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PREFAŢA EDITORULUI

Repere în contemporaneitate pentru 
o filosofie creştină a naturii

Mistica  iconică  hristică  regândeşte  întreaga  teologie  a  naturii,
plecând de la semnificaţia teologică a chipului omului. Este un mod de
a vedea lucrurile,  oricum,  diferit  de calea pe care a înaintat  forma-
lismul scolastic, parcurgând scara unor analogii simbolice între natură
şi divinitate.

Se afirmă că prin chipul de om divinul a coborât în natura pe care
şi-a asumat-o perihoretic şi tot prin chipul de om lumea s-a deschis
către  orizontul  inefabil  al  transcendenţei.  Astfel,  chipul  omului,  în
calitate de iconic hristic,  dobândeşte semnificaţia de numitor comun
universal. În acest punct crucial, lumea şi divinul, acele două extreme
care păreau a fi la o distanţă infinită una de alta, ajung să se „privească
în ochi” şi să comunice.

Nu mai poate fi nici măcar vorba de un joc al reflectărilor analo-
gice, pe care mintea a convenit să le înregistreze ca atare, cu preci-
zarea  că  din  analogie  se  poate  face  oricum orice,  cu  ajutorul  unui
raţionament sofistic, mişcat după bunul plac subiectiv. Faptul că fabula
naturii trimite constant către om adevereşte intuitiv ideea că răul din
natură  se  raportează la  desfigurarea omului,  după cum,  în  alt  sens,
virtutea naturală oglindeşte, şi aceasta, tot o anumită stare a condiţiei
umane. Omul este o placă turnantă între lumină şi întuneric. Tot el este
factorul care determină transparenţa sau opacitatea unei figuri naturale
în raport cu raţiunea ei logosică.

Faptul că omul se interpune între divinitate şi natură, şi că el poate
deturna lumina, strâmbându-i raza, explică, bunăoară, de ce o doctrină
pură a analogiilor e, practic, neviabilă, tocmai fiindcă ignoră rolul de
mediator cosmic jucat de om. Nu putem „sări” peste om pentru a privi
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direct în lucruri, ca şi când de fapt ele nu ar fi lumea omului, înscrise
în crucea destinului cosmic comun, cu memorialul unei solidarităţi de
destin.

Căutarea şi regăsirea „chipului de taină al omului” rezumă toată
istoria misticii umane şi se află la capătul unui urcuş comun, pe care îl
străbat uniţi omul şi natura, în orizont dumnezeiesc, condiţie în care e
permis să se facă referire şi la o mistică a naturii, al cărei destin îl con-
stituie umanizarea. „Omul încearcă astfel să-şi adune toate potenţele
sale, rupte şi fărâmiţate de păcat, ca să-şi refacă chipul şi, prin aceasta,
să refacă chipul naturii”1.

Astfel, natura este reorientată către menirea ei originară, de aluat
care  creşte  din  şi  întru  cele  bune.  Când  părintele  Ghelasie  spune
(mistic) că „prin mâncare omul cade în păcat”, departe să lase loc unei
interpretări vulgarizatoare, această afirmaţie e rodul unui adevăr cât se
poate de subtil. Uciderea viului pentru consumul carnivor e o aberaţie
în ordinea comunităţii paradisiace de viaţă şi de destin. În acest punct,
se adânceşte criza duhovnicească a omului, inseparabilă de consecinţa
dezumanizării  naturii.  Din  dar  al  comuniunii,  ea  devine  obiect  de
consum. Logica darului, ce guverna existenţa, a fost profund afectată.

Trăind în orizontul unei vieţi din ce în ce mai tehnicizate şi îngust
utilitariste, abandonând îngrijirea sufletului şi virtutea firească, omul
riscă  să-şi  piardă  fiinţa  sa  minimală,  însăşi  umanitatea  sa
dezumanizându-se.  El  pierde  iubirea,  pierde  starea  de  bunăvoinţă
sufletească şi chiar dorinţa de comuniune de dragul comuniunii. După
ce  şi-a  întors  faţa  de  la  Dumnezeu,  omul  însuşi  a  iniţiat  războiul
împotriva  omului,  împotriva  a  ceea  ce  Vattimo  însuşi  numea
„rezistenţa ultimă şi indestructibilă a iubirii din suflet”. Această iubire,
fragilă ca un fir de iarbă, care e mai degrabă o nevoie fundamentală de
afecţiune, reprezintă, de fapt, o disponibilitate generală a naturii vii,
însuşi  temeiul  comuniunii  universale,  aparent  un  produs  al  naturii
(natură pe care, însă, logosul o animă din interior). Confruntat fiind cu
sincopa propriei dezumanizări, ce ameninţă ca o moarte prin sufocare
şi, în ultimă instanţă, cu autodistrugerea, din acest unghi-limită omul

1 Ierom. Ghelasie Gheorghe, „Răspuns de apărare”, Col. Isihasm, Rm.-Vâlcea,
p. 42.
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se  redescoperă  pe  sine,  paradoxal,  privind  „în  jos”,  către  făpturile
naturii, spre animalul care pare a fi, el însuşi, mai uman, mai viu decât
maşina fără sentimente care a devenit omul. În această situaţie-limită,
animalul  joacă  rolul  de  oglindă  a  umanităţii  pierdute  a  omului.
Psihologia contemporană recomandă,  de altfel,  ca pe un remediu al
nevrozelor şi al maladiei înstrăinării, relaţia cu un necuvântător. Prin
supunere  şi  prin  ataşamentul  necondiţionat,  prin  răbdare  şi  prin
ascultare,  prin  sinceritate,  simplitate  şi  nefăţărnicie,  prin  firescul,
graţia  lui  şi  condiţia  de  a  fi  pururi  „copil”,  prietenul  necuvântător
reprezintă, fără doar şi poate, un bun mediu de cultivare a sufletului.

De  altfel,  nu  întâmplător,  regăsim  dragostea  faţă  de  animale,
îndrăgite şi ca personaje de poveşti nemuritoare, la copii. În acest sens,
necuvântătorul  oferă răspunsul  său participativ, ca un pol  al  relaţiei
afective, prielnice dezvoltării sufleteşti a odraslei umane. Să observăm
faptul că orice copil, cu spiritul încă apărat de o armătură de predis-
poziţii paradisiace, e înclinat să vadă în animal un tovarăş, un prieten
nedespărţit şi nu încă, ba chiar deloc, o sursă de hrană obţinută prin
sacrificiu2. Chiar şi sub presiunea unor observaţii elementare, precum
cele  notate  mai  sus,  se  ridică  firesc  întrebarea,  în  cadru creştin:  ce
reprezintă  animalul,  sau oricare  altă  fiinţă  vie,  în  contextul  creaţiei
dumnezeieşti  şi  în  raport  cu fiinţa  umană,  care  e  considerată  unica
purtătoare a chipului  dumnezeiesc,  în deplinătatea lui? Această pro-
blemă  de  filosofie,  şi  totodată  de  teologie  a  naturii,  este  una  din
provocările timpului nostru, ce reclamă un răspuns serios, de fineţe şi
de anvergură, din direcţia gânditorilor creştini.

