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Postul ¿i beneficiile lui
pentru sånåtate
The health benefits of fasting
Conf. Dr. FLOAREA DAMASCHIN
Facultatea de Medicinå, Constan¡a

Din vremuri stråvechi, în¡elep¡ii au observat cå, atunci când oamenii acordå prea
multå aten¡ie plåcerii de a mânca, dincolo de necesitatea strictå de a se hråni pentru a
face fa¡å eforturilor zilnice ¿i ajungând la excese periculoase, ei se expun riscurilor de
îmbolnåvire! Ba mai mult, o alimenta¡ie neechilibratå, în care predominå doar anumite
alimente, poate produce nu numai modificåri organice, ci ¿i comportamentale.

E

ste din ce în ce mai evident cå, de fapt,
cele mai multe dintre bolile existente
sunt rezultatul unei „supradozåri alimentare ¿i a unei gândiri deviate de la
sensul normal al vie¡ii!“ Dupå ce ani în
¿ir, prin mijloacele media, s-a sus¡inut ce bine e
så månânci cårnuri ¿i legume congelate, conservate, aditivate, organoleptizate, så-¡i rezolvi
nevoile gastronomice prin fast-fooduri, dupa ce
unul din cinci copii europeni este supraponderal
sau obez, dupå ce nu mai avem puterea de a
numåra pacien¡ii... medicii, o parte dintre ei... se
trezesc – parcå în maså ¿i impun regimurilor
politice analiza situa¡iei. De fapt, mi-e greu så cred
cå ei fac acest demers ¿i cred mai degrabå cå el
este rezultatul analizei economice: raportul dintre
fondurile consumate ¿i starea de sånåtate a
popula¡iei.
Cu uimire ¿i cu mare bucurie am primit primul
mesaj de educa¡ie spre sånåtate pe care-l difuzeazå televiziunea în ultimele luni. Din nefericire,
atâta timp cât alte reclame difuzeazå mesaje,
foarte bine prelucrate, care împing consumatorul
la un exces... e greu de acceptat cå tot mai mul¡i
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oameni se vor trezi ¿i vor fi mult mai aten¡i la
alimenta¡ie. Obiceiurile alimentare odatå fixate
comportamental nu sunt mai pu¡in vicioase decât
fumatul ¿i alcoolismul. Medicii au un rol determinant în evolu¡ia, spre bine, a pacien¡ilor care
au astfel de probleme. Tot mai mult trebuie pus
accentul pe påstrarea greutå¡ii, pe consumul
alimentelor care au toate gusturile ¿i toate culorile
...în fiecare zi, dar ¿i în ziua de post negru ¿i
surorile ei... zilele de post – fa¡å de alimentele
de origine animalå.
Vechii preo¡i, indiferent de religie, din timpuri
imemoriale, au hotårât ca, în func¡ie de clima
specificå regiunii în care tråiau coreligionarii lor,
cât ¿i de riscurile de îmbolnåvire existente, så
impunå, prin intermediul preceptelor religioase,
perioade de regim alimentar. Acesta era un regim
de dezintoxicare, de „curå¡are“ a organismului.
În plus, marii în¡elep¡i au constatat cå postul
negru prelungit – cu durata de 9, 21 sau 40 de
zile – poate asigura condi¡iile ideale pentru
marile revela¡ii, adicå descoperirea råspunsurilor
la întrebåri fundamentale despre via¡å, sånåtate
¿i progres spiritual. În religia cre¿tinå, posturile

POSTUL ªI BENEFICIILE LUI PENTRU SÅNÅTATE
reprezintå perioade în care credincio¿ii au ocazia
så se debaraseze de excesul de proteine animale,
gråsimi, glucide. Aceasta asigurå o stare fizicå
foarte bunå, permi¡ând credinciosului så aibå ¿i
o atitudine mai potrivitå fa¡å de actul religios.
Renun¡area la plåcerile gastronomice este un mic
act de smerenie, care reaminte¿te fiecåruia despre
modestie, ab¡inere în fa¡a tenta¡iilor nesånåtoase.
Pe de altå parte, este constatat faptul cå excesul
de carne în alimenta¡ie cre¿te semnificativ agresivitatea ¿i cruzimea consumatorului, îndepårtându-l de sentimentele de iubire, toleran¡å ¿i
întrajutorare.
Dar, aten¡ie! Postul nu presupune doar o
alimenta¡ie lipsitå de „dulce“, adicå de produse
animale, ci ¿i o dietå bine echilibratå. În concep¡ia
tradi¡ionalå chinezå, o dietå echilibratå presupune combinarea, la fiecare maså, a alimentelor
acre, amårui, dulci, picante ¿i sårate. Trebuie subliniat cå fiecare dintre aceste tipuri de alimente
are un rol benefic fa¡å de sånåtate, dar, în acela¿i
timp, pot fi dåunåtoare dacå sunt consumate în
exces.
Astfel, excesul de alimente:
– acre poate afecta splina, stomacul, musculatura sau cavitatea bucalå (stomatite,
afte);
– amare poate tulbura aparatul respirator,
intestinul gros (diaree), pielea ¿i cre¿terea
pårului;
– dulci poate provoca boli ale rinichilor, vezicii
urinare sau ale sistemului osteo-articular;
– picante poate afecta ficatul, colecistul, ochii
sau tendoanele;
– sårate va ataca sistemul cardio-vascular ¿i
intestinul sub¡ire.
Existå înså ¿i alimente care nu au nici unul
dintre gusturile enun¡ate mai sus, dar care au

