reda omului pierdut
şansa mântuirii, pentru a-l readuce
pe om în familia Sfintei Treimi,
pentru a-l lua la Cina cea de Taină a
Veşniciei.

Cu toată jertfa lui Dumnezeu,
omul
şi-a însuşit continuu o
atitudine total opusă firii lui s-a rupt voit de Făcătorul Său, până
la a-şi renega filiaţia şi a refuza
unirea cu Tatăl Ceresc. A cautat să
fie autonom, să îl ignore, să îl
provoace, păcălindu-se ca un copil
care crede că îşi poate minţi mama.
E dureros, până la tragism, că
omul a înţeles progresul, evoluţia,
modernizarea în sensul de a deveni
liber cugetător, de a revoluţiona tot
ce se poate: ştiinţa, mediul, şi-a
revoluţionat chiar şi propria
conştiinţă. A înţeles că va evolua,
procreând în eprubetă,
schimbându-şi firea, ucigându-şi
aproapele sau declarând războaie
pentru supremaţie.
E dureros că omul, prin toate
aceste inovaţii, a atras
nemulţumirea naturii, răzbunarea
ei, dealtfel firească. Unde sunt
zăpezile de altădată, ce trosneau
sub picioare când mergeam cu
colindul în satul bunicilor? Unde
sunt nămeţii din care, la vârsta
copilăriei, făceam om de
zăpadă, în jurul căruia
ne prindeam în
horă,

chiuind si cântând fericiţi? Unde
sunt, brazii, copacii împodobiţi în
veşmântul dalb de sărbatoarea
Crăciunului? Iată ce a făcut ştiinţa
omului - a luat copiilor dreptul de a
se bucura de frumuseţea iernii, de a
nu mai vedea zăpada decât în
albumul de fotografii al părinţilor şi
de a nu cunoaşte această realitate
decât din povestirile bunicilor.
Ne punem întrebarea firescă
dacă se mai poate face ceva, dacă nu
cumva e prea târziu pentru a mai
putea îndrepta lucrurile.
Bineînţeles, lăsăm pe seama
specialiştilor găsirea acestor soluţii,
însă noi, oamenii de rând, am putea
încerca să nu lăsăm sărbătorile să
treacă fără a le lua in seamă.
Cât de frumos ar fi să abolim tot
răul care a pus stăpânire pe pamânt,
care a distrus relaţiile dintre
semeni, care ne ghidează mintea şi
ne acaparează voinţa. Nu e încă
târziu pentru a ne opri din goana
căreia, parcă, nu-i mai putem pune
frâu, să oprim un moment timpul şi
să ne înfăţişăm în staulul din
Bethleem, înaintea pruncului
Hristos şi a Sfintei Maicii Sale, să ne
închinăm Lui împreună cu magii şi
păstorii, să prăznuim minunea şi
taina laolaltă cu cetele îngereşti, să îi
dăruim tămâia cugetelor noastre,
mireasma rugăciunii, să ne aducem
inimile ardere de tot şi să-I cântăm
cu îngerii colindul bucuriei:

“Cinstim în tăcere Minunea şi Taina
Pe care-o respectă profeţii si sfinţii,
Pe care Lumina şi-nfăşură haina,
Tăcând-o ştiinţei, lăsând-o credinţei.”
“Minune şi taină e sfânta-Ntrupare,
Când Cel fără margini se strânge-ntr-o
zare
Şi Soarele Veşnic se strânge-ntr-o rază
Şi Cerul sărutul pe-un Crin şi-l aşază.
Minune şi Taină e viaţa curată,
În care Lumina S-a vrut întrupată,
În care Iubirea a vrut a Se-aprinde
Şi-n care tot Raiul pe veci se
cuprinde.”
Maica Andreea Zarafu
Notă:
Versurile aparţin poetului Traian Dorz.
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Taina Botezului
Botezul, această minunată taină,
plină de dorire, fără de care celelalte
nu se pot împlini, aduce cu ea
intrarea în cămara Bisericii, în
Împărăţia lui Dumnezeu pe omul
pornit în căutarea Lui. Se spune : “Nu
M-ai fi căutat dacă nu M-ai fi găsit”.
Cât de dorită este această Taină,
putem astăzi vedea, când după 2000
de ani de creştinism, pruncul caută
unirea cu Hristos şi se doreşte
îmbrăcat cu Hristos. Căci deşi voinţa
sa nu se vădeşte oamenilor, ea se
vădeşte lui Dumnezeu şi El lucrează
la aceasta prin gândul cel bun ce-l
sădeşte în inima părinţilor lui.
În Biserica primară, avem
nenumărate mărturii despre botezul
pruncilor, dar este bine ştiut, că între
primii botezaţi au fost cei de vârstă
matură. Astfel că, odată cu
răspândirea cuvântului Evangheliei
la toate neamurile, au existat (şi acest
lucru se continuă şi astăzi) atât
botezul pruncilor cât şi al celor
maturi.
Trăind omul în bucuria unirii cu
Hristos, apropiindu-se şi trăind cu
Trupul şi Sângele Domnului în
promisiunea unirii desăvârşite cu El
în Împărăţia cea cerească, n-a suferit
ca pruncii săi să nu aibă aceeaşi
părtăşie, astfel că şi-i aduce înaintea

Domnului pentru primirea Botezului
(erau vremuri în care bolile grele îi
răpuneau pe mulţi prunci şi părinţii
acestora cereau încă de foarte
devreme Botezul acestora).
Cel ce vine la Botez fiind încă prea
mic pentru a-şi manifesta credinţa sa
este însoţit de naşii săi, adică aceia
care îl prezintă Bisericii şi care îl oferă
lui Dumnezeu,ei sunt cei care
garantează despre credinţa sa
viitoare şi îşi iau răspunderea
botezatului în locul său.
Este foarte importantă alegerea
naşilor de către părinţi, căci credinţa
acestora este (sau nu ) izvor de
învăţătură pentru copil. Naşii vor
purta grijă fiului lor duhovnicesc,
atât în rugăciunile lor cât şi prin
exemplul vieţii lor. Şi de va refuza
acesta să urmeze calea aleasă pentru
el,de părinţii şi naşii săi,această nouă
naştere,care este Botezul, devine un
fel de lepădare spirituală şi copilul
moare înainte de naşterea sa
adevărată (cu atât mai mult se cere a
se căuta naşi credincioşi pentru
copii,cu cât părinţii se pot vedea pe
sine nevrednici de a fi model de
vieţuire creştină pentru copiii lor).
Botezul are ca temelie credinţa, a
părinţilor ce-şi aduc
pruncul, a naşilor
ce dau

mărturie pentru credinţa viitoare a
acestuia, ori a celui matur, capabil să
dea singur mărturie despre ea.
Fără credinţă nu poate fi Botez,
aşa cum fără credinţă în Învierea lui
Hristos, zadarnică este
propovăduirea, după cuvântul
Apostolului.
În rugăciunile rostite de preot, ca
premergătoare primirii Botezului, se
i n vo c ă n u m e l e D u m n e z e u l u i
adevărului şi al Unuia Născut Fiului
Său şi al Duhului celui Sfânt, ca cel ce
este rob al demonului să fie liberat de
sub puterea acestuia şi să meargă
nerobit către sfânta luminare.
La Taina Botezului conlucrează
Dumnezeu cu creaţia Sa. Preotul (în
virtutea harului preoţiei, primit de la
Hristos), suflă peste cel ce vine a se