Studiind psihologia şi  comportamentul  animalelor, etologia con-
temporană a ajuns la concluzii  impresionante,  deşi  pe deplin previ-
zibile. Nu doar că animalul posedă, la nivel incipient inteligenţă, un
anumit tip de limbaj şi o capacitate afectivă reală, mai ales în ceea ce
priveşte relaţionarea cu omul, dar s-a constatat experimental că atunci
când este crescut în mediu uman, sub un acoperământ al dragostei, el
răspunde,  de cele mai  multe ori  iubirii,  ca şi  cum s-ar umaniza,  îşi
modifică sensibil deprinderile agresive şi tinde să dezvolte o compo-

2 Ne amintim de prima emoţie pe care am trăit-o citind poemul „Moartea
căprioarei”, de Nicolae Labiş.
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nentă flexibil individualizată a comportamentului. Finul analist etolog
Mihail Cociu, în cartea sa „Pornind de la  Cărţile Junglei”, descriind
experienţele sale cu animalele de la Zoo, se arată convins că există
variaţii  individuale,  chiar  bine  conturate,  ale  personalităţii  animale.
Aceasta e activată şi cunoscută numai în condiţii de comunicare om-
animal. Fiecare exemplar reprezintă, în sine, o individualitate, nu un
tip standard ce oferă răspunsuri automate la stimuli. Mai mult decât
atât, respectiva făptură e mai mult sau mai puţin dispusă să înveţe, să
asculte de sugestia educatorului ei, în felul care şi copiii mici învaţă:
fiind atenţi,  înţelegând vag şi reproducând, la început pur şi  simplu
prin imitaţie. Păsările cântătoare nu numai că reiau în cântecul lor ceea
ce aud, dar prelucrează şi combină cu măiestrie. Specializat pe dimen-
siunea trăirii  ludice,  necuvântătorul  se  lasă uşor „dresat”,  pentru că
asimilează rapid semnalul formal. Când se joacă, de asemeni, comu-
nică cu gestul, face giumbuşlucuri, experimentează variaţia de forme şi
de presiune pe centrii nervoşi, cei în care rezonează, în unele cazuri,
facultatea  audiţiei  tonale.  Şi  nu  s-ar  spune  că  facultatea  percepţiei
muzicale e cu totul străină de o activitate spirituală. Legătura subtilă
dintre ton şi morală, unite prin arcul de boltă al sentimentului necon-
diţionat de armonie, a fost de mult teoretizată în filosofie. S-a constatat
şi că, de multe ori, animalul se apără de nevroză prin joc, acest inefabil
exerciţiu  de libertate strâns îndatorat graţiosului şi propulsat de simţul
posibilului, prin înfrângerea instantanee în imaginaţie a constrângerilor
deterministe.  Activitatea  de  substituire  ludică  transformă  realitatea
după dorinţă,  astfel  încât înstrăinarea dintre subiect şi  obiect,  dintre
fiinţă şi lume, se aboleşte subit la nivel de trăire imaginară. Această
refugiere în visul  sincronicităţii  existenţiale ideale demonstrează că,
asemenea  omului,  deşi  într-o  modalitate  specifică,  mult  mai  puţin
complexă,  făpturile  naturii  au un simţ  al  transcenderii  condiţiei  lor
actuale.  Animalele  cele  mai  sensibile  la  neurastenie  au  nevoie  de
„jucării”, pentru a nu se îmbolnăvi, mai ales în condiţiile de claustro-
fobie de care se resimt în grădinile zoologice. S-a spus despre corpul
necuvântătorului că poate fi „citit” ca un fel de limbaj transparent, ca o
concretizare elocventă a vieţii lui interioare. Cercetătorii constată, de
asemeni, că animalele cunosc compasiunea. „Fenomenul se observă la
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animalele cele mai inteligente. În această privinţă, ele oferă exemple
cu adevărat tulburătoare, de domeniul legendei”3.

O dată  cu evoluţia  ştiinţei  moderne,  întemeiată  în  observaţie  şi
experienţă,  s-a impus  paradigma conceptuală a unităţii  lumii  vii.  În
cadrul acesteia, fiinţa umană, deşi recunoscută ca fiind superioară, în
felul ei, animalului, nu poate fi disociată de restul naturii şi valorizată
în mod izolat, ca şi când ar trăi într-o cu totul altă lume. Una dintre
cele mai adânci aspiraţii omeneşti este nu atât adaptarea la existenţa
dată,  cât  transformarea  şi  umanizarea  acesteia,  astfel  încât  sistemul
om-lume se mişcă simultan cu ambele sale componente. Fenomeno-
logia, cu spiritul ei de fineţe, prezintă lumea cuiva ca pe însuşi mediul
vieţii sale. În acest sens, nu poate exista un rai al omului separat de
dramele naturii şi cu greu se justifică o aşa-zisă preferinţă exclusivistă
a Creatorului pentru om, privilegiatul căruia i-a fost acordată nemu-
rirea, restul făpturilor fiind sortite destrămării ireversibile. Nu trebuie
uitat, totuşi, că acestea au fost cunoscute pe nume, au cunoscut şi au
împărtăşit dragostea omului. Practic, chiar şi plantele pot manifesta o
astfel de reactivitate afectivă, iar cercetări  recente prezintă faptul că
elemente intime ale structurii spaţiale interacţionează ca un factor viu
cu albinele, dirijând inteligent orientarea lor în activitatea de construire
a fagurilor.

Practic, se cunoaşte sufletul după dragostea lui, ne este indicat prin
conduita  creştină  ca  o  concluzie  majoră.  Studiul  filosofiei  nu  este
altceva decât studiul fenomenului morţii, arăta Platon în Phaidon. Asta
înseamnă că după destinul ei în veşnicie se cunoaşte esenţa unei fiinţe.
O teologie a naturii în sfera creştină nu s-a pronunţat până în prezent
într-un  mod  foarte  răspicat  asupra  problemei  referitoare  la  destinul
individului animal în raport cu veşnicia.

În Noul Testament, sfântul apostol Pavel vede omul alcătuit din
soma,  psyche  şi  pneuma,  ceea  ce  se  traduce  în  mediile  culturale
occidentale  ca  trup,  suflet  şi  spirit.  În  acest  sens,  spiritul  trimite  la
conştiinţa  umană,  înzestrată  cu  cunoaştere  extinsă,  raţiune  şi  liber
arbitru.  Cu pneuma,  omul  comunică cu Dumnezeu.  Considerat  prin

3 M.  Dumitrescu,  „Din  lumea  animalelor”,  ed.  Didactică  şi  Pedagogică,
Bucureşti, 1978, p. 86. 
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chipul vieţii fizice, psyche este prezent atât la om, cât şi la animale.
Sfântul  apostol  Pavel  se referă la omul  „psychicos”,  incapabil  de a
primi darurile pneumei, ca la un om cufundat în viaţa carnală. Comune
omului şi animalelor, se arată de obicei, sunt, în condiţia căderii, stan-
darde precum autoconservarea (lupta pentru existenţă), egocentrismul
şi spiritul de acaparare. Această afirmaţie, însă, este mult prea puţin
elaborată  din  punctul  de  vedere  al  unei  judecăţi  creştine  mature  şi
oneste. Autoconservarea, egocentrismul şi  spiritul de acaparare, atri-
buite  de  regulă  naturii  animale,  sunt  mai  degrabă  consecinţa  unor
mutaţii generale ale existenţei, care au deformat orientarea originară a
acestei  naturi.  Făptura paradisiacă nu cunoştea moartea, aşa cum se
afirmă biblic,  trăia în afara luptei  pentru existenţă şi  nu căzuse sub
dominaţia  instinctului  acerb de autoconservare,  rădăcina egocentris-
mului şi  a dorinţei iraţionale de posesiune. Dacă prin natura sa ani-
malul s-ar reduce doar la aceste trăsături, ne întrebăm ce sens ar mai fi
avut existenţa lui în absenţa lor, când moartea nu intrase în creaţie?

