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STROPI DE FERICIRE SI SANATATE

(Continuare din editia precedenta)

Deasemenea, in fiecare an, majoritatea componenetelor corpului nostru

uman se schimba: „partile reinnoite” iau locul celor vechi, iar in locul

tesuturilor distruse ale corpului, prin miscarile din organele lui

componenete, apar cele refacute prin alimentele ce le folosim. Doar oasele

din noi se refac intr-o perioada mai indelungata: cam doi ani. In realitate, la

aproximativ doi ani, suntem imbarcati pe corabia timpului in “corturi noi”,

construite din celule refacute din „materialul”ce-l introducem, prin

alimentatie, in corpul nostru. Sa nu uitam: corpul nostru cuprinde

aproximativ 125 de trilioane de celule, constituite din alimentele pe care le

consumam, iar sanatatea si fericirea noastra depinde enorm de mult si de

hrana ce o folosim zilnic, din care cauza ar trebui, inainte de a ne hrani

corpul, sa invatam tot ce putem de la altii, dar sa gandim si noi insine,

alegand sa mancam ce este sanatos pentru celulele din corpul nostru, care are nevoie de hrana, ca sa

ramana pe nava timpului in starea de capodopera a lui Dumnezeu, in care traieste sufletul meu si al tau,

antrenandu-se - aici pe pamant – pentru momentul zborului, in clipa oprita din timpul nostru efemer:

fiecare la vremea cetei lui…

Antrenamentul acesta de o viata, in scoala terestra, nu-l putem face fara alimentele cerute de fiecare

organ al corpului nostru. Fara o hrana sanatoasa si fara curatirea permanenta de materialul toxic,

celulele slabe se vor inmulti, luand locul celor mai puternice, cu care venim pe lume. Rezultatul slabirii si

dereglarii unor celule vor fi bolile de tot felul, cu cortegiul lor de dureri, frustari si nefericiri: slabirea

vederii, reumatismul, boli neurologice, pierderea auzului, senilitate, chelie, dinti deteriorati, diabet,

ciroza, cancer, o sumedenie de tot felul de alte boli si probleme fizice… Ca un rezultat al nehranirii

corecte a celulelor si a slabirii si dereglarii lor – din nefericire! – poate fi incetarea functionarii organelor

vitale, adica moartea inainte de vreme…

Daca la aceste consecinte ale slabirii si autodistrugerii celulelor si aparitia bolilor nenumarate in corp, se

aduaga si nefericirea necredintei in Dumnezeu: unica speranta a omului de refacere fizica si spirituala,

avem tabloul tragic al omului nemantuit, deznadajduit, aflat pe drumul pierzarii fizice, psihice si

spirituale. Ce pierdere colosala sa nu ai grija de viata ta reala: biologica si spirituala!

Biblia, lasata pentru noi de Dumnezeu, ne vorbeste de starea aceasta nefericita si trista a milioanelor de

oameni ce se autopedepsesc prin ignorarea Adevarului…

„Poporul Meu piere din lipsa de cunostinta…” ( Hosea 4/6) poate fi mottoul pus de Dumnezeu pentru

lipsa de cunoastere si aplicare a legilor Sale in viata a omului din toate timpurile; si mai cu seama in

vremurile noastre apocaliptice, cand bolile cele mai grele: de inima, de ficat, de pancreas, de rinichi, de

plamani, de stomac, de creier etc. au invadat viata miilor si milioanelor de prunci, copii, tineri si batrani,

barbati si femei… Si, cand te gandesti ca totul a pornit - si nu se mai opreste – de la „lipsa de

cunostinta”… „Saracele” noastre celule – trilioane din ele, inchiriate noua de Dumnezeu…- au fost

bombardate si otravite cu mancarurile grase si sarate, cu bauturile indulcite pana la suprasaturatie, cu

prajelile si prajiturile, care ne-au dereglat gusturile stabilite de Creatorul nostru, cu bauturile alcoolice

de toate felurile, nascocite si sofisticate, care ataca nu doar celulele si organele din corp, dar distrug

mintile omului, stramba sentimentele facandu-le reci si nesimtitoare, nemiloase si rele, fara mila

crestineasca, gata de galceava, nerabdatoare, nepoliticoase, inraite de celulele distruse in creiere, ficati,

inima, plamani… Si prea multi oameni s-au aciuiat pe corabia celor ce pier din „lipsa de cunostinta”…

Ce pierderi colosale! Unele din ele, numarate in ani risipiti in nefericirea “clipei” traite-n sminteala unei

hrane sau bauturi, ce a slabit sistemul celular, facand schimbari „anormale”in lumea nevazuta a

celulelor, cand cele mai slabe si mai rebele, dintre ele, au luat locul “caramizilor vii” sanatoase si bune,

aruncand pe oameni in disperare, cand bolile le-au ciuruit trupul si duhul… Si asta din “lipsa de

cunostinta” ca, prin mancare nesanatoasa sau bautura „otravita” sau tigarea imbacsita de toxine, poti

ajunge sa-ti strici sistemul de celule din casa lor frumos asezata de Dumnezeu, sa se refaca tot bune si
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in cortul de lut, cuprins de viata lor, pusa-n miscare la intrarea noastra in corabia timpului de pe pamant,

ca sa vietuim, cat mai sanatosi si fericiti: cu Dumnezeu, cu toate cele - aproximativ – o suta douazeci si

cinci de trilioane de celule, ce se refac mereu, „renascandu-ne”, ca sa avem dovada ca Cel ce ne-a creat

ca specie umana ne-a vrut sa fim vesnic sanatosi si bucurosi, fara vreo boala sau sentimente de

indoiala, ci credinciosi si cunoscatori ai starii de bine, pentru eternitate…

In lumea noastra contemporana, oamenii sunt prinsi in tesatura de paianjen a egoismului, a orgoliului si

a formalismului, neglijand total altruismul si cunoasterea aprofundata. „Eul” este ridicat la rangul de

zeitate a timpurilor noastre, transformand realitatea obiectiva intr-o mare de cristal, in care bietul om se

vede un zeu, nu un biet pigmeu in cautarea fericirii si sanatatii, dar din contemplarea de sine nu se ma

trezeste decat, poate cand este prea tarziu…

De aceea, si scriu, ca cei ce citesc sa nu piara din lipsa de cunostinta, ci sa se trezeasca la realitatea

posibilitatii de a strange picaturile de fericire si sanatate, cat vor mai fi pe nava timpului pe care mai

suntem imbarcati.

Pentru a arata dezastrul pe care il poate face necunoasterea pentru sanatatea omului, din miile de

exemple ce le-as putea aduce, voi lua folosirea sarii, despre care am aflat amanunte, la care nu am

reflectat pana acum.

Stim cu totii ca fara sare nu ne place mancarea. Sarea este un produs suprafolosit. Oare este bine,

pentru sanatatea trupului si intarirea celulelor din corpul nostru, folosirea sarii fara discernamant si in

necunostinta consecintelor folosirii ei?

Am aflat ca sarea este un antibiotic, adica „o substanta care ucide viata”. Pentru ca omoara bacteriile,

este un bun conservant, dar in organismul nostru, sarea distruge celulele. Ce ironie a necunoaserii!

Mama pune in mancarea despuiata de valori nutritive ce o da pruncului si sare, ca sa-i dea un gust mai

„bun”…

Va urma
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