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ATENȚIE LA SĂNĂTATEA TA!

Cum ar arăta lumea...

De-ar fi toți oamenii sănătoși

Și-n tot momentul doar bucuroși?

Nici unul să nu îmbătrânească,

Nimic bun să nu le lipsească,

Unul altuia să-i dea întăietate

Și să se ajute, ca frate pe frate.

Să nu mai fie niciodată războaie

Și nici oameni care să despoaie…

Să fie pe glie, mereu, cerul senin

Și sufletul oamenilor clar și divin...

Locuitorii pământului să fie fericiți

Și-n familia lui Dumnezeu înfrățiți.

Natura întreagă să cânte o simfonie,

Când soarele-și trimite razele pe glie,

Iar luna și stelele de pe bolta de cer,

Să fie un semn al fericirii-n divinul mister!...

Prof. Dumitru Buhai

Sănătatea este baza fericirii omului!... Și omul ar trebui

să învețe să folosească cu mare atenție și perseverență

arta de a trăi sănătos, adică să aibă voința de a aplica cu

pricepere și măiestrie adevărurile cu privire la alegerea și

folosirea lucrurilor celor mai frumoase și mai de folos

pentru corp și suflet, hrana cea mai bună și mai
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hrănitoare, care să aibă substanțele cele mai necesare,

pentru ca această casă de lut, cu viață, numită ființă

umană, să aibă o existență sănătoasă și fericită!...

Sănătatea este o problemă vitală. Mă refer la

sănătatea fizica și la cea spirituală. Aceste două aspecte

ale sănătății sunt legate între ele ca inima de plămâni. Nu

poți avea o deplină fericire fără să le ai pe amândouă,

totuși sănătatea spirituală este cea care dă tonul fericirii.

Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu

și să avem parte de viață fericită!... Cu o sănătate fizică

șubredă, dar cu credința în Dumnezeu sănătoasă, poți fi

fericit, chiar în durere...

Fără credință în Dumnezeu nu există fericire

adevărată!

Eu cred că omul a fost creat după chipul lui

Dumnezeu (Gen.1:27) și a avut căminul în mediul natural

al Grădinii Edenului, unde-și petrecea viața în fericirea

sfântă și plină de bucurii. Ca hrană, i-a dat Creatorul o

dietă perfectă, care-i asigura tot ce era necesar ca omul și

soția lui ideală să trăiască fericirea și sănătatea cerească.

Dieta aceasta edenică, pe care ar trebui s-o reaplicăm ca

artă perfectă de viață sănătoasă, este formulată în fraza

rostită de Dumnezeu, ca mijloc de menținere a „mașinii vii

umane, inclusă în cortul de pământ al corpului – această

capodoperă divină – și care a fost rostită pe ton de sfat

părintesc, dar cu putere de lege: „Iată că v-am dat orice

pom care are în el rod cu sămânță – aceasta să fie

hrana voastră!”(Gen.1:29). Această frază conține secretul

elixirului artei trăirii unei vieți sănătoase și este doar o

picătură de înțelepciune din râul larg și adânc pe care-l

poți găsi în „Cuvântul lui Dumnezeu”, în care poruncile și

sfaturile Creatorului sunt scrise clar, cu dragoste părintească
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și pe înțelesul oricărui cititor ascultător de aceste îndemnuri

și învățături aflate în Biblie. „Toată Scriptura este insuflată

de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să

îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire...”(2 Tim. 3:16).

În aceste vremuri, la începutul acestui mileniu, al

treilea, când oamenii au devenit cunoscători în toate

domeniile, dar au pierdut învățăturile și înțelepciunea dată

de Dumnezeu, căci s-au depărtat de izvorul apei vii de

sănătate, fericire și bucuria mântuitoare prin credința în Fiul

lui Dumnezeu, care a murit, ca să ne ispășească de

păcate, readucându-ne în familia Creatorului, este nevoie de

reîntoarcerea la Adevărul aflat în Scrisoarea lui Dumnezeu

către noi, oamenii: Biblia!