O dată cu trauma căderii, se petrec mutaţii fizice şi psihice impre-
sionante. Iraţionalul începe să domine întreaga fire, fie ea animală sau
umană, În căutarea unor surse de „energie alternativă”, făpturile naturii
se  sălbăticesc,  devin  carnivore  ca  şi  omul.  Conştiinţa  se  întunecă,
corpul şi  nevoile sale, dar mai  ales maniile lui,  acaparează fundalul
trăirii.  Totodată,  nu trebuie uitat  că tabloul  de mai  sus reprezintă  o
reacţie tragică a vieţii lezate. Făptura se apără. Ea luptă cu moartea şi
cu suferinţa prin mijloace disproporţionate. Tragedia vieţii  aruncate-
întru-moarte, cum a spus Heidegger, constă mai ales în vina nevino-
vată  a  naturii,  care  a  căzut  prin  om.  Aceasta  l-a  determinat  pe  un
personaj zbuciumat, ca Ivan Karamazov, să-şi piardă în final minţile,
după ce s-a luptat inutil cu Dumnezeu.

Totodată, problema instinctului nu este, nici ea, lesne de rezolvat.
O  denumire  comodă,  credea  Ţuţea,  care  cuprinde  un  complex  de
reacţii subtile. La animale, „egoismul speciei ne arată natura sub forma
nerăbdării” (Remy de Gourmont). Nerăbdarea instinctului, îmbrăcând
forma automatismului, trădează nevoia fundamentală de autoapărare,
lupta cu foamea, cu durerea şi cu spectrul morţii. Nevoia de reacţie
rapidă, comandamentul pândei şi cel al fugii agile simplifică existenţa
în  câteva  scheme  inflexibile  de  acţiune.  În  acest  context,  vidul  de
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raţiune nu-i întâmplător. S-ar putea spune chiar că iraţionalul este o
manifestare  generală  a  firii  căzute,  şi  nu  o  caracteristică  proprie
animalului.  Într-o existenţă  aflată  sub incidenţa  implacabilei  legi  „a
mânca sau a fi mâncat”, în condiţia în care conservarea organismului
poate  depinde  de  rapiditatea  şi  eficacitatea  execuţiei  unui  gest,
operaţionalitatea ia locul raţionalităţii. Orbirea în anumite privinţe care
defineşte instinctul îi garantează acestuia însăşi ascuţimea.

Realitatea, aşa cum s-a făcut cunoscută după cădere, se constituie,
fenomenologic  şi  psihologic,  printr-o  lege  a  asociaţiilor  psihice
necunoscută până atunci. Determinismul cerebral, sub incidenţa căruia
intră viaţa psihică, acţionează ca un acar, prin legile excitaţiei şi ale
inhibiţiei, prin care informaţia apare triată şi distorsionată pe nesimţite.
Limbajul însuşi îşi pierde „memoria”, livrat fiind ca un produs finit ce
ocultează „munca” şi „înstrăinarea” ce-l preced. Cuvântul „carne”, de
pildă, poate semnifica pur şi simplu mâncare, cu o conotaţie dezirabilă,
fenomen  din  care  s-a  şters  memoria  uciderii  unei  vieţi.  „Mirosul
sângelui  este un stimul  – semnal foarte important  pentru un animal
carnivor  –  şi  el  poate  comuta  imediat  impulsurile  nervoase  de  pe
circuitul  comportamentului  de  joc  pe  cel  al  comportamentului  de
pradă.  (…)  Şi,  dintr-o  dată,  omul  îşi  pierde,  în  mintea  animalului,
semnificaţia  de  partener  de  joacă,  devenind  o  posibilă  pradă.  Şi
animalul  va  acţiona în  consecinţă,  fără  a  fi  moralmente  vinovat  de
asta”4.  Ciudat  este  faptul  că  atunci  când  se  linişteşte,  animalul  îşi
aminteşte şi se simte neliniştit. „Când instinctul foamei este nesatis-
făcut  mult  timp,  el  capătă  o  asemenea  forţă  încât  reduce  la  tăcere
celelalte instincte majore, chiar şi pe cel al fricii, şi se face ascultat în
aula  «parlamentului  motivaţiilor»”5.  După  satisfacerea  instinctelor,
însă, animalul devine, parcă, cu totul altul.

Contrar unei opinii care identifică fără rest instinctualitatea joasă
cu  animalitatea,  credem  că  firea  animalului,  în  adevărul  ei,  se
dezvăluie, mai degrabă, în condiţiile în care acesta scapă, fie şi pentru
câteva momente, de sub presiunea nevoilor elementare biciuitoare. Şi

4 Mihail Cociu, „Pornind de la Cărţile Junglei”, ed. Sport Turism, Bucureşti,
1989, p. 66.
5 Idem, p. 67.

11



vedem atunci această făptură înzestrată cu răbdare, spirit de supunere
şi o disponibilitate îndreptată spre om, care nu este viciată de plicti-
seală, cu o atenţie proaspătă, ca şi matinală în fiecare clipă, manifes-
tând  o  receptivitate  imprevizibilă,  uneori  ciulind  urechea,  parcă  să
audă neauzitul, căreia îi place să se joace, să comunice, să toropească
sub audierea ca de frunziş a unei muzici blânde. În literatura română
Sadoveanu este părintele iubitor ce a născut imaginea fidelă a acestei
făpturi.

În  romanul  „Fraţii  Karamazov”,  o  istorisire  a  stareţului  Zosima
mărturiseşte bineplăcut despre făpturile naturii, în preajma cărora omul
se poate regăsi pe sine mai uman şi mai apropiat de Dumnezeu: „Uită-
te,  îi  spune,  la cal,  la  acest animal  mare,  care se află în apropierea
omului, sau la boul pe care îl hrăneşti, dar îl şi munceşti, cum stă cu
capul plecat şi gânditor, trist. Uită-te la feţele lor: câtă blândeţe, cât
ataşament  pentru  omul  care  adeseori  îl  bate,  fără  nici  o  milă,  câtă
nerăutate şi câtă frumuseţe se află întipărită pe faţa lui. Rămâi chiar
adânc mişcat când îţi dai seama că el n-are nici un păcat, căci totul, în
jur, este desăvârşit, că totul este fără păcat afară de om, şi că Hristos
este cu ei mai înainte de a fi cu noi. (…) «Dar, oare, întreabă tânărul, şi
dobitoacele Îl au pe Hristos?» Dar cum poate fi altfel? îi spun, căci
Cuvântul  este  pentru  toţi.  Toată  zidirea  şi  toată  făptura,  fiecare
frunzuliţă năzuieşte spre Cuvântul Întrupat, cântă slava lui Dumnezeu,
plânge în faţa lui Hristos. Într-un chip necunoscut sieşi, săvârşind toate
acestea, prin taina vieţii  lor fără de prihană. Iată, îi spun, în pădure
rătăceşte ursul cel cumplit, înfricoşat şi sălbatic, şi totuşi e nevinovat
întru nimic de toate acestea. Şi a povestit cum venea odată ursul la un
mare Sfânt, care se mântuia în pădure, într-o chiliuţă mică, şi marele
Sfânt, umilindu-se pe sine, a ieşit fără frică în întâmpinarea lui, i-a dat
o bucată de pâine şi i-a zis: «Du-te, Hristos să te aibă în pază». Şi a
plecat fiara sălbatică ascultătoare şi blândă, fără să-i facă un rău”6.

O linie de gândire care a avut o notabilă influenţă asupra filosofiei
creştine, dar mai ales asupra receptării ei populare, sincretiste, este cea
care proclamă răul din trup. Sufletele care poartă povara cărnii, scris

6 În: Paulin Lecca,  „Frumosul divin în opera lui Dostoevski”, ed. Discipol,
Bucureşti, 1998, p. 287.  
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Philon din Alexandria, „sunt copleşite şi oprimate încât nu-şi mai pot
îndrepta privirea spre cer, iar capetele lor sunt târâte cu faţa în jos,
fiind legate de pământ, la fel ca vitele”7. Opoziţia ontologică dintre om
şi animal  este o concepţie care reeditează acelaşi  dualism ce opune
radical corpul spiritului. Desigur că rolul şi responsabilitatea omului în
univers diferă considerabil  de statutul fiinţei  necuvântătoare,  private
sub acelaşi raport. Deşi este fiinţă conştientă, raţională şi volitivă, care
discerne răul de bine şi poate acţiona în consecinţă, omul cade în păcat
şi  atrage în  această  catastrofă  ordinea cosmică.  Pneuma,  acea parte
integrantă  care  asigură  părtăşia  cu Dumnezeu,  nu poate  identificată
simplu cu raţiunea, pentru că cel mai ades raţiunea judecă împotriva
lui Dumnezeu, caz în care instrumentalitatea raţionalistă este o formă
de „orbire” utilitară, ea însăşi o manifestare de iraţionalitate.