acelea¿i efecte asupra sånåtå¡ii. De aceea, ele se
încadreazå în denumirea de miresme.
Pe de altå parte, con¡inutul de energie al
alimentelor este deosebit de important pentru
men¡inerea sau recuperarea sånåtå¡ii. Sunt
catalogate cinci ståri energetice ale alimentelor:
caldå, fierbinte, neutrå, råcoroaså ¿i rece. Acestea
se recunosc dupå senza¡iile pe care le provoacå
dupå digerare. Dacå, de pildå, o persoanå cu
reumatism aflatå în plinå crizå va consuma
alimente (chiar ¿i numai vegetale!) care au energie
rece sau råcoroaså, nu va fi de mirare cå durerile
se vor înte¡i. Invers, atunci când se instaleazå febra
sau erup¡iile cutanate, alimentele råcoroase ¿i reci
vor fi de mare ajutor.
Acum, este mult mai u¿or de în¡eles de ce
mul¡i credincio¿i habotnici, care respectå cu
stricte¡e perioadele de post religios, pot avea mari
probleme de sånåtate dupå terminarea restric¡iilor: organismul lor intrå într-un dezechilibru
major ¿i nu mai poate face fa¡å unei alimenta¡ii
abundente în preparate din carne, ouå ¿i lactate.
Este cert cå avem multe de învå¡at de la chinezi
pentru a ne face alimenta¡ia mai sånåtoaså ¿i mai
echilibratå, fie în timpul posturilor, fie în cadrul
unor diete cu rol de terapie. A¿a vom putea så
evitåm obezitatea, a¿a vom putea så facem
dintr-o perioadå de post o ocazie de a fi mai
sånåto¿i fizic ¿i spiritual. A¿adar, postul poate fi
extrem de benefic asupra sånåtå¡ii, dar numai
dacå se cunosc bine principiile de mai sus.
Mul¡i scriitori de renume, arti¿ti, oameni de
¿tiin¡å, filosofi ¿i personalitå¡i eminente au fost
vegetarieni sau consumatori de carne. Buddha,
Iisus Hristos, Vergilius, Platon, Shakespeare,
Socrate, Drawin, Albert Einstein, Prin¡esa Diana,
Madonna, Paul Newman – to¡i ¿i mul¡i al¡ii au
îmbrå¡i¿at, cu entuziasm, alimenta¡ia fårå carne. 
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Revista presei medicale

Santaj?!?
A blackmail?!?
DENISA MÅRUNºOIU
06.11.2007
Ministrul Sånåtå¡ii, Eugen Nicolaescu, nu îndråzne¿te så ieftineascå
medicamentele de teama companiilor
farmaceutice. Spune calm cå se teme
ca farmaci¿tii, distribuitorii ¿i producåtorii ar putea bloca furnizarea de
medicamente ¿i cå preferå så continue
negocierile pentru ca oamenii så nu
sufere din lipsa produselor.
„Mi-e greu så vå spun dacå vom
reu¿i så ieftinim medicamentele a¿a
cum am promis pentru cå distribuitorii
de medicamente ¿i producåtorii nu vor
¿i au o pârghie de ¿antaj foarte importantå, aceea cå ar putea opri produc¡ia ¿i distribu¡ia, de aceea preferåm
så continuåm negocierile“, a spus
Nicolaescu la finele lui octombrie. Încå
din varå, ministrul anun¡ase cå va lua

toate måsurile ca, de la 1 noiembrie,
medicamentele så se ieftineascå în
medie cu 15%, motivul fiind unul de
bun-sim¡: så aibå ¿i oamenii bani de
tratamente. Acum înså Nicolaescu
face pasul cumva tipic: o då cotitå.
Scuza e relativ bizarå, mai ales venind
de la un ministru. E ca ¿i cum ar spune
cå statul român e complet lipsit de
apårare în fa¡a ¿antajului orchestrat
de priva¡i. Sunå balcanic ¿i tragic, dar
explica¡ia pre¿edintelui Colegiului
Farmaci¿tilor din România, Dumitru
Lupuliasa, face un pic de luminå
occidentalå.
„Reducerea pre¡urilor la medicamente ar trebui sus¡inutå din fondurile statului ¿i så se facå prin
reducerea TVA. În caz contrar vor

exista consecin¡e negative ¿i pentru
cetå¡eni pentru cå la raft nu vor mai
exista medicamente“, a spus Lupuliasa,
explicând cå distribuitorii vor prefera
så vândå medicamentele în alte ¡åri
care au pre¡uri mai mari. Adicå o
explica¡ie destul de logicå în capitalism ¿i pe o pia¡å liberå.
E pu¡in probabil ca Nicolaescu
så-¿i fi bazat afirma¡iile legate de reducerea pre¡urilor pe ideea cå producåtorii
¿i distribuitorii vor sus¡ine acest proces cu banii lor de buzunar. Probabil
cå spera så ob¡inå ni¿te bani de la
bugetul de stat. ªi la fel de probabil cå
nu i-a ob¡inut. Caz în care nu ¿tiu
cine pe cine ¿antajeazå.

Acest articol poate fi gåsit ¿i în numårul 256 al revistei „Banii No¿tri“
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