Într-adevăr, tot ce are nevoie omul, ca să trăiască

sănătos, fericit și mulțumit, cu speranță vie în suflet și cu

credința mântuitoare în inimă, se află în Cartea cărților!

Este minunat și fascinant să pătrunzi, ca într-un ocean,

ca să găsești și să vezi, să pricepi și să te hotărăști să

înțelegi și să urmezi sfaturile lui Dumnezeu pentru sufletul

și casa de lut ce o porți de ani și ani, poate, neglijată și

este acum vremea să fie din nou reparată!... Mai este

speranță și mai este posibil: nu cred că este prea târziu

să fim din nou sănătoși și bucuroși, schimbând câte ceva,

uneori radical, în modul nostru de viață!... Este momentul

să ne reîntoarcem la Dumnezeu, la ajutorul Său, ca să ne

înflorească floarea credinței și să ne hrănim spiritual cu

învățăturile Sale, de la Izvor, schimbându-ne modul greșit

de gândire, de viață nedișciplinată, de hrană nesănătoasă!...

Dacă omul ar fi urmat sfaturile părintești și poruncile

Creatorului, ar fi și azi o lume fericită, fără boli, fără

necazuri și fără moarte... Dar, astăzi, mai mult ca oricând,

în istoria nefericită a omului, pe pământ este suferință, și
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moarte peste tot, căci omul nu a practicat arta de a trăi

sănătos, după legile date de Dumnezeu pentru creația Sa.

Corpul nostru uman este o adevărată uzină chimică,

în care sunt combinate divin, într-un chip misterios, în

compoziția celulelor, a sângelui și a limfei, săruri minerale

ce participă la procesul de metabolism. În compoziția

organismului nostru intră săruri minerale de calciu, fosfor,

sulf, potasiu, sodiu, magneziu, fier și cantități neînsemnate

de brom, iod, cupru, aluminiu, mangan. Materia vie din

masa corpului nostru este compusă în proporție de 99,90%

din oxigen, hidrogen, carbon, azot, calciu, clor, magneziu,

fosfor, potasiu, siliciu, sodium, sulf – cele douăsprezece

elemente așa numite „plastice” –, la care se adaugă în

cantități foarte mici – cam două miimi – de metaloizi:

arsenic, bor, brom, fluor, iod și metale: aluminiu, cobalt

(cam 0,000004%), cositot, fier, molibden, magneziu, nichel,

plumb, titan, zinc, elemente aflate în aer (96%) și cam 4%

provenind din pământ. Extraordinar material de

construcție! Și aceste elemente nu trebuie să depășească

limitele date de originalul edenic!...

Ca să ai „uzina chimică chimică” din corpul tău într-

o funcționare conform datelor Arhitectului Divin, este nevoie

de energie, ca să fie hrănite cele aproximativ

125.000.000.000.000 de celule din organismul nostru, care

au nevoie de hrană constantă pentru a se reface. Pe

lângă aceasta, este nevoie să fie și curățate de impurități.

Mai mult, trebuie subliniat că la fiecare perioadă de 3 luni,

în noi, avem sângele schimbat, la fiecare 11 luni fiecare

celulă din corp se reînnoiește singură, deci la 11 luni, de

fapt, avem un corp nou!... De asemenea, la fiecare 2 ani

în corp avem o cu totul nouă structură osoasă. Cu alte
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cuvinte, în trei ani ești ca și „născut din nou”! Mai greu

se schimbă mintea noastră, ca să ia decizii edenice!...

Este important de știut că noi trebuie să

cunoaștem măcar lucruri și adevăruri nu prea complicate

științific despre corpul nostru și despre legăturile dintre

partea materială și cea spirituală a omului, pentru a păstra

armonia și echilibrul în viața noastră și să judecăm bine ce

mâncăm, cum mâncăm și ce bem, cum respirăm și ce

respirăm, unde trăim , cum ne sunt trăirile interioare, ce

gânduri avem, la ce aspirăm, care ne este credința, de ce

ne apar durerile în corp, ce trebuie să facem pentru a ne

reface trupește și sufletește... Omul este o ființă delicată și

complicată, dar Dumnezeu a avut grijă să ne lase un

Manual minunat, care ne învață, ne dă povață sau chiar

ne cere, ca o poruncă, să trăim creștinește și să ne

hrănim după o dietă dată de El, încă în Eden. Noi trebuie

să studiem și să învățăm din acest Manual!