Teologia  ortodoxă  tinde  să  echivaleze  termenul  de  pneuma  cu
conţinutul  ideii  de suflet  mişcat  de Duh, care reprezintă infinit  mai
mult decât funcţia mentală. Întocmai ca şi instinctul, deşi la diferenţă
de grad, raţiunea (în înţelesul foarte popular al cuvântului) acţionează
preponderent în acelaşi sens adaptativ şi utilitar, fapt pentru care au
existat destui filosofi care au opus-o legilor inefabile ale inimii. Sufle-
tul,  însă,  deschis  spre  o receptare supraraţională,  cere  altceva de la
existenţă. Substanţa sa este dragostea şi întemeierea sa în transcendent
şi în etern.

Raţiunea teoretică a fost descrisă de Kant precum acea facultate a
minţii de a primi lucrurile aşa cum sunt date, alcătuind un tablou fără
ieşire al determinismului rigid şi al necesităţii naturale. Teoria reflectă
pasiv realitatea.  Practica,  însă,  acţionează asupra ei  şi  o vrea altfel.
Praxisul artistic însuşi remodelează şi acesta din temelii imaginea exis-
tenţei, ca şi când ar încerca să restaureze o icoană măcinată de timp.
Vederea teoretică, în sens kantian, se caracterizează prin acelaşi sta-
tism şi aceeaşi inflexibilă rigoare instrumentală ca şi instinctul biolo-
gic, strict adaptativ. Ambele pornesc de la datul imediat şi acţionează
în  limitele  constrângătoare  ale  lumii.  Ambele  au  ca  premiză  de

7 Philon din Alexandria, „De gigantibus”,  apud. William Barkley, „Analiza
semantică  a  unor  termeni  din  Noul  Testament”,  Societatea  Misionară
Română, Wheaton, Illinois, U.S.A., 1992, p. 37.
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eficientizare a acţiunii lor „răcirea inimii”, uitarea de tot ce se situează
dincolo de orizontul consumist al calculului (Heidegger).

Părintele Ghelasie vorbeşte de o vedere cu conştiinţa sau cu ochii
sufletului,  în  orizontul  căruia  se  mişcă  totalitatea.  Este  o  vedere
iconică.  Dincolo  de  interesul  îngust  şi  egoist,  redescoperim  lumea
atunci când îl  lăsăm pe Hristos să se mişte în noi.  Iniţiind premize
interesante  pentru  o  mistică  a  naturii  de  factură  creştină,  părintele
Ghelasie stabileşte o platformă de unitate menită să aşeze în armonie
dialogică  omul  şi  natura,  privite  parcă  dinlăuntrul  lui  Hristos  şi
valorizate, astfel, nu în opoziţie, ci printr-o fericită complementaritate.
Omul  umanizează  în  trupul  său  natura,  urmând  lui  Hristos  care  a
înduhovnicit şi înveşnicit în trupul Său înviat existenţa în ansamblul ei.
O natură antropotropică şi, mai mult, în curs de umanizare, către care
fiinţa umană se deschide, e menită comunicării şi îngrijirii reciproce,
nu consumului  egoist.  Erosul divin este cel ce animă din interior şi
mişcă  unele  spre  altele  entităţile  existenţei,  a  cărei  raţiune  de  a  fi
ierarhică  stă  în  slujirea  de sus  în  jos,  spre  învăţarea smereniei  şi  a
dragostei mistice, totul spre slava lui Hristos, Care acoperă şi vârful şi
temelia  piramidei.  În  această  viziune,  îngrijirea  de  natură,  printr-o
veghere şi dăruire reciprocă, menită să pună în mişcare potenţialul ei
de  umanizare,  reprezintă  o  datorie  de  suflet  a  omului.  Catehismul
creştin descrie mutaţia produsă în natură prin cădere ca o sălbăticire a
firii, altfel supusă în chip spontan şi iubitor omului.

Care este virtutea naturii? În sens mistic, constă în pura ei deschi-
dere spre om, prin atracţia chipului lui Hristos. În nuvela „Măgăruşul
meu cel  verde”,  scrisă de Ilse Aichinger, acest  fapt  esenţial  şi  de o
simplitate paradoxală apare exprimat prin imaginea unui măgăruş care
vine, ştie să vină, a învăţat să vină în fiecare dimineaţă, la aceaşi oră.
El străbate de fiecare dată depoul cu fiare ruginite (o privelişte, în sine
dezolantă) care-i rănesc picioruşele, lăsându-se privit de la o fereastră
de  ochiul  unui  om care  îl  vede  trecând  încet  pe  linia  orizontului.
Virtutea măgăruşului verde, o apariţie parcă din altă lume, este aceea
că el vine, pur şi simplu vine neabătut. Şi tâlcul ascuns al povestirii
este chiar existenţa acelui ochi iubitor care nu pierde din raza privirii
firava şi aproape tragica apariţie.
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În „Fenomenologia experienţei estetice”, Mikel Dufrenne a pus în
mişcare  postulatele fenomenologiei,  conform cărora puterea de des-
chidere a subiectului  asupra obiectului  devine posibilă doar printr-o
reciprocitate  participativă:  „A  simţi,  deci,  înseamnă  a  încerca  un
sentiment. Dar nu numai ca stare a fiinţei mele, ci şi ca proprietate a
obiectului.  Afectivul  nu  este  în  mine  decât  răspunsul  la  o  anumită
structură  afectivă  existentă  în  obiect.  Şi,  invers,  această  structură
afectivă atestă faptul că obiectul este pentru subiect, că obiectul nu se
reduce la dimensiunile obiectivităţii, după care el este pentru nimeni.
(…) De exemplu, oribilul lui Bosch, tandreţea lui Mozart, tragicul lui
Macbeth,  derizoriul  lui  Faulkner,  toate  aceste  calităţi  afective
desemnează deopotrivă atât o atitudine a subiectului, cât şi o anumită
structură a obiectului, şi anume pentru că, în ultimă analiză, atitudinea
subiectului şi structura obiectului sunt complementare8.

Constituie o evidenţă, cel puţin de ordin fenomenologic, faptul că
o făptură înzestrată cu curiozitate,  bucurie de a trăi  şi  afecţiune,  în
relaţie cu care omul însuşi e chemat să participe, cu faţa spontan lumi-
nată de bucuria mutuală, nu poate fi  sortită aneantizării, după legile
obiectului care este sau devine „întru nimeni”. A spune „te iubesc” e
totuna cu a spune „nu vei muri”, afirmase pe bună dreptate Gabriel
Marcel,  care punea în miezul  oricărei  iubiri  adevărate veşnicia sine
qua  non a  relaţiei.  Dumnezeul  creştin  al  dragostei  este  Dumnezeul
viilor  şi  cea  mai  puternică  taină  ce  apropie  fiinţele  este,  la  urma
urmelor, dragostea,  deopotrivă slujitoare şi  înălţătoare,  conformă cu
capacitatea dată fiecăruia de a face loc în sine chemării ei.

