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REZUMAT
Abordarea sånåtå¡ii ca pe un drept natural indiferent de stilul de via¡å, slogan dublat de o intenså activitate
medicalå curativå de tip alopat, a promovat ideea cå singurul responsabil de starea de sånåtate este: medicul,
spitalul, ministrul sånåtå¡ii etc. …înså nicidecum individul!
Cuvinte cheie: sånåtate, drept, preven¡ie, holistic

ABSTRACT
The approach of health as a natural right no matter what the lifestyle may be, slogan doubled by an intense
allopath curative medical activity, has promoted the idea that the only one responsible for the health state is: the
doctor, the hospital, the health minister, etc.... but never the individual himself!
Keywords: health, right, prevention, holistic

I

deea de „drept la sånåtate“ indiferent de
neglijen¡ele omului fa¡å de habitatul såu ca
¿i de spiritul såu se dovede¿te a fi, în sine,
o idee nu tocmai fericitå. Ea a dus la
cultivarea unui om pasiv fa¡å de propria lui
stare de sånåtate ca ¿i fa¡å de mediul în care
tråie¿te – la distrugerea cåruia participå activ sau
pasiv. ªi de ce ar fi altfel – când al¡ii au obliga¡ia
så se ocupe de vindecarea lui, a omului bolnav?!
În aceste condi¡ii, costurile medicinii curative, greu
de suportat, vor conduce la actualizarea adevåratului concept al preven¡iei, aspect deja recunoscut de cercetåtori ¿i implementat activ de media dar timid de practica medicalå. Så ne amintim
cå în orice situa¡ie îngrijirile preventive sunt cele
mai eficace, în acest sens Pitagora spunea:
„Vegheazå asupra sånåtå¡ii tale ¿i astfel distribuie
cu måsurå corpului tåu hranå ¿i spiritului tåu

