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O NOUĂ OTRAVĂ SE ANUNŢĂ LA ORIZONT
“Codex Alimenarius” este un
set de acte normative care conţin
prevederi obligatorii privind
modul de hrănire a populaţiei.
Majoritatea alimentelor vor fi
chimizate, modificate genetic sau
înalt rafinate.
Studiile ştiinţifice arată că acest
gen de hrană are numeroase reacţii
adverse ca efect al unei intoxicaţii
cronice care va deveni manifestă
după mai mulţi ani de folosinţă.
Este greu de explicat de ce
legiutorii obligă popoarele să
mănânce chimizat ştiindu-se sigur
că aceste alimente fac rău.Este şi
mai greu de exlicat de ce populaţia
mănâncă alimentele chimizate
despre care se ştie că fac rău.
Un lucru este sigur: dacă
“oferta” nu ar fi consumată,
producătorul nu ar mai produce.
Site-urile semnalează o noutate
în premieră absolută pentru
România: experimentarea unui nou
produs chimic în agricultură numit
initium pe culturile de struguri,
cartofi, roşii, castraveţi şi ceapă.
Faptul că toate ţările l-au
refuzat, că rata de eliminare din
corp este foarte lungă (1 an), că

editorial

există deja suspiciunea unui efect
toxic pe tubul digestiv (cancer de
colon)- sunt suficiente argumente
ca să fie refuzat şi de populaţia ţării
noastre.
Informaţiile de pe site-uri sunt
îngrijorătoare: în primul rând
lipsesc studii amănunţite
premergătoare cercetării pe om; în
al doilea rând nu reiese de nicăieri
locul, perioada de timp şi instituţia
responsabilă cu cercetarea; lipseşte
de asemenea angajamentul că se
vor comunica public rezultatele; în
al treilea rând- nici o cercetare cu un
produs nou nu se poate face fără o
consultare publică largă (îndeosebi
a specialiştilor).
Producătorii de initium promit
“o producţie de calitate înaltă”- dar
nu vorbesc nimic despre lipsa
cercetărilor “in vitro” şi “in vivo”.
Ar fi bine ca Parlamentul
României şi cercetătorii
responsabili să-şi exprime punctul
de vedere bioetic, legislativ,
ştiinţific şi să intervină pentru
stoparea oricărui experiment
riscant.
Dr. Pavel Chirilă

STILUL DE VIAŢĂ
ADEVĂRATA PROFILAXIE A BOLILOR
Ca medic, după aproape 40 ani
de practică pot să confirm că
majoritatea bolilor apar şi se
agravează datorită unui stil de viaţă
greşit.
Astăzi literatura de specialitate a
acumulat suficiente dovezi pentru
a susţine această cauzalitate.
Chiar dacă uneori greşelile
stilului de viaţă par banale, ele pot
provoca suferinţe grave:
-abuzul de pâine albă creşte
incidenţa cancerului de colon (în
special segmentul sigmoid);
-abuzul de mezeluri creşte
incidenţa cancerului de tub digestiv
datorită nitraţilor care au efect
anabolizant şi dimetilnitrozaminei
produs metabolic rezultat din
nitraţi şi din nitriţi;
-abuzul de zahăr creşte incidenţa
bolior metabolice, a cancerului
digestiv, a dismicrobismelor
intestinale;
-abuzul de gumă de mestecat şi a
altor produse cu aspartam este
răspunzător de apariţia şi
răspândirea foarte multor boli:

alergii, cancere, lupus etc;
-privaţiunea de somn (pierderea
somnului de noapte) creşte
incidenţa accidentelor coronariene;
-privitul îndelung la televizor
(consumul abuziv de imagistică)
provoacă sindromul ADHD (deficit
de atenţie şi hiperactivitate
dezordonată);
-consumul de margarină are
aceleaşi efecte ca şi consumul de
grăsimi saturate (untură, slănină);
-abuzul de carne şi grăsimi
animale creşte incidenţa cancerului
de tub digestiv;
- consumul îndelungat de
contraceptive creşte incidenţa
cancerului genital (sân, ovar, uter);
-abuzul de medicamente chimice
a crescut
vertiginos incidenţa
alergiilor de origine
medicamentoasă.
Toate aceste exemple dovedesc
importanţa enormă a stilului de
viaţă în profilaxia bolilor şi chiar în
tratamentul lor dacă se intervine la
debut.