Dezvrăjind lumea din lanţurile animismului şi panteismului carac-
teristice mitologiilor  şi  religiilor antice,  creştinismul a deschis calea
înţelegerii  psihologice  a  naturii,  prin  care  aceasta,  lepădând  masca
idolului şi pe cea a zeităţii, este recunoscută drept ceea ce este, operă a
aceluiaşi Dumnezeu Care a făcut omul. Drept aceea, imaginea încreş-
tinată a naturii nu mai inspiră frică, ci dragoste. Natura nu mai este
privită  ca  o  existenţă  mai  presus  de  om,  sediul  unor  forţe  oculte
incontrolabile, ci dimpotrivă, îşi recapătă figura nevinovăţiei, cea de

8 Mikel Dufrenne, „Fenomenologia experienţei estetice”, ed. Meridiane, 1976,
vol. 2, p. 125.

15



„copil de-a pururea” al creaţiei. O problemă pe care şi-o pun în speţă
teologii protestanţi este „dacă pneuma este o parte a omului ca atare,
sau dacă nu cumva ea este o parte a unui om numai după ce acesta a
devenit creştin, dacă pneuma este o parte a naturii umane sau dacă ea
este darul pe care îl  oferă Dumnezeu naturii  umane răscumpărate”9.
Vorbind  despre  faptele  cărnii  în  opoziţie  cu  roada  Duhului,  sfântul
apostol Pavel nu se referă la ele ca şi când carnea (sarx) ar fi totuna cu
corpul, cu natura corporală. Natura nu este în sine rea. Un necreştin,
un om natural,  nu este nici  acesta în totalitate rău,  pentru că legile
dumnezeieşti  rămân  scrise  pe  inima  sa,  având  pecetea  chipului  lui
Dumnezeu  neştearsă.  De  altfel,  stricăciunea  a  contaminat  întreaga
natură şi, adesea, omul, prin aberaţiile şi prin desfrâul său, cade sub
comportamentul fraţilor săi necuvântători.

Despre omul care îşi trădează propria menire spirituală, stăpânit
fiind de patimi şi comiţând fapte sub demnitatea sa, se obişnuieşte să
se spună, folosind o comparaţie improprie dintr-un punct de vedere, că
se comportă ca un animal, că s-a animalizat. Totuşi, subînţelesul ac-
centuat al acestei afirmaţii  subversionează oarecum receptarea cuvân-
tului „animal” în înţeles propriu, în respectivul context. Când carac-
terizăm un om ca fiind un animal, există un accent apăsat pus pe acest
cuvânt numai când el vizează omul, omul ce s-a abătut de la firea sa şi
a devenit subfiresc, subuman. La adresa unui bou, chiar dacă el e chiar
un bou, nu se obişnuieşte folosirea imperativului apăsat prin definiţie
(boule!),  imperativ  care  reclamă  corecţia  unei  abateri  de  la  linia
firescului,  a naturii  proprii.  Adevărul e că pe când animalul  rămâne
mereu ceea ce este, o fiinţă naturală, ea însăşi,  deşi purtând povara
ancestrală a căderii, omul cu cugetul pătimaş devine o creatură anti-
firească, perversă, chiar monstruoasă. Atributul de „animalic” destinat
peiorativ omului nu incriminează, aşadar, animalul, ci pe omul însuşi.

În  Jurnalul său filosofic, Beethoven s-a referit, astfel, la binefa-
cerea sufletească pe care o poate aduce cu sine prezenţa unui animal.
„Naturaleţea animalului i-a inspirat dintotdeauna pe poeţi şi muzicieni,
şi  ea păstrează o notă din frumuseţea paradisiacă a fiinţei.  Cu toţii

9 William Barkley, „Analiza semantică a unor termeni din Noul Testament”,
p. 18.
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avem nostalgia unei priviri nededublate, neînşelătoare, capabile să uite
de sine, care există numai ca să se reverse spre celălalt, spre sufletul
celuilalt. Pe când omul ştie şi simte că e privit, adesea centrul său de
interes – desigur, disimulat – fiind propria fiinţă, propria înfăţişare, pe
care caută s-o pună în valoare, animalul nu manifestă aceste complexe
narcisiste.  Din  această  pricină,  intuiţia  lui  sufletească  e  mult  mai
rapidă  decât  a  omului.  Principalul  lui  interes  e  pătrunderea,  înţele-
gerea, comuniunea, abandonul afectiv şi mai deloc autoreplierea ego-
centrică. Absenţa disimulării la animal e un real element paradisiac.
De aceea, ne fac atât de bine animalele din preajma noastră, când ajun-
gem să le inspirăm încredere şi să comunicăm cu ele. Această ieşire
din raza de acţiune a egocentrismului (şi mai ales a corpocentrismului)
creează o atmosferă care ne influenţează mult în bine.

Urmare a unei  operaţii  proiective de antropomorfizare negativă,
imaginea animalului a luat adesea chipul fiarei, al monstrului sau al
bestiei.  Să comparăm omul  cu o gorilă,  aşa cum ne-o imaginăm şi
avem în faţă reperul cel mai negativ cu putinţă. În mod surprinzător, în
realitate lucrurile stau altfel. „Universul gorilelor este total diferit de
ceea ce-şi imaginează de obicei omul. În pofida înfăţişării lor fioroase,
ele sunt  cele mai  neprimejdioase animale,  încât  expresia „amabil  şi
blând ca o gorilă” nu este defel nepotrivită. E greu de găsit în lumea
animală un soţ mai  curtenitor, părinte mai bun, făptură mai potolită
decât gorila, Ea ilustrează o lege a naturii, care face ca numai cei slabi
să urle şi să ameninţe intenţionat, în timp ce cei puternici, conştienţi de
forţa lor, se feresc în genere să facă rău celor mici. Întreaga viaţa unui
grup este determinată de atitudinea şi iniţiativele şefului, care poate fi
comparat  cu  un  adevărat  patriarh,  cu  un  înţelept.  În  acelaşi  timp,
gorilele nu ştiu ce-i legea junglei. Singurul lor inamic fiind bolile, în
care caz pacienţii sunt îngrijiţi cu multă afecţiune. Gorilele mai cunosc
şi un mijloc foarte bun de a-i calma pe cei agitaţi. E suficient să ia o
atitudine de supunere:  îşi  apleacă  smerite  capul  sau îl  întorc  într-o
parte, privind într-o direcţie nedefinită, şi acest lucru îl face pe furios
să se potolească imediat”10.

10 M. Dumitrescu, „Din lumea animalelor”, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1978, pp. 130-131.
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Intuitivul  Goethe,  nu  fără  un  temei,  credea  că  „sufletele  patru-
pedelor, păsărilor, peştilor, insectelor, până la infuzori, fiecare reclamă
o ştiinţă specială. Cu denumirea tradiţională de instinct nu o scoatem
la capăt”11.  N. Matsoukas, într-o lucrare a sa de referinţă12,  remarcă
personalitatea de o rară specificitate a lui Albert Schweitzer, înteme-
ietorul unei filosofii a religiei specifice, nu atât la modul teoretic, cât
mai ales la modul practic. „Nicăieri nu se disting între teoria şi practica
acestui om de ştiinţă şi umanist contradicţii, mimetisme, sau elemente
neasimilate. Avem în faţă o persoană şi o operă completă, o statură
originală  şi  specifică”.  Credinţa  în  Dumnezeu  şi  în  veşnicie  se
revelează şi se descoperă, credea Schweitzer, în respectarea sfinţeniei
vieţii. Adevărata dragoste nu se reduce la relaţia cu aproapele uman, ci
se cuvine să fie o dăruire deplină faţă de toate fiinţele vii. „Refuzul
omului  de  a-şi  asuma  suferinţa  şi  alterabilitatea  creaţiei  constituie
închiderea şi neutralizarea sa în cercul vicios al instinctelor egoiste şi
distrugătoare,  iar  identificarea  lui  cu  durerea  şi  destinul  creaţiei,
dimpotrivă, îl eliberează din cercul egoist şi catastrofal, şi îi dinami-
zează conştiinţa morală”13. 

Omul  ca  piatră  de hotar  aşezată  între  natură  şi  Dumnezeu este
locul  mistic  unde  Dumnezeu  coboară  şi  natura  este  înălţată  întru
tainica  sa  umanizare.  O  dată  asumată  în  Hristos,  şi  natura  umană,
purtătoare de pecete dumnezeiască şi cuprinzătoare a raţiunilor crea-
ţiei, devine în om o putere iconică prin care Hristos Însuşi se comunică
celor  din  jur.  Astfel,  omul  devine  preotul  creaţiei,  mediator  prin
Hristos între cer şi pământ. Părintele Ghelasie numeşte duh de viaţă
acea pecete a Cuvântului divin ce însemnează făpturile pământului14 şi
afirmă că natura şi-a păstrat bunul memorial, acela transmis de divinul
Creator15, prin care rămâne receptivă şi dăruitoare în raport cu omul, în

11 În: Petre Ţuţea, „Proiectul de tratat. Eros (Filosofia nuanţelor)”, ed. „Pronto
& Astra” (Braşov), 1992, p. 125.
12 N. Matsoukas, „Introducere în gnoseologia creştină”, ed. Bizantină, Bucureşti,
1997.
13 Idem, p. 100.
14 Ierom.  Ghelasie  Gheorghe,  „Omul,  hotarul  de  taină”,  col.  Isihasm,  
Rm.-Vâlcea, p. 89.
15 Idem, p. 92.
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aşteptarea umanizării sale. De la natură, omul pervertit poate reînvăţa
firescul, bunul simţ de care s-a înstrăinat şi la care se întoarce, de parcă
ar urca un munte. „Menirea omului nu este de a consuma natura, ci de
a o umaniza, adică a o orienta spre Dumnezeu”16. În fapt, „nici îngerii,
nici  natura  universului  nu  pot  realiza  unitatea  cosmică  decât  prin
Chipul Omului. De aceea, tot universul este cu ochii pe om şi toate
tind spre om şi toate caută să se unească în om. În sens mistic, creaţia
lumii  este  în  destinul  Chipului  Omului”17.  În  acest  sens,  natura  se
comportă  ca  un  mediu  euharistic,  un  receptacol  şi  un  depozitar  al
Harului. 

În raportul omului cu natura, pentru a înţelege condiţia şi semni-
ficaţia acestuia, de mare însemnătate este şi problema hrănirii. Cum,
de ce şi ce mâncăm? Uciderea viului pentru a fi mâncat echivalează cu
o cădere din starea de conştiinţă a omului. În chip originar, conştiinţa
reacţionează maximal la gândul uciderii, pe care nu-l poate, practic,
asimila.  Cum  spune  părintele,  „conştiinţa  se  mişcă  prin  memoria
Originii”. În cazul făpturii căzute, se întâmplă astfel: un produs finit
(carnea  gătită,  de  pildă)  nu  mai  impresionează  o  conştiinţă  care  e
acoperită şi care, fiind ca şi orbită, a încetat să se raporteze în mod
reflex la Originea hranei, văzând în ea, de exemplu, jertfa unei vieţi
care s-a împotrivit cu durere omorârii ei, în condiţii de la care orice om
normal îşi întoarce faţa. 

Căderea  a  scindat  conştiinţa,  aşezând  o  barieră  între  minte  şi
subconştient,  tasând adevăruri  sub  masive  lespezi  de  uitare.  Astăzi,
omul  nu mai  trăieşte  prin măsura  întregului  adevăr, ci  de  cele  mai
multe ori ca un consumator de „produse finite” artificiale, escamotând
o întreagă istorie sub o etichetă frivolă. Nu-i mai puţin adevărat că, în
marea Sa milostivire, Dumnezeu a lăsat pogorăminte pentru neputinţa
şi slăbiciunea fiinţei, cum ar fi îngăduinţa de a consuma carne, dar şi în
acest caz datoria omului este să se raporteze pururi la reperul originar
privitor la modul de existenţă desăvârşită. Pentru părintele Ghelasie,
însuşi  actul  mâncării  respectă  un  ritual  al  comuniunii.  Hrana  vie

16 Idem, p. 54.
17 Ierom.  Ghelasie  Gheorghe,  „Mic  Dicţionar  de  Isihasm”,  Col.  Isihasm,
1996, p. 59. 
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trebuie primită aproape cu gingăşie,  cu mulţumire,  ca şi  când ea ar
veni să se dăruiască omului. E un dar al vieţii către viaţă, iar impe-
rativul  principal,  atunci  când ne hrănim,  este  tocmai  respectarea cu
sfinţenie a vieţii. 

Volumul  „Reţetele  medicinii  isihaste”,  al  şaptelea  din  seria  de
Opere Complete ale  Părintelui  Ghelasie,  cuprinde şase  din lucrările
sale  de  medicină  isihastă  aplicată:  „Reţetele  medicinii  isihaste”,
„Reţetele  medicinii  isihaste  pentru  cei  grav  bolnavi”,  „Medicină  în
reţete  alimentare”,  „Între  boală  şi  Viaţă”,  „Autoimunizarea  şi  auto-
vaccinul”, „Hrana Harică. Reţete în completare la Medicina Isihastă”.
Am considerat cuvenit să includem aici scrierile respective în forma
lor completă, chiar dacă există pasaje ce se repetă de la o lucrare la
alta. 

Sunt adresări deosebit de actuale în contextul unei nevoi,  expri-
mate tot mai des în contemporaneitate, după o integralitate a înţelegerii
şi trăirii omeneşti, după o redescoperire şi o terapie integrală a omului,
într-o lume marcată de înstrăinare, anomalii şi suferinţe tot mai extinse
şi incontrolabile.  

Florin Caragiu
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INTRODUCERE

La  cererea  multora,  încercăm  o  relatare  mai  amănunţită  a
„REMEDIILOR Terapeutice” din Medicina noastră Isihastă.18

S-au scris multe şi  nenumărate cărţi cu reţete şi indicaţii medicale,
care mai de care cu pretenţii deosebite de cine ştie ce miracole... Fiecare
are, însă, insuficienţele propriilor „orientări” şi limitele obişnuite. 

Încercăm şi noi câteva „repere” în „Actul Vital al Hranei”, care nu
înseamnă  doar  „mâncare”,  ci  „Taina  Vieţii  de  Creaţie”.  Noi  avem
„Originea”  în  ACTUL  CREATOR  DIVIN  şi  Viaţa  noastră  este  o
„Rememorare  permanentă  a  Originii”  (însăşi  definiţia  Vieţii).  A te
„Hrăni” este mai mult decât a „mânca”, este o „Relaţie Memorială a
Originii proprii”.

Păcatul căderii Omului din Rai a transformat „Actul Sacru” al Hranei
în  „mâncarea  profană  a  consumaţiei”,  în  care  se  caută  Memorialul
pierdut al Hranei.

Noi nu „mâncăm” pentru că viaţa înseamnă „consum de energie”, ci
trebuie să facem Actul Sacru al Hranei, Actul Sacru al Rememorărilor
Originii Sacre. De aici, unii totuşi recunosc o oarecare „Sacralitate” a
mâncării, ca „Amintire” a „Relaţiei” cu DIVINUL. De aici, conside-
rarea ziselor  „energii”, ca „vehicul” al „Vieţii” care este „CHIPUL
DIVIN” din Natura Creată. Aşa, tot ce este „mort” are o „rupere” între
DIVIN  şi  partea  substanţială  de  Creaţie.  Viaţa  este  „PECETEA”
DIVINULUI  din  Creaţie.  Biologicul  nostru  este,  astfel,  „prelungirea
Chipului Vieţii”.  Ştiinţa caută „Viaţa”, dar găseşte doar  „reflectarea”
Tainei Vieţii, care este Biologicul.