Ca să trăim, avem nevoie de o forță vitală, care

ne ajută să ne mișcăm, să gândim, să judecăm, să vorbim,

să auzim, să vedem, să lucrăm, să ne orientăm..., să

luptăm cu boala, să fim sănătoși, să fim fericiți!... Această

forță vitală ne ține viața. În momentele când această forță

vitală este epuizată complet, urmează stoparea organelor

vitale și moartea.

Slăbirea forței vitale se face treptat, când duci o

viață nesănătoasă, când nu dai hrană bună și nici nu cureți

materialul toxic ce se adună în cele aproximativ 125 de

trilioane de celule din corpul tău. În aceste situații

nefericite și nedorite, celule mult mai slabe vor lua

progresiv locul celulelor puternice cu care ne-am născut, ca

un dar din partea Ziditorului nostru. Se continuă încet-încet

procesul de deteriorare, adus de traiul nedorit și de
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hrana netriată și nici trecută prin judecată, neținându-se

cont de porunca lui Dumnezeu, din Genesa 1/29 și din

alte versete de aur ale Bibliei.

Subliniez, ca o atenționare, pentru oricine, deci și

pentru mine, că este un mare pericol, când celulele mai

slabe inhibă forța vitală din corp ce are ca urmare apariția

de boli diferite: slăbirea și infectarea dinților, slăbirea sau

pierderea vederii și a auzului, senilitate, diabet,

hipertensiune, cancer, o mulțime de probleme fizice, cu

dureri în tot corpul, boli psihice, etc., etc...

Și toate toate aceste nefericiri vin în corpul nostru

prin fereastra deschisă să intre o hrană nepotrivită, o apă

poluată sau un aer viciat pentru o celulă sănătoasă, cu

vitalitate, întunecându-ne pe negândite „clipa” ce ni s-a

dat să trăim fericiți pe pământ!...

Celulele sănătoase sunt slăbite din necunoașterea

adevărului despre hrana ce o folosim, apa potabilă ce o

bem și aerul ce-l respirăm, trezindu-ne doar când corpul

nostru strigă, prin durere, dar, de multe ori, este prea

târziu!...

Dau doar un exemplu din experiența personală.

Până acum vreo câțiva ani, nu mi-a trecut prin minte că

apa ce o beam de la robinet era, de fapt, otrăvită! Este

adevărat, cititorule, că nici tu, când ți-e sete, nu te

gândești ce bei. Apă să fie: din lacul Michigan, din

Dâmbovița, din Mureș, din Prut, sau de oriunde ar fi, dar

să fie dezinfectată cu fluorură de sodiu!...

Când am citit despre adevărul despre apa ce o

beam pe nerăsuflate, când îmi era sete, am rămas pe

gânduri... Citeam și nu îmi venea să cred că apa noastră

de toate zilele este tratată cu clor și cu fluor, în

combinația chimică numită „fluorură de sodiu”. Fluorura de
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sodiu este folosită, ca și otravă, pentru șobolani și

gândaci!... Desigur, concentrația celor două elemente

chimice este calculată să nu avem surprizele otravei pentru

șobolani! Citeam, însă, că atunci, când simți mirosul de

clor, când torni în pahar apa ce o bei, când îți este sete

și nu te mai gândești ce bei, bei și destul clor, ca să-ți

distrugă bacteriile intestinale, producătoare de vitamine

importante pentru noi, printre care și vitamina B-12.

Apa este cel mai important aliment. Omul nu poate

rezista prea mult fără cea mai importantă apă de pe fața

pământului: apa potabilă. Omul rezistă timp îndelungat fără

mâncare, dar foarte puțin fără apă! Aceasta este

combustibilul organismului uman. Apa este indispensabilă

organismului uman, fiind un constituent fundamental al lui.

Proporția de apă din organismul omului este uimitor de

mare! Embrionul de 7 zile conține 97% de apă, noul născut

80%, adultul 60-65%, vârstnicul cam 50- 55% . Procesul de

apă variază după intensitatea proceselor metabolice. Lucrul

acesta se observă și din proporția diferită a apei în

țesuturile noastre: 0,2% în smalțul dentar, 10% în dentină,

22% în țesutul osos, 55% în țesutul cartilaginos, 75% în

mușchiul striat, 75% în ficat, 80% în creier(„substanța

cenușie”), 90% în plasma sanguină. De fapt, suntem 60%

apă!... Mai mult de jumătate din greutatea noastră ne-o dă

apa!

Am dat aceste amănunte pentru a da o mai mare

atenție apei pe care o bem, căci aceasta ne stâmpără

setea, dar ea are și rolul de mediu de reacție pentru

intervenția în toate procesele metabolice din corpul nostru:

menține homeostazia, fiind esențială pentru variate procese

, ca transportul, absorbția, difuzia, osmoza, excreția etc.
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Omul are nevoie de 2,5 l. de apă să bea pe zi,

2-4 l. pentru spălarea mâinilor și a feței, 20-25 l. pentru

duș și cam de 200-250 l. pentru baie. Un om poate

rezista cam 30 de zile fără hrană, dar fără apă doar 4-5

zile!

Celulele noastre sunt slăbite de lipsa de apa și de

mâncarea nesănătoasă.

Celulele noastre sănătoase sunt slăbite, fără să ne

dăm seama, de alimentele ce le mâncăm, tratate cu peste

7.000 de „chimicale”(nitrate de sodiu, nitril de sodiu,

coloranți, arome artificiale, conservanți etc.), pe care le

folosim zilnic, de băuturile de tot soiul, cu ingrediente

sofistificate, cu cantități infime de otravă, care ne atacă

templul de lut ce-l avem, cum atacă păcatul sufletul ce

suspină după scânteia dată, la Început, de Dumnezeu.

Slăbirea celulelor sănătoase duce la descreșterea

forței vitale, fără de care viața devine tot mai mult o

povară, căci aceasta este pe cale să dispară, în durerile

ce apar, cu o viață precară.

Este nevoie de voința noastră și de ajutorul lui

Dumnezeu, ca să înlăturăm din hrana noastră tot ce ne-ar

degrada corpul nostru și l-ar îmbolnăvi, stricând acest

edificiu ce ne-a fost dat să fie templul Duhului Sfânt!

Pentru a rezista la îmbolnăvire sau de a ne recupera din

boală, să nu uităm că Dumnezeu ne-a dotat uzina din noi

cu o forță reală de luptă, ca să nu fim biruiți de boală:

forța vitală! Ai grijă de ea, mâncând sănătos și bând apa

curată potabilă, lăsată de Creatorul să curgă din pământ

pentru noi!...

Ce doresc să subliniez este că trebuie să dăm

corpului nostru libertatea să se autorefacă, dându-i o hrană

sănătoasă și o apă potabilă, ca să aibă materialele de
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reconstrucție, care vor ajuta templul nostru viu să se

purifice, să se refacă și să se revitalizeze. Pe lângă partea

materiei vii din corpul nostru, la pupitrul de commandă al

minții noastre este nevoie să stea Duhul lui Dumnezeu,

care să umple cu gânduri pozitive, constructive, optimiste și

sfinte, care să creieze, în noi, sentimente sfinte, frumoase,

cu emoții pozitive, cu care să revenim ca oameni sănătoși

fizic, spiritual și psihic, cu bucuria în inimi și cu fericirea

în suflet. Corpul rănit sau bolnav se poate vindeca la

exterior, dar și în interior. De asemenea, mintea noastră

poate fi iluminată, învățată și reconectată la sursa divină, ca

să reapară optimismul gândurilor, cu trilul cântecului și

versurile din soarele speranței și a siguranței, date de

credința în Dumnezeu.

Să ne îndreptăm atenția mai mult la sănătatea

noastră, folosind arta traiului sănătos, care presupune

dișciplinarea minții și a corpului nostru, neuitând că de

hrana și de băutura ce o înghițim, ca și de aerul pe care

îl respirăm depinde sănătatea noastră. De liniștea și bucuria

minții, de sănătatea creierului depinde și fericirea sufletului

nostru.

Pentru timpul când apar durerile și boala s-a

dezlănțuit, a lăsat Dumnezeu înțelepciunea leacului să fie

mânuită și de anumiți oameni ce au harul să învețe și să

se dedice grijii pentru recuperarea semenilor bolnavi și prin

medicație, terapii sau folosirea unor instrumente medicale

ce ajută la însănătoșire și recuperare. Alinarea durerilor și

preîntâmpinarea unor operații riscante prin folosirea unor

aparate descoperite și utilizate cu pricepere profesională ne

redau speranțele pentru revenirea la o viață sănătoasă în

situații fără speranță. Despre un asemenea aparat am citit,

de curând într-o broșură, intitulată sugestiv: „Ești epuizat să
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trăiești cu durerea acută de spate? Oprește-ți durerea

acum!” Se adresa semenilor noștri - cred că și cititorilor

mei – care au dureri insuportabile de hernie de disc, de

sciatică, de dureri de spate teribile, de boală degenerativă

de disc. Numele sugestiv al locului unde se folosește

soluția nechirurgicală pentru recuperarea din durerile unor

asemenea condiții este „Sunrise - Răsăritul de soare”( tel.

708-633-8300). Doamne, ce speranță să scapi de durere!...

Este bine să reținem că scăparea de durerile bolilor

este visul tuturor bolnavilor. În același timp, să nu uităm

că este mult mai bine să avem înțelepciunea preîntâmpinării

bolilor prin folosirea artei de a trăi sănătos. Se știe că

hrana îți vindecă corpul și te ajută să fii sănătos. Ce fel

de om ești tu? Ești tu un bărbat, o femeie, o tânără sau

un tânăr care te vei hotărâ să mănânci o hrană sănătoasă,

să iei suplimentul de vitamine necesare corpului tău și să

faci exerciții fizice, care să-ți ajute corpul să lupte pentru

sănătatea lui? Este rândul tău și ai posibilitatea de a

decide. Ce vei face?

Corpul tău este proiectat să fie sănătos. Și chiar să

trăiască veșnic!... Această sănătate depinde de calitatea și

cantitatea nutriției (alimentelor). Dă la o parte ce nu este

bun pentru sănătatea ta. Gândește înainte de a mânca, ca

să-ți fericești corpul și să-ți simți bucuria inimii bătând la

cântecul sufletului tău iubit de Dunezeu!...

Veniți să urcăm pe muntele mântuirii, ca să simțim

nemurirea cum ne schimbă și ne dă fericirea!

Ca să simți divinul din tine, cu forța lui de apărare, fă-ți

timp!

Fă-ți timp să visezi cu ochii deschiși, ca să-ți vezi sufletul

ca o stea pe cer,
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Dar nu te-așeza-n barca leneviei, când ești chemat să

lucrezi, ca să trăiești...

Fă-ți timp să gândești, ca să te-mbogățești sufletește, intrând

în mister,

Dar nu te lăsa-n mreaja jocului de copii, crezând că mai

ești cum erai...

Fă-ți timp să citești, ca să intri-n tunelul de cunoștințe din

secolele vremii,

Dar să nu lași ce-ai învățat s-acopere ce-ai aflat din ce-ți

spune Scrpiptura,

Ci să-ți faci timp să te-nchini lui Dumnezeu, cu sufletul și

cu gura,

Ca-n timp de-nchinare să simți efectul din puterea sfântă a

rugăciunii,

Care-ți va șterge praful de pe ochi și vei vedea că

Domnul ți-a dat sănătatea!

E-mail: ProfBuhaiD@aol.com
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