boteza, sfinţeşte untdelemnul şi apa,
afundându-l în ea. Astfel se
împlineşte în chip văzut şi nevăzut
Taina.
Toate gesturile pe care preotul le
săvârşeşte, în timpul rugăciunilor, îşi
au explicaţia în însuşi textul care le
însoţeşte.
Afundând preotul mâna în apă,
face semnul crucii de trei ori, rugând
să se coboare Duhul Sfânt, ca să se
sfinţească. Apoi îi cere lui Dumnezeu
ca (aceasta) să primească harul
izbăvirii, dându-i puterea
binecuvântării, ca cea a Iordanului,
făcându-o” izvor de nestricăciune,
har de sfinţenie, dezlegare de păcate,
vindecare de boli, diavolilor pieire,de
puterile cele potrivnice neatinsă,
plină de putere îngerească”.
La fel şi suflarea deasupra apei, în
chipul crucii, de trei ori, are valoare
de alungare a puterilor celor
potrivnice, aşa cum reiese din
cuvintele ce însoţesc săvârşirea
acestui gest.
Sfinţirea untdelemnului, însoţit la
rându-i de însemnarea cu Sfânta
Cruce, dar şi de rugăciune, îl face
materie sfinţită, ca, unindu-se cu apa
(prin însemnarea pe care preotul o
face deasupra apei cu untdelemn) ”să
lumineze şi să sfinţească pe tot omul
ce vine în lume”.
Apa, simbol al curăţirii, al
luminării, se uneşte, de astă dată în
chip desăvârşit cu”untdelemnul
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bucuriei” în numele şi cu puterea
Sfintei Treimi.
Ungerea se face peste tot trupul, ca
toate părţile acestuia să meargă în
căutarea şi spre cunoaşterea lui
Dumnezeu.
Este aproape unul din cele mai
frumoase şi mai pline de gingăşie
momente ale venirii omului în
căutarea lui Dumnezeu dar, mai
mult, a lui Dumnezeu care vine în
întâmpinarea lui.
Cuvintele aici grăiesc singure.
Ungându-se pe frunte, în semnul
Sfintei Cruci, se rosteşte:”Se unge
robul lui Dumnezeu (N) cu
untdelemnul bucuriei, în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin”.
Apoi pe piept urmând:”Spre
tămăduirea sufletului”;pe spate:”Şi a
trupului”; la urechi:”Spre ascultarea
credinţei”; la mâini:”Mâinile Tale mau făcut şi m-au zidit”;la picioare:”Ca
să umble în căile Tale”.
Acestui moment îi urmează apoi,
întreita afundare, la fiecare rostinduse formula Botezului:”În numele
Tatălui…şi al Fiului…şi al Sfântului
Duh”, urmând apoi îmbrăcarea
botezatului “în haina dreptăţii”, tot
în numele Sfintei Treimi.
Într-adevăr plină de bucurie este
clipa -ca şi numirea untdelemnului şi
plină de dreptate, ca şi haina- căci
Hristos îşi împlineşte promisiunea,

ca prin moartea Sa (apa, nefiind
mediu de trăire pentru om, ea se face
mormânt, ca cel al Lui), să murim
păcatului şi prin Învierea Sa şi noi să
înviem.
După ieşirea din apa Botezului se
face ungerea cu Sfântul şi Marele Mir,
adică:”Pecetea darului Duhului
Sfânt”,pentru ca Duhul Sfânt să se
sălăşuiască şi asupra acestuia, care sa unit cu Hristos-Fiul lui Dumnezeu,
ea constituind a doua Taină primită
după Botez, urmându-I împărtăşirea
cu Trupul şi Sângele Domnului, ca
cea de a treia (Taină), dar prima din
viaţa sa.
Asumarea Botezului se face pe tot
parcursul vieţii omului, el fiind
aşteptat să răspundă chemării lui
Dumnezeu, să moară păcatului şi să
trăiască pentru Dumnezeu.
Este nevoie de o viaţă întreagă pentru
ca lucrarea lui Hristos şi a Duhului
Sfânt, cu voia liberă a celui botezat, să
pătrundă în inima şi sufletul său, să
fie capabil să-şi trăiască Botezul
repetând zilnic ceea ce naşul a spus în
locul său:”Mă lepăd de satana şi de
toate lucrurile lui şi de toţi slujitorii
lui şi de toată slujirea lui …Mă unesc
cu Hristos; Cred Lui ca unui Împărat
şi Dumnezeu…Mă închin Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea
de o fiinţă şi nedespărţită”.
Presb. Tatiana Banyai
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Calităţile nutritive ale
legumelor şi zarzavaturilor
Leguminoasele uscate sunt
valoroase pentru conţinutul lor
mare de proteine şi glucide
(mazărea, fasolea, lintea, năutul)
sau proteine şi lipide (soia).
To t o d a t ă , p r o t e i n e l e d i n
leguminoase au o mare solibilitate
în apă.
Aminoacizii esenţiali, cu
excepţia triptofanului, se află în
soia într-o concentraţie mai mare
decât în carne, fracţiunea solubilă
a proteinelor conţinând 86%
globuline, 8% albumine, 6% azot

neproteic. De asemenea, lipidele
din soia au o proporţie ridicată de
acizi graşi nesaturaţi (85%),
monosaturaţi (35%) şi polisaturaţi
(50%). Totodată, şi conţinutul de
amidon este redus.
Vitaminele din soia sunt:
ribloflavina, tiamina, acidul
nicotinic, tocoferolii, piridozina şi
carotenii, iar mineralele potasiu,
sodiu şi calciu.
Unele studii demonstreză
scăderea colesterolului în sânge
după trei săptămâni de consum

preferenţial de ulei de soia.
Mazărea
Proteinele din mazăre au o
mare solubilitate în apă, ceea ce
explică marea lor digestibilitate
(84,2%). În acelaşi timp,
conţinutul ridicat de lizină este
caracteristic pentru această plantă
erbacee.
Fasolea
Proteinele existente în fasole au
un conţinut ridicat de tirozină şi
lizină. Trebuie ţinut cont de faptul
că factorii antinutritivi din fasole
pot fi înlăturaţi prin tratamente
termice dure. Amidonul prezent
în fasole în proporţie de 5060%
reprezintă cel mai mare aport de
glucide. Pentru o preparare ideală
se recomandă fierberea şi
aruncarea primelor două ape.
Lintea
Proteinele sunt de o calitate
comparabilă cu cele din mazăre,
dar această legumă uscată nu
conţine, spre deosebire de
celelalte leguminoase, factori
antinutritivi ca glicozizi
cianogeni, saponine, alcaloizi

toxici, hemaglutinine sau factori
de flatulenţă.
Năutul
Unii autori au observat la
această plantă leguminoasă care
se consumă fiartă în apă efectul
diuretic şi drenor al uraţilor,
precum şi cel vomifug.
Principalele minerale conţinute în
năut sunt fosforul, potasiul şi
magneziul.
ZARZAVATURILE
O cantitate importantă de
celuloză se găseşte în ridichi,
sfeclă, morcov şi păstârnac.
Calităţile nutritive ale
zarzavaturilor constau
în:

- celuloză, care prezintă o
structură mai fină decât cea aflată
în cereale, având proprietăţi
bactericide, detoxifiante şi
diminuând colesterolul;
- bogăţia în vitamine, care este
preponderentă în ardeiul gras, în
ţelină şi varză de Bruxelles.
Vitamina K se găseşte din
abundenţă în spanac şi varză.
Specialiştii consideră că, fără a se
apela la produsele farmaceutice,
necesarul de vitamina C şi caroten
poate fi acoperit numai prin
consumul de verdeţuri şi fructe;
- varietatea de glucide, glucoza
fiind prezentă în morcovi,
zaharoza în sfeclă, iar amidonul în
cartofi;
- bogăţia în minerale,
magneziul fiind preponderent în
spanac, cartofi şi sfeclă, fierul în
spanac şi urzici, iar potasiul în
pătrunjel, spanac, cartofi şi vinete;
- reglarea echilibrului acidobazic, cenuşa lor fiind alcalină
datorită prezenţei potasiului,
calciului şi magneziului;
- efectul diuretic datorat
prezenţei sărurilor de potasiu;
- existenţa unei importante

surse de apă (70-90%).
Autorii tuturor studiilor ce
pledează pentru o alimentaţie
naturistă nu concep să treacă o zi
fără a se consuma zarzavaturi. De
asemenea, în sezonul cald se pune
accentul pe "frunzoase" ca varza
crudă, salata, mărarul,
pătrunjelul, ceapă şi usturoiul,
toate verzi. În sezonul rece sunt de
preferat rădăcinoasele ca
morcovul, ţelina şi păstârnacul.
Varza roşie - conţine flavonoide
(anticancer)
- bogată în seleniu, vitamina C,
Zn
Sfecla roşie - bogată în fibre
- conţine cantităţi mari de Ca, Fe,
vitamina C
Ardeiul iute efect antioxidant
Ridichea efect laxativ
- efect antifungic (în tubul
digestiv)
Varza de Bruxelles conţine acid
folic
Spanacul
conţine Mg, Mn,
vitamina B1, vitamina C, luteină
Peste 250 de studii
epidemiologice au demonstrat
efectul de prevenire a cancerului
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de tub digestiv la cei care
consumă regulat legume,
zarzavaturi şi fructe. Institutul
American de Cercetare a
Cancerului recomandă ca 7% din
aportul energetic să fie obţinut din
legume, zarzavaturi, fructe.

Factori care protejează
împotriva cancerului
În insula Okinawa locuitorii au
cea mai mare speranţă de viaţă şi o
incidenţă foarte scăzută a
cancerului.
Recent a apărut a doua ediţie a
cărţii "Okinawa - Insula
longevivilor". "Alimentaţia şi
stilul de viaţă al poporului cel mai

longeviv de pe Terra" de B.J.
Wilcox, D.C. Wilcox si M. Suzuki.
Autorii identifică opt factori care
protejează împotriva cancerului.
Îi prezentăm succint, urmând să
revenim cu detalii:
1. alimentaţia hipocalorică;
2. alimentaţie bogată în fructe şi
verdeţuri;
3. g r ă s i m i b u n e , a d i c ă
nesaturate;
4. alimente cu indice glicemic
scăzut şi multe alimente bogate în
fibre;
5. alimente bogate în flavonoizi;
6. consum moderat de alcool;
7. reducerea masei grase (a
ţesutului adipos);
8. practicarea unei intense
activităţi fizice.

greşeli în alimentaţia modernă

Aditivii din preparatele de carne

Carnea nu este un aliment
indispensabil. Omul poate trăi fără
carne cu condiţia să îşi ia proteinele
din alte surse. Oricum proteinele
din vegetale, lactate, ouă, ciuperci
sunt calitativ superioare celor din
carne.
Abuzul de carne şi grăsimi
creşte incidenţa bolilor cardiovasculare, aterosclerozei, gutei,
litiazei urice, a cancerului.
pH-ul are tendinţa să vireze
rapid spre acid după consumul de
carne.
În altă ordine de idei,
majoritatea preparatelor din carne
sunt tratate cu aditivi.
Pentru maturaţia artificială a
cărnii sunt autorizate a se folosi
substanţe ca: proten, protează,
propilenglicol, dextroză,
amestecuri de colagenază, elastază,
bromelină. Aceste substanţe
provoacă reacţii alergice.

În industria salamurilor se
folosesc nitriţi; o parte din ei se
transformă în corpul uman în
dimetilnitrozamină- substanţă cu
un înalt potenţial cancerigen.
Studiile arată că consumul excesiv
de mezeluri creşte riscul de apariţie
a urmatoarelor cancere: de stomac,
colon, plămân, pancreas, mamar.
Compoziţia diferitelor tipuri de
mezeluri:
- carne (40-60 %);
- fosfaţi;
- nitriţi;
- nitraţi;
- glutamat monosodic;
- roşu carmin;
- făina de soia;
- amidonul din cartofi;
- agent de afumare;
- polifosfat de potasiu;
- caragenan;
- acid ascorbic;
- dextroză;
- lactoză;
- izoascorbat de sodiu;
- zahăr;
- hidrocarburi policiclice aromate
(pentru produsele afumate).

Efectele televiziunii asupra
minţii umane
Vizionarea TV nu este un simplu
obicei sau doar un mijloc de
informare: ne aşezãm zilnic câteva
ceasuri în faţa televizorului, ne
relaxãm, aflãm ce se mai întâmplã în
lume şi dupã aceea ne continuãm
activitatea. Prin caracteristicile şi
intensitatea experienţei, prin
periodicitatea cu care intervine încã
din primii ani ai vieţii, privitul la
televizor influenţeazã în mod
definitoriu viaţa omului
contemporan. Oamenii ajung sã
gândeascã, sã se comporte, sã se
îmbrace dupã cum le sugereazã
televiziunea. O mare parte din modul
de a fi al acestui om, din ideile,
aspiraţiile şi sentimentele lui se
datoreazã miilor de ore petrecute în
faţa celei pe care Martin Eslin o
numeşte „maşina visãrii”.
Televiziunea, televizionarea sau
mass-media în general reconstruiesc
realitatea, configureazã un nou
mediu de existenţã şi de conştiinţã
pentru omul zilelor noastre, un nou
mod de a fi. Ca principalele mijloace
ale promovãrii nihilismului şi
culturii divertismentului, ele
influenţeazã în mod decisiv orizontul
religios al omului contemporan. Cu
siguranţã, fãrã televizor şi publicitate
lumea nu ar fi arãtat aşa cum o vedem

astãzi. În mod cert, nu s-ar fi înaintat
atât de mult în direcţia degradãrii
valorilor tradiţionale, a relaţiilor
personale şi comunitare, a vieţii de
familie, a moralei sociale şi
individuale.
Renunţarea la televiziune nu este
un lucru uşor de realizat, cãci
imaginea video şi cea publicitarã au
instalat o adevãratã dictaturã în
spaţiul public şi privat al societãţii
moderne, au ajuns sã-l împresoare pe
omul modern din toate pãrţile,
lãsându-i o libertate tot mai micã în a
vedea şi înţelege lumea, neinfluenţat
de ele. De aceea efortul eliberãrii de
tirania mediaticã trebuie sã fie corelat

cauzele bolilor
cu o bunã cunoaştere a fenomenelor
şi cu adoptarea unui mod de viaţã
care sã asigure o minimã imunitate.
A l t f e l , e va d a r e a d i n s p a ţ i u l
concentraţionar al realitãţii mediatice
(televiziune, internet), al conştiinţei
globale, va fi imposibilã. Lipsit de
cunoştinţe şi de credinţã, omul
contemporan devine cea mai uşoarã
victimã. El este învins înainte de a
afla cã împotriva minţii şi sufletului
sãu se duce un adevãrat rãzboi sau
ajunge sã fie fãcut prizonier şi sã fie
înrobit, deşi cultura media îl
convinge cã este liber.
Mulţimea extraordinarã a
sistemelor de semnificaţie implicate
în lumea TV limbaj verbal, expresie
vocalã, gesticã, limbaj al trupului,
decor, viteza uriaşã de schimbare a
cadrelor, efectele tehnice în general ce
bulverseazã atenţia telespectatorului
fac ca majoritatea informaţiilor
transmise prin televiziune sã aibã un
impact subliminal, adicã sã nu fie
complet sau deloc conştientizate de
telespectator, deşi ele pãtrund în
mintea acestuia şi sunt depozitate în
memorie. Acest efect eminamente
subliminal al televiziunii este
favorizat de inducerea în mintea
telespectatorului, pe parcursul
vizionãrii, a unui ritm cerebral alfa.
Dupã cum demonstreazã
neuropsihologii Emery şi Peper,
intrarea într-o stare semi-hipnoticã
atunci când ochii sunt fixaţi pe ecran

indicã nu numai diminuarea
cenzorului raţional, a judecãţii,
ci şi deschiderea porţilor
subconştientului şi pãtrunderea
necenzuratã a mesajelor TV în
adâncul acestuia. Efectul subliminal
al televiziunii explicã de ce oamenii
nu pot înţelege cã prin simpla
vizionare poate sã le fie înrâuritã,
într-o mãsurã definitorie, existenţa.
Cercetãrile neuropsihologilor
demonstreazã cã vizionarea TV
altereazã în special capacitãţile
cognitive ale persoanei umane. Nu
numai procesul învãţãrii este
dezavantajat, ci şi gândirea logicã şi
analiticã, discursivitatea, capacitatea
de exprimare a ideilor, creativitatea şi
chiar dezvoltarea inteligenţei.
Televiziunea afecteazã mai ales
cortexul prefrontal, acea parte a
creierului care este cel mai bine
dezvoltatã la om, unde sunt mediate
procesele mentale superioare,
funcţiile executive ale cortexului, ce
diferenţiazã fiinţa umanã de celelalte
vieţuitoare.
Afecţiunile pe care nu numai
vizionarea TV, dar şi jocurile pe
calculator şi navigatul pe internet le
produc asupra cortexului prefrontal
se remarcã uşor la copii şi tineri în
dificultãţile pe care aceştia le
întâmpinã în concentrarea cu atenţie
şi în susţinerea motivaţiei pentru
urmãrirea unei activitãţi oarecare, în
c o n t r o l u l

emoţiilor şi al comportamentului, în
planificarea şi organizarea
programului. Iniţiativa, creativitatea,
curiozitatea, discernãmântul şi
judecata sunt alterate în mod
semnificativ.
Una dintre concluziile esenţiale
este aceea cã nu numai vizionarea
dãuneazã dezvoltãrii creierului, ci, în
aceeaşi mãsurã, şi toate mentalitãţile
şi comportamentele nihiliste care
sunt mediatizate în principal prin
televiziune şi care au inundat
societatea contemporanã. Cultura
nihilistã este aceea cãreia i se
datoreazã dependenţa omului de
televizor. Prin urmare, atâta timp cât
oamenii nu se vor debarasa de
reziduurile acestei culturi, nu se vor
putea elibera cu adevãrat de atracţia

televiziunii.
Omul, liber fiind, nu trebuie
constrâns sã facã nimic din ceea ce
este împotriva voinţei sale, chiar dacã
acel lucru i-ar fi folositor, dar pentru
ca libertatea sã poatã funcţiona şi
omul sã aibã cu adevãrat posibilitatea
unei opţiuni, trebuie cunoscut
adevãrul. Nãdãjduim ca mãcar
copiii, cei care cu atâta nevinovãţie
vin pe lume, sã fie pãziţi de aceastã
maşinã distrugãtoare pentru mintea
şi sufletul uman. Mãcar pentru ei sã
facem efortul de a ne trezi din somnul
în care ne cufundã noaptea
televizionãrii.
(Va urma)
Extrase din cartea "Efectele
televiziunii asupra minţii umane"
de Virgiliu Gheorghe

prudenţa - Maica înţelepciunii

Efectele secundare ale antialergicelor
Aceasta rubrică semnalează posibilele efecte adverse ale
medicamentelor chimice şi rareori ale extractelor naturale.
- constipaţie;
- cefalee;
- creşterea greutaţii corporale;
- uscăciunea gurii;
exanteme alergice;
- oboseală;
- urticarie;
- anorexie;
insomnie;
- tulburări de micţiune;
nervozitate;
- ameţeli;
- tuse;
- confuzie;
căderea părului;
- agitaţie psihomotorie la copii;
tahicardie
supraventriculară.
- greaţa;

Igiena sufletului: Taina Mirungerii
Greşeli in alimentaţia moderna: Supraalimentaţia şi subalimentaţia
Principiile dietei naturiste: Despre cafea şi ceaiul verde
Reacţii adverse medicamentoase: Corticoizii

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

9 . Caracteristici socio-demografice:
1) sex ......................................................
2) vârstă .................................................
3) stare civilă .........................................
4) ocupaţie, profesie ..............................
5) studii ..................................................
6) religie (confesiune) ............................
7) judeţul .................................................

"

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