Noi, ca Medicină de orientare Creştină, încercăm o evidenţiere în acest
sens. Experimentările nu pot fi contestate, dar „interpretările conceptuale”
sunt în „vederi” diferite. „Viziunea” noastră Creştină o considerăm un

18 Vezi „Medicina Isihastă”. 
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„aport” la „Valoarea” generală a „Ştiinţei Medicale”, de care are mare
nevoie lumea tot mai bolnavă şi în pericol de moarte tot mai extins.

Omul în „gol” de DIVIN are în sine o „foame anxioasă” după însuşi
„suportul” Vieţii, de unde „instinctul mâncării” ca baza celorlalte. Copilul,
de cum se naşte, face primul act Memorial, ca „supt-mâncare” şi în
funcţie  de  acesta,  apoi,  Creşte  în  Deschiderea  propriei  Fiinţialităţi.
Pentru Copil,  Mama şi mâncarea se identifică.  Acest  „Memorial  de
suport” al  Vieţii este prima configuraţie a „Psiho-fizicului” şi Biologi-
cului nostru. De aceea, se zice că Omul este „Spirit ce se naşte în Corp”
şi Spiritul are prima sa „acţiune” de a-şi „acumula” tocmai „materialitatea
corporală”.

Iată  cele  „două  izvoare”  ale  Vieţii  noastre,  Memorialul  Originii
DIVINE (din Suflet)  şi  Memorialul  propriului  Corp  (mâncarea).  Şi
UNIREA acestora înseamnă Actul Sacru al HRANEI.

De aici, în relatarea noastră mâncarea nu este doar „nutriţie” alimen-
tară şi nici „mecanism” Dietoterapeutic, ci o „Integralitate” a Sacrului
Hranei”, cu modalităţile de manifestare ca Sacroterapie (Memorialul
DIVINULUI), Psihoterapie (Memorialul propriului Suflet), Mobiloterapie
(Memorialul bioenergetic) şi Dietoterapie (Memorialul propriului Corp).

„Reţetele” Medicinii  noastre Isihaste nu înseamnă  „mâncare ali-
mentară”, ci HRANĂ-MEMORIALUL Vieţii.

Relatarea noastră va fi, totodată, cu accentul pe „Remediile direct
Terapeutice”, îndeosebi pentru bolnavi. Păcatul ne-a adus moartea, dar
fiecare avem un anumit  „Sens al Vieţii” şi  nu avem voie să murim
până nu ne îndeplinim „Datoria”, de unde adesea  „lupta cu boala şi
moartea”.

Sănătatea este Adevăratul Chip pe care ni l-a dat DUMNEZEU, dar
păcatul  nostru  ni  l-a  stricat.  A ne  întoarce  la  Origini  este  însăşi
„Orientarea Vieţii”.

Relatarea noastră insistă direct pe partea practică. Citiţi şi recitiţi cu
atenţie  şi  de-amănuntul  toate  indicaţiile,  cu  trimiterile  la  Reţetele
respective.

Mulţumim tuturor colaboratorilor care, prin interesul lor deosebit
pentru Medicina Isihastă, au contribuit la diversificarea şi extinderea
ziselor „reţete”.
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Reţetele medicinii Isihaste

Câteva noţiuni preliminare

Cauze

Se consideră  că  boala  de  astăzi este  o  consecinţă  a  trei  cauze:
supraalimentaţia, sedentarismul şi surmenajul.

În sensul nostru Creştin, acestea sunt consecinţele „păcatului”, cu:
despărţirea de CHIPUL Lui DUMNEZEU, ataşarea de cele pătimaşe,
lipsa de reîntoarcere la Ordinea DIVINĂ.

Se încearcă tot mai mult o „autonomie” a „ştiinţei”, care pretinde
că poate aduce remediile necesare, chiar dacă nu se ţine cont de zisul
„Religios” al lumii. „Legile naturii” sunt ele însele „divinul”, afirmă unii,
de unde tot felul de „curente”, care mai de care cu „făgăduinţe” deose-
bite. Pe lângă medicina oficială (ştiinţifică, simptomatică, academică,
alopată) mai apar şi  „alte medicini”. Medicamentele prea chimizate-
artificiale,  consumul  de  energie  exagerat  şi  intoxicant,  ruperile  şi
exploziile energetice la toate nivelurile pun probleme delicate. Civili-
zaţia aduce cu sine dileme aproape de nerezolvat.

Iată cum se impune mai mult ca oricând şi o  „ştiinţă”.  Cine „nu
ştie să trăiască” va fi propriul său ucigaş.

Boala pentru noi, cei de astăzi, este un „complex”, din care majori-
tatea nu mai  găsesc ieşirea.  Încercăm şi noi o „mică descurcare” a
„hăţişurilor” acesteia, cu evidenţierea unor  remedii  ale unei  medicini
căreia îi dăm „încărcătura creştină”, de unde şi denumirea noastră de
„Medicină Isihastă” (de la numirea ascezei-disciplinei creştine).

*
Medicina noastră este o „dublă medicină”, dar în UNITATE şi fără

amestecare, de Suflet şi Corp, de Spirit şi materie, de Religie şi ştiinţă.
Mulţi pe acestea le încurcă şi le amestecă denaturat.
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Medicina Religioasă este „Sacroterapia”; medicina ştiinţifică este
cea  academică; medicina  Sufletului  este  Psihoterapia,  medicina
Corpului-materiei este medicina Dietoterapiei.

Medicina noastră le deosebeşte şi nu le amestecă.
Se tot vorbeşte de zisa „autovindecare”... Noi suntem „liberi”, dar

nu în „răul  ce te face sclavul  distrugerii”,  ci  în „Binele Normal  de
Viaţă”.

Noi trebuie să „respectăm” anumite „norme”, dar nici acestea nu ne
„vindecă”,  dacă  nu  facem  „CHIPUL  Divin”  pe  care  ni  l-a  dat
DUMNEZEU CREATORUL.

De aceea,  în  Medicina  noastră,  „Terapeutica”  este  „dublă”,  prin
„restabilirea  LEGĂTURII  cu  DIVINUL” şi  prin  „Rememorarea
Normalităţii propriei noastre Naturi de creaţie”.

VIAŢA  este,  în  primul  rând,  „PECETEA  CHIPULUI  Lui
DUMNEZEU” peste Natura noastră de creaţie.

Noi trebuie să ne „Orientăm” spre CHIPUL VIEŢII şi aşa avem
posibilitatea refacerii Vieţii noastre proprii.

Primele indicaţii

Noi avem în vedere direct pe cei bolnavi şi  cu precădere pe cei
foarte afectaţi, care au nevoie de o  atenţie în plus şi care trebuie în
primul rând să supravieţuiască, să reziste şi încet-încet să se refacă.

Boala are complexul ei, cu blocaj general, şi aşa trebuie acţionat
deodată pe toate liniile, atât Sufleteşte, cât şi corporal. Noi mergem în
viziunea noastră,  care consideră Organismul  o „ANUME Structură”
Antropologică, ce trebuie avută în vedere.

Omul este: 
– CHIP DIVIN; 
– Chip propriu de creaţie ca Suflet şi Corp.1 
Din CHIPUL DIVIN CREATOR, ca  Supraformă-Suprastructură,

Sufletul  îşi  ia  Structura  Psihică, ce  la  rândul  ei  se  reflectă  într-o
structură biologică; acestea, apoi, se UNESC în UNITATEA Integrală
Psiho-fizică.

1 Vezi „În căutarea unei Antropologii Creştine”.
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Concret, această interacţiune seamănă cu o „HRĂNIRE” pe „Trei
planuri deodată”.