odihnå; dar mai presus de toate, sufletul tåu
så-¿i facå datoria …“
ªi dacå „dreptul“ n-ar mai fi drept, ci obliga¡ie,
atunci omul ar trebui învå¡at cum så procedeze
pentru ca suferin¡a personalå ¿i colectivå pe de o
parte, ¿i cheltuielile greu de imaginat, pe de altå
parte så fie mult reduse!
Afirm cu credin¡å cå adevårata medicinå preventivå, este departe de a fi cunoscutå, ca så nu
mai spun – aplicatå! Medicina preventivå înseamnå aplicarea tehnicilor de prevenire a îmbolnåvirilor, mai ales prin folosirea tehnicilor de
revigorare ¿i de vindecare a corpului folosind
mijloace naturale dublate de atitudinea activå a
pacientului. Costurile medicinii curative, greu de
suportat, vor impune, în perioadele ce vor urma,
actualizarea adevåratei preven¡ii.
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Adesea au fost acuza¡i, ca fiind factori patogeni –
grefa¡i pe un fond genetic, factorii de mediu (alimentul, aerul sau apa). Au fost råscoli¡i, numåra¡i,
cerceta¡i, dar fårå så se ajungå la o estimare
corectå a interven¡iei lor, ei continuând så ac¡ioneze tåcut ¿i constant – ca într-o profundå revoltå, în interiorul nostru. Spre eviden¡iere a¿ lua
în discu¡ie problema colesterolului, a cårui cre¿tere în ultimele douå decenii – este greu de
explicat numai prin interven¡ia gråsimilor alimentare sau chiar asociate stresului sau a unui metabolism hepatic viciat „În sine“! Sunt atâ¡ia oameni
care consumå gråsimi ca ¿i al¡ii domina¡ii de stres
sau care au probleme hepatice, dar care au valori
normale ale colesterolului! Aceasta aratå cå ace¿ti
trei factori, cel mai adesea incrimina¡i în patologia
cre¿terii colesterolului – nu sunt singurii determinan¡i! Din påcate înså, de exemplu, nu este
luatå în discu¡ie serioaså (adicå urmatå de måsuri)
calitatea alimentelor furnizate de pia¡å în ultimii
15 ani, cantitatea de E-uri din alimente, substan¡e
chimice nerecunoscute de organism! Studiile
române¿ti sus¡in cå pânå în 1990 se consumau,
în medie, aproximativ 5gr/an/om de E-uri iar acum
estimårile apreciazå consumul la 5gr/lunå/om!!!
Acest aspect nu poate råmâne fårå repercusiuni
greu de imaginat metabolic, greu de depistat ¿i,
în consecin¡å, greu de tratat.
În altå ordine de idei, rela¡ia om-mediu, omaliment este dificil de explicat atâta vreme cât
omul este legat puternic de materie, atâta vreme
cât refuzåm så revenim la valorile tradi¡ionale ale
sånåtå¡ii: corp sånåtos ¿i spirit sånåtos!
Abordarea sånåtå¡ii ca pe un drept natural
indiferent de stilul de via¡å, slogan dublat de o
intenså activitate medicalå curativå de tip alopat,
a promovat ideea cå singurul responsabil de starea
de sånåtate este: medicul, spitalul, ministrul sånåtå¡ii etc. …înså nicidecum individul! De câte
ori nu auzi, de exemplu, cå e bine så iei un triferment, un colebil, un pahar de ferrnet ca så-¡i
aju¡i digestia dar de fapt ca så po¡i mânca mai
mult sau chiar ce nu po¡i digera bine! Capacitatea
de digestie nu este nelimitatå, func¡ia are loc
sinusoidal în timp ce… omul… ajunge så månânce, så „ciuguleascå“… aproape continuu, så
nu mai respecte pauzele alimentare! Vorbind despre
aceasta, cå lucrurile se cunosc ne-o confirmå –
alimenta¡ia, controlatå riguros, în cazul anumitor
categorii profesionale (sportivi, scafandri, militari)
sau special practicatå în anumite grupuri etnice
sau/religioase (posturile, interzicerea unor alimente, interzicerea unor combina¡ii alimentare).
De exemplu, este bine cunoscut faptul cå alimenta¡ia sportivilor este bine controlatå, cå într-un
fel sunt consumate alimentele în afara competi¡iilor
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¿i în altul în timpul competi¡iilor. Mai mult, este
dovedit cå nerespectarea regulilor alimentare,
chiar pe fondul unei bune pregåtiri fizice, se poate
solda cu grave accidente. În acest sens, se practicå
o ra¡ie de proteine foarte mult reduså cu aproximativ 3 zile înainte de sus¡inerea unei competi¡ii!
Astfel vâscozitatea sângelui se men¡ine în parametrii normali. S-a demonstrat cå atunci când
ra¡ia proteicå este mare – vâscozitatea sângelui
cre¿te atât de mult, încât creeazå riscuri vitale
pentru subiect.
Deci ce ne lipse¿te? Ne lipse¿te educa¡ia, responsabilizarea, atitudinea activå!
Pe de altå parte, se vorbe¿te tot mai mult în
procesul de vindecare despre conceptul holistic,
concept ce are la bazå întregul. Platon în Charmides
consemneazå faptul cå: „Nu trebuie så încercåm
a vindeca ochii fårå a vindeca mai întâi capul, ori
capul fårå trup; tot a¿a nu se poate så încercåm a
vindeca trupul fårå så îngrijim de suflet. ªi tocmai
de ceea sunt multe boli la care nu se pricep
medicii greci, fiindcå nu cunosc întregul de care
ar trebui så se ocupe. Cåci dacå acesta merge
råu, este cu neputin¡å ca partea så meargå bine!“
Pe de altå parte, recunoscând ¿i påstrând
cuceririle medicinii clasice care sunt de neînlocuit,
se poate afirma cu certitudine cå: igiena, gândirea
pozitivå, mi¿carea, muzica, binefacerile curelor
de aer ¿i ape ca ¿i folosirea plantelor medicinale
regleazå o serie de tulburåri ¿i, frecvent, previn
boli grave. În sus¡inerea acestor afirma¡ii stau
rezultatele bune ob¡inute în tratarea reumatismului, gutei, hipertensiunii arteriale etc., prin
schimbarea stilului de via¡å. Aceste boli, fa¡å de
care terapiile alopate au rezultate limitate, pot fi
prevenite, pot avea o evolu¡ie mult mai favorabilå
prin asocierea tratamentelor naturiste – dar ¿i prin
abordarea Întregului – cåci HTA, diabetul,
obezitatea, de exemplu sunt tratate superficial
dacå nu luåm în seamå... fondul care contribuie
la declan¿area bolii! Vechiul dicton „nu existå boli,
ci bolnavi“ ¿i-a pierdut, din nefericire, sus¡inerea
medicalå actualå! Specializarea medicalå, tehnicizarea merge prea departe... în partea cercetatå –
astfel cå – pierde Întregul! Aståzi avem medici
speciali¿ti în toate organele ba chiar în substructuri
ale acestora dar care nu mai sunt capabili så facå
legåtura func¡ionalå în cadrul Întregului! Sigur cå
supraspecializarea are aspecte pozitive ¿i sus¡inåtori importan¡i prin pozi¡ie ¿i rezultate uimitoare.
Se pierde din vedere cå acestea sunt, adeseori,
raportate la caz ¿i nu la popula¡ie în ansamblul ei!
Concluzionând, se poate spune cå adeseori
suntem victimele propriilor noastre gre¿eli, cå nu
putem tråi oricum bucurându-ne a la long de o
stare bunå de sånåtate, cå vindecårile a¿a-zis
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miraculoase demonstreazå din plin cå suntem
departe de a în¡elege natura în esen¡a ei, motiv
foarte serios de a ne apleca cu respect fa¡å de
mediu ¿i fa¡å de via¡a noastrå! Cå boala ar trebui
så se constituie într-o stare accidentalå iar în pro-

cesul vindecårii pacientul trebuie så devinå parte
activå pe de o parte iar pe de altå parte terapiile
alopate ¿i complementare trebuie så-¿i uneascå
eforturile spre vindecarea Întregului! 
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Revista presei medicale

Vigorous exercise protects
against breast cancer
Plenty of vigorous exercise can cut a
healthy, older woman’s breast cancer risk
by 30 percent, researchers said on Friday.
A study of more than 30,000 postmenopausal women showed that
strenuous activity – ranging from
housework such as scrubbing floors to
running – protected against breast
cancer even among those who do not
have a higher risk, the researchers said.
The effect was clearest among lean
women.
“We know that being overweight
puts women at increased risk of breast
cancer,” said Michael Leitzmann, who
led the study while at the National
Cancer Institute of the U.S. National
Institutes of Health.
“What our study shows is that
even among women without this

increased risk, if they exercise they can
get some benefit.”
Breast cancer is the leading cause
of cancer deaths among women
worldwide, according to the American
Cancer Society. The group estimates
about 465,000 women died of breast
cancer globally in 2007, and 1.3
million new cases were diagnosed.
A number of studies have shown
that regular strenuous exercise can
help people avoid heart disease, cancer
and a range of other conditions.
Leitzmann and colleagues used
questionnaires to determine how often
the women exercised vigorously. All
were healthy when the study began.
After 11 years the researchers found
that overall the volunteers who
exercised most were 13 percent less
likely to have developed breast cancer.

The reduced risk was even higher –
30 percent – when the researchers compared only women of normal weight,
Leitzmann, now working at Germany’s
University Hospital in Regensburg, said
in a telephone interview.
“The relationship was much stronger
among leaner women,” he added.
Interestingly, non-vigorous activity
such as light housework, walking, hiking
and easy jogging, did not seem to offer
any protection against breast cancer, the
team reported in BioMed Central’s Breast
Cancer Research journal.
The researchers did not look at why
exercise may help but Leitzmann noted
other studies have shown that working
out reduces estrogen levels – a known
risk factor for the disease – and protects
the body’s general immune system.

Source: REUTERS/HEALTH – London
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