RITMURILE BIOLOGICE ŞI UNIVERSALE
TREBUIESC RESPECTATE
Somnul eficient este cel dinainte
de miezul nopţii . De aceea, obiceiul
foarte multor oameni de a se culca
mult după miezul nopţii este greşit
şi riscă să cauzeze slăbiciuni sau
uneori chiar boli grave: accidente
coronariene, insomnii, astenie
fizică şi intelectuală, etc.

suprapun fazele de digestie,
absorbţie şi eliminare.
A mânca o singură dată pe ziseara este o greşeală şi predispune
la gastrite erozive şi ulcer; a mânca
de foarte multe ori pe zi este de
asemenea o greşeală- căci este un
abuz.

Ritmul meselor este important
pentru păstrarea sănătăţii. Prima
masă a zilei nu trebuie să fie mai
târziu de ora 1100 căci aciditatea
gastrică de peste noapte devine
agresivă pentru mucoasa
stomacului.
Ultima masă a zilei nu trebuie să
fie mai târziu de ora 20.00 căci
îngreunează digestia şi- în plus
mâncarea de seară se depune în
procent mai mare decât cea din
timpul zilei.
Este bine ca omul să mănânce de
2-3 ori pe zi; unele cercetări cu
alimente marcate cu izotopi au
arătat că cel mai fiziologic este să
mâncăm de două ori pe zi (ora 11 şi
ora 18) căci în felul acesta nu se

Ciclul menstrual creează la unele
femei o indispoziţie sau simptome
greu de suportat. În aceste cazuri
este bine să se evite eforturile mari,
expunerea la frig, umezeală, stressul.Un tratament naturist rezolvă de
cele mai multe ori dismenoreea.
Igiena muncii ne învaţă că efortul
fizic şi intelectual trebuie făcut
numai ziua şi cu pauze. Munca de
noapte este mult mai solicitantă
decât eforturile echivalente din
timpul zilei.
Anotimpurile- impun şi ele o
anumită adaptare din punctul
de vedere al
confortului

termic şi din punct de vedere
alimentar. Este bine ca omul să
consume mai multe cereale toamna
şi iarna, mai multe verdeţuri
primăvara şi mai multe fructetoamna.

Ritmul săptămânal trebuie
respectat. Acesta este marcat de
ziua liturgică - Duminica - zi pentru
rugăciune şi repaus.

ALIMENTAŢIA TREBUIE SĂ FIE NATURALĂ
ŞI ECHILIBRATĂ
Hrana ideală este cea biologică
sau tradiţională.
Hrana bio- ecologică sau organică
(cum i se spune în Anglia şi SUA)
este obţinută în condiţii speciale de
siguranţă: solul nu este tratat cu
îngrăşăminte chimice, nici
insecticide, organismele nu sunt
modificate genetic, tehnologia de
prelucrare şi conservare interzice
folosirea substanţelor chimice şi a
aditivilor pentru gust, miros,
culoare.
Hrana tradiţională este obţinută
în condiţii mai puţin riguroase, este
preparată după regulile
tradiţionale regionale (ţărăneşti);

oricum este mult superioară hranei
convenţionale (cu E-uri,
îngrăşăminte şi insecticide).
Cerealele dietoterapia naturistă
le consideră cele mai valoroase
alimente.
Grâul a fost supranumit „laptele
de mamă al pământului” datorită
va l o r i i n u t r i t i ve d e o s e b i t e ,
principiilor active de cea mai bună
calitate: aminoacizi, fibre, minerale,
fosfolipide, vitamine, glucide.
Grâul spelta este un grâu arhaic şi
este mai bogat în fibre şi aminoacizi
de calitate decât grâul.
Grâul se consumă fiert (30
minute) amestecat cu fructe uscate

şi proaspete, cu miere, nuci,
curmale, stafide, smochine, etc.
Orzul se consumă sub formă de
musli, crackers, pâine.
Porumbul - sub formă de
mămăligă sau fulgi.
Susanul - sub formă de adaos la
produsele de panificaţie.
Ovăzul sub formă de musli.
Orezul fiert în aburi.
Conform versetului biblic din
Geneză (1,29) cerealele şi fructele
au reprezentat prima alimentaţie (şi
singura) a omului până la potop.
Fructele sunt alimente la fel de
valoroase ca şi cerealele în special
prin aportul de minerale şi
vitamine biodisponibile.
E bine să căutăm fructele
proaspete, netratate chimic.
Merele conţin zaharuri (mai
multă fructoză), acid malic, citric,

săruri minerale (mai ales fier),
vitaminele B, C; sunt bogate în fibre
şi au un bun efect de curăţare a
danturii.
Perele au un uşor efect diuretic şi
dezinfectant pentru căile urinare;
sunt îndeosebi indicate bolnavilor
cu infecţii urinare cronice.
Strugurii sunt bogaţi în glucide de
calitate, vitamine, enzime,
minerale; au efect diuretic. În coaja
lor se găseşte o substanţă
antitumorală numită resveratol;
din sâmburii strugurilor se extrage
un ulei de calitate- trofic pentru
ficat şi peretele vascular.
Prunele - bogate în zaharuri
(glucoză şi zaharoză) şi cantităţi
mari de vitamina C şi P, caroten,
acizi organici (citric şi malic),
pectină, săruri minerale; au efect
laxativ şi tonic.
Pepenele verde conţine un nivel
crescut de zahăr, vitamine din
categoria B, caroten, potasiu, sodiu,
magneziu, calciu, fier, acid folic; are
efect anticolesterolemiant.
Pepenele galben - conţine
vitamine C şi provitamina A,
zaharuri (predominant zaharoză),
fier, cupru, fluor, iod, ulei gras,
ulei volatil; are efect

răcoritor şi laxativ.
Măceşele sunt cele mai bogate
fructe în magneziu, având rol
protector în boala cardiacă
ischemică; sursă importantă de
vitamina C (de 100 de ori mai mult
decât în mere şi portocale) şi
vitamina PP; fructele se zdrobesc şi
se infuzează 8-10 ore.
Lămâile - au nivel ridicat de acid
citric şi vitamina C; ceaiul de lămâie
are efect tonic şi protector
împotriva infecţiilor de iarnă.
Portocalele - conţin vitamina C
(de două ori mai mult decât în
mere), pectine, acid citric; au efect
laxativ şi antiscorbutic (suplineşte
carenţele vitaminice), indicate şi în
convalescenţă.
Grapefruit-ul - sucul în procent

de 98% conţine vitaminele C,P,
B1,D,PP, acid citric, ulei volatil,
zaharuri; stimulează apetitul,
digestia (este indicat un pahar de
suc după o masă indigestă) şi în
convalescenţă.
Caisele - conţin mult caroten,
pectine, celuloză fină, potasiu, fier,
acid citric şi salicilic.
Bananele - pulpa conţine zaharuri
(în special zaharoză de aceea este
contraindicată la diabetici), acid
malic, potasiu; are efecte calmante
asupra mucoasei inflamate a
tubului digestiv.
greşeli în alimentaţia modernă
Afinele - au conţinut crescut de
pectine şi tanin; cele mai bogate
fructe în fier şi mangan; sunt
indicate în tratarea anemiei,
colonului iritabil şi gastritelor
hipoacide.
Murele - bogate în vitamina K şi C,
glucoză, fructoză, magneziu, fier,
siliciu, pectine; fructele proaspete
au efect hemostatic, diuretic şi
antiinflamator.
Piersicile - conţin pectine,
vitamina PP, caroten, vitamina C,
fier, potasiu; au un pH alcalin; efect
tonic, uşor laxativ şi antianemic.
Cireşele conţin glucide (în
special levuloză), vitamina P,

greşeli în alimentaţia modernă
potasiu, magneziu, fier, fosfor; efect
depurativ, aniticolesterolemiant şi
laxativ.
Vişinele - au conţinut crescut de
vitamina P, B1, B2; efect tonic,
antianemic, antidiareic; glucidele
sunt perfect echilibrate în vişine
(glucoză, fructoză, zaharoză).
Coacăzăle - conţin tanin, rutozid,
pectine, fier, potasiu; conţinut
redus în zahăr şi crescut în
autociani; efect trofic vascular
(tonifică peretele vascular).
Zmeurele - conţin proteine (mai
mult decât merele şi perele), acid
citric, malic, salicilic; efect răcoritor
şi antianemic.
Legumele şi zarzavaturile
urmează în treapta imediat
următoare după cereale şi fructe în
piramida alimentaţiei corelate.
Spanacul - conţine săruri de fier,
calciu, magneziu, acid folic,
caroten; este indicat în special
bolnavilor anemici.

Fasolea- conţine o cantitate
însemnată de proteine (aminoacizi
ca: arginina, triptofan, tirozina);
mai conţine acizi liberi şi vitamina
C.
Mazărea - conţine cantităţi
impotante de vitamina C, P, B1, B2,
B3, caroten (în procent mai mare
decât toate leguminoasele); mai
conţine potasiu, fosfor, fier,
proteine, aminoacizi esenţiali,
glucide.
Năutul este foarte nutritiv având
proporţii ideale de glucide, lipide şi
proteine; conţine aproape toţi
aminoacizii esenţiali.
Soia este importantă pentru
cantitatea mare de proteine (prima
dintre plantele alimentare) şi ulei
gras (a doua după arahide).
Atenţie! În comerţ există multă
soia modificată genetic.

Lintea - conţine proteine de
calitate, potasiu, fosfor. Monahii (şi
în special pustnicii) o folosesc mult
în post.
Cartoful - conţine substanţe
extractive neazotate (15-30 %),
proteine brute, minerale (în special
potasiu), amidon (în cantitate
mare); este o importantă sursă de
glucide şi ocupă un loc important în
alimentaţie.
Ridichea - conţine vitaminele C,
B1, B2, PP, potasiu, calciu, fier,
celuloză; stimulează secreţia de suc
gastric, are acţiune diuretică şi
laxativă.
Varza - conţine multă celuloză şi
puţine lipide; este hipocalorică şi
este indicată în curele de slabire;
crudă- este recomandată în ulcerul
gastric datorită faptului că este
bogată în vitamina U cicatrizantă.
Salata - conţine fier în cantitate
mare (întrecută doar de spanac);
principalele componente sunt
mineralele şi vitaminele care se
valorifică complet în organism dacă
se consumă crudă. Se recomandă
îndeosebi femeilor însărcinate,

astenicilor şi este bine să se
consume primăvara devreme.
Sfecla roşie - bogată în zaharuri,
substanţe pectice, minerale (în
cantitate mare), vitamina C; are un
important efect mineralizant.
Morcovul - conţine în cantitate
mare caroten şi toţi aminoacizii
esenţiali; este mai bine să fie
consumat crud.
Guliile - sunt bogate în calciu;
i n d i c a t e c o p i i l o r, f e m e i l o r
însărcinate şi celor care vor să
prevină osteoporoza.
Ţelina - conţine aminoacizi,
zaharuri, uleiuri volatile, fosfor,
potasiu, acid folic; are bune efecte
antiinflamatorii, cura de ţelină fiind
indicată bolnavilor reumatici.
Roşiile - sunt bogate în acid folic,
caroten, vitamina C, fier, potasiu,
vitamina B1. Sucul de roşii (crude)
este puternic mineralizant şi
vitaminizant.
Ardeiul - conţine vitamina C care
nu se degradează în timpul
păstrării.
Vinetele - conţin pectine, celuloză
fină, potasiu; ajută la eliminarea
lichidului din organism, scade
colesterolul.
Hreanul- bogat în ulei volatil şi
sinigrozidă, care au efect revulsiv şi
antiparazitar.

Lactatele
Laptele este un aliment valoros
pentru că este un aliment complet şi
complex, destul de apropiat ca şi
compoziţie de laptele matern.
Opinia conform căreia adulţii nu
trebuie să mănânce lapte (deoarece
numai puii de mamifere mănâncă
lapte, nu şi adulţii) este greşită din
mai multe motive:
- nu se pot extrapola
argumentele fiziologice de la
animal la om atât de uşor, pentru că
diferenţa între specii este foarte
mare; procesele fiziologice
digestive, nevoile nutritive calorice
şi plastice, flora intestinala
saprofită- sunt complet diferite şi
nu suportă o comparaţie.
- există o lungă tradiţie în
civilizaţia umană a consumului de
lapte şi brânzeturi; experienţa
aceasta- pe verticala timpului este
valoaroasă căci a demonstrat că nici
laptele, nici brânzeturile, nici
lactatele fermentate (kefir, iaurt,
lapte bătut)- nu au reacţii adverse,
cu mici excepţii de intoleranţă (în
colonul iritabil sau alergia la
lactoză).
- compoziţia laptelui este
echilibrată în principii nutritive de
bază (proteine, glucide, lipide);

proteina din lapte este de calitate,
ph-ul este uşor alcalin.
Dietoterapia naturistă nu
recomandă laptele sterilizat la
temperaturi înalte deoarece
produşii de degradare (de origine
proteică) devin alergizanţi.
Lactatele fermentate (lapte
bătut, iaurt, kefir, sana) sunt
valoroase pentru că refac sau
îmbogăţesc flora intestinală
saprofită.
De asemenea medicina naturistă
nu recomandă laptele praf datorită
poluării masive cu aditivi.
Ouăle sunt alimente valoroase
datorită proteinelor de calitate şi
fosfolipidelor.
În a doua jumătate a vieţii se
recomandă folosirea mai redusă a
ouălor datorită procentului ridicat
de grăsimi.
Ouăle de prepeliţă au avantajul
că nu cresc colesterolemia.
Ciupercile
Avantajul ciupercilor constă în
procentul important de proteine de
calitate superioară. Majoritatea
speciilor au efect antineoplazic (în
special specia Agaricus blazei).
Studii populaţionale au
demonstrat faptul că

incidenţa cancerului este foarte
mică la marii consumatori de
ciuperci.
Persoanele care vor să renunţe la
carne trebuie să consume ciuperci
pentru aportul de proteine.
Mierea- este cea mai importantă
sursă (alături de fructe) de glucide
de calitate (predominant fructoză).
În plus mierea conţine substanţe de
tip antibiotic, enzime, vitamine,
minerale.
Condimentele: origanul,
tarhonul, măghiranul, mărarul,
pătrunjelul, rozmarinul, cimbrul,
coriandrul, feniculul, leuşteanulsunt condimente blânde şi sunt
recomandate pentru efectul
digestiv.
Hreanul, ardeiul iute, piperul,
usturoiul- trebuie consumate în
cantităţi moderate.

Peştele- aliment complex,
conţinând proteine de calitate şi
fosfor în cantitate mare.
Peştele este foarte rezistent la
agresiunile toxice care provin din
mediu, având o bună capacitate de
depurare a compuşilor toxici din
apă.
Persoanele care vor să renunţe la
carne îşi pot asigura necesarul de
proteine din peşte şi ciuperci.
Carnea este un aliment permis,
dar nu recomandat de medicina
naturistă. Pentru cei care vor să
mănânce carne există câteva reguli
importante:
- calitatea cărnii este o cerinţă
importantă: NU carnea animalelor
crescute în regim industrial
intensiv (datorită aditivilor şi
medicamentelor din hrana lor). Se
recomandă carnea animalelor
crescute după normele bio sau
tradiţionale.
- de evitat complet grăsimile
animale
- cantitatea trebuie să fie
moderată: 1-2 zile pe săptamână, o
masă cu carne pe zi.
- de evitat preparatele (mezeluri,
şuncă) care conţin nitraţi şi nitriţi
deoarece sunt cancerigene.

Valoarea postului alimentar
Toate religiile au reguli şi
prescripţii privind postul.
Ştiinţa medicală, de asemenea, a
acumulat multe dovezi privind
valoarea nutritivă, profilactică şi
terapeutică a postului.
Se ştie că postitorii nu fac (sau fac
foarte rar- şi nu din motive
alimentare) cancer, gută, litiază
renală, obezitate, dislipidemii,
pancreatite, etc.
Reguli importante privind dieta
- cea mai importantă sursă de
proteine: ciuperci, peşte, ouă,
brânzeturi
- cea mai importantă sursă de
glucide: mierea, fructele
- cea mai importantă sursă de
lipide (grăsimi): uleiul presat la
rece, fructele oleaginoase
- cele mai valoroase alimente
pentru hrana omului: cerealele şi
fructele
- cele mai puţin valoroase alimente

pentru hrana omului: carnea şi
grăsimile animale
- calitatea apei este extrem de
importantă pentru sănătatea
omului
- postul periodic este benefic şi
necesar
- starea de sănătate a vegetarienilor
(şi a lactovegetarienilor) este mai
bună decât a celor care mănâncă
carne
- alimentele rafinate (făina albă,
zahărul, margarina, sarea extrafină,
uleiul rafinat) şi alimentele cu E-uri
sunt de evitat
- alimentele tratate termic foarte
agresiv (prăjeli), cuptor cu
microunde sunt de evitat
- alimentele conservate timp
îndelungat prin metode chimice
sau fizice (congelare, radiaţii) sunt
de evitat
- rugăciunile mesei sunt benefice
pentru sănătatea trupească şi
sufletească.
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Magazinul Naturalia este organizat pe următoarele compartimente:
• produse bio obţinute după rigorile agriculturii ecologice, având sigla ae şi
atestatul organismului de inspecţie ecologică; alimentelele bio provin din plante
cultivate pe un teren îngrăşat natural, fără tratamente, insecticide, fără aditivi, fără
procedee de rafinare.
• produse tradiţionale- alimente şi semipreparate obţinute în gospodăriile
ţărăneşti- şi comercializate conform legii produsului tradiţioanal.
• haine (în special lenjerie de corp), obţinute din fibre naturale (unele dintre ele
bumbac bio).
• cosmetice bio (fără parabeni, săruri de aluminiu, alcool izopropilic).
• instrumente specifice bucătăriei naturiste (lut, inox), dispozitive de fiert în aburi,
de obţinut sucuri, etc.
În magazinul nostru găsiţi revista “Naturalia- Sănătate prin stil de viaţă”, care se
distribuie gratuit.

Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 8

Proiect al Asociaţiei Metamorfosis
Se deschide la 22 martie 2010

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 .................................................

Supermarket Alba Iulia

B-dul Unirii 69, bl. G2b, sc.TRONSON 3,
parter, sector 3, Bucureşti (lânga magazinul
BIOKARPET- P-ţa ALBA IULIA)

Curtea Brancoveneasca

Str. Vasile Lupu 43, Constanta
Tel: 0241-66.50.69

partener Naturalia

Complexul Casa Nera
partener Naturalia

Piaţa Victoriei nr. 8, Timişoara
Tel: 0725.210.126

Familia

REVISTA FAMILIA ORTODOXĂ

familia