Din DIVIN, Sufletul nostru se Hrăneşte cu VIAŢĂ, din Suflet se
transpune  într-o  hrănire  ca  Biologic-energeticul  nostru  corporal.  În
boală are loc o slăbire a HRANEI din DIVIN, care duce la o slăbire a
Sufletului şi, de aici, o diminuare a biologicului.

Iată  Modelul Terapeuticii Medicinii noastre, ca restabilirea HRĂ-
NIRII  în  această  Integralitate.  Sufletul  trebuie  să  se  HRĂNEASCĂ
direct din DIVIN, ca Sacroterapie, şi Corpul trebuie să se Hrănească
din Energiile Sufletului, ca Bioterapie, iar Organele Corpului trebuie
să se armonizeze, în acest sens, ca dietoterapie.2

Naturiştii şi vegetarienii consideră Viul ca însuşi Divinul şi fac din
dietoterapie o terapeutică zis miraculoasă.

Noi  deosebim net  VIUL DIVIN de Bioenergiile  Sufletului  şi  pe
acestea, apoi, de „energiile alimentare”.

De menţionat este, însă,  faptul  că dietoterapia are, într-adevăr, o
„corelaţie” cu Sacroterapia şi Bioenergia. Deficienţa Sacroterapiei şi
Bioenergiei se reflectă într-o dietoterapie afectată patologic şi distruc-
tiv. Bolile grave atacă, în ultima instanţă, „hrana alimentară”, până la
oprirea ei. De aceea, în boli serioase, printr-o remediere a „alimentaţiei”,
mai este o speranţă de supravieţuire şi revenire.

În bolile grave, cine va şti „cum şi ce să mai mănânce” va mai avea
o nădejde de Viaţă. Sunt cazuri în care alimentarea cu „linguriţa” va
face miracolul medical.

Noi avem în vedere şi această ultimă încercare.

Posibilităţi

Vom căuta o simplificare maximă a modalităţilor, ca să fie la înde-
mâna  oricui.  În  boli,  simplificarea  este  esenţială,  fără  filosofie  şi
întortocheli, ci direct şi practic.

Sacroterapia este Terapia direct prin Religie, prin Tainele Bisericii
şi religiozitatea proprie şi individuală.

2 Noi deosebim net cele trei forme, ca Sacroterapie, Bioterapie şi Dietoterapie,
pe care majoritatea le amestecă.
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Bioterapia este Psihoterapia Spiritului propriu, ca Morală, ca Suflet
fără negativuri, ca virtuţi de Credinţă şi Nădejde, optimism în învin-
gerea bolii.

Dietoterapia este „hrănirea selectivă” şi în „reorientarea funcţiilor
organice”.

Noi mai introducem şi Mobiloterapia, tratamentul prin Mişcare, dar
într-un sens direct, fără complicaţii.

Nu uităm nici Fitoterapia-Farmacia la îndemâna oricui.

Fiziologia Medicinii Isihaste,
ca Integralitate Suflet, Energii şi Corp

Medicina  nu  este  posibilă  fără  o  descriere  a  „fiziologiei”
(structurilor funcţionale).

Încercăm şi noi, schematic, o „fiziologie de Orientare Creştină”.
S-au căutat zisele „Taine” ale „existenţei în sine” ale lumii, dar nu 

s-au găsit.
De-atâtea veacuri s-au lămurit lucrurile: „Natura lumii” este una şi

DIVINUL-Suportul este „altceva”.
Aici  s-au  încurcat  mulţi,  amestecând  „Suprastructura  DIVINĂ”

CREATOARE cu „structura Naturii create”. Mulţi încă mai confundă
„legile  fizico-chimice”  cu  „Supralegile  DIVINE”  ce  stau  la  baza
acestora.

Anticii  panteişti3 văd „structura lumii”  ca  însuşi DIVINUL ce se
manifestă pe Sine şi într-o „formă de creaţie”.

Trebuie bine precizat şi evidenţiat faptul Viziunii Creştine, care deo-
sebeşte „Suprastructura CREATOARE DIVINĂ” de „structura Naturii
Create”, acestea fiind în „analogie-asemănare”, dar nu de „Substanţă”,
ci de „MODEL-Formă”.

Anticii văd DIVINUL „esenţă” fără formă, care ia „forme create”.
În sens Creştin, DIVINUL este deja „MODEL-Formă”, care CREEAZĂ
în  analogie  cu  acesta  şi  „Modele-forme  de  Natură-substanţă  de
creaţie”.

3 Ce consideră lumea însăşi manifestarea Divinului. În sens creştin, DIVINUL
este CREATOR real de o „structură net de Natură de creaţie”, care, chiar dacă
este  în  „asemănare”  cu  „Raţiunile  DIVINE”,  nu  se  confundă  cu  acestea,
fiecare fiind deosebite şi în „corelaţie”.
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De  aici,  deosebirea  dintre  „SUPORTUL  DIVIN  CREATOR”  şi
„Structura de Natură creată”.

În  acest  sens,  concepţia  Creştină este  clară,  fără  să  se  amestece
DIVINUL cu Natura creată, de unde şi distincţia inconfundabilă dintre
Religie  şi  Ştiinţă.  Noi  accentuăm pe  evidenţierea  acestei  „Dualităţi
Afirmative”. Filosofia antică are „dualitatea contrară”, de „afirmaţie şi
negaţie”, în care Divinul se „neagă” pe sine, ca să se „afirme” formele
create.

Mulţi, încă, păstrează „concepţia” anticilor, de unde aparenta con-
tradicţie dintre „Religie şi Ştiinţă”.

Noi căutăm şi o „Orientare de Viziune Creştină” a Medicinii,  în
care nu este „contradicţie” între DIVIN şi Natura Creată, şi nici „duali-
tatea  contrară”,  ci  „Dualitatea  Afirmativă”,  de  unde „co-relaţia”
dintre Religie şi Ştiinţă, până la acel „COMUN”, neamestecat şi totuşi
în „UNIRE”.

În Viziunea noastră,  astfel,  nu se confundă DIVINUL cu Natura
Creată, nu se contrazic, nu se amestecă şi nici nu se „despart”.

DIVINUL este „SUPRAFORMA-SUPRASTRUCTURA” Lumii şi
Natura  Creată  a  Lumii  are  „propria  Structură  de Creaţie”,  de  unde
„neamestecul dintre Ştiinţă şi Religie”.

Aşa, Ştiinţa poate fi „de sine”, dar nu „ruptă de DIVIN”.
În  Viziunea  noastră,  DIVINUL  este  SUPRAFORMA  şi  Natura

Creată este „Conţinutul de Creaţie”,4 pe care noi îl „individualizăm” în
„specificul propriu”.

Deci, Natura Creată „creşte, se dezvoltă” în „SUPRAFORMELE-
SUPRASTRUCTURLILE DIVINE CREATOARE”, şi se „auto-structu-
rează”  în  „Conţinuturi  de  Asemănare”  faţă  de  SUPRAFORMA
DIVINĂ.

Tot  specificul  Medicinii  noastre  este  tocmai  aici,  în  această
„Orientare”.

*
Fiinţa  noastră  Creată  are  o Suprastructură  de  CHIP DIVIN şi  o

Structură de Natură Creată. Noi suntem Dihotomie Suflet şi Corp, pe o
bază  DIVINĂ (Pecetea  CHIPULUI  DIVIN de  la  Crearea  noastră).

4 Vezi pe larg, lucrarea noastră, „În căutarea unei Antropologii Creştine”.
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Aşa, noi avem un Supramemorial DIVIN şi un  Memorial propriu de
Suflet-Psihic şi organic corporal. Memorialul este, deci, „ansamblu de
Date Structurale Fiinţiale”, Scheletul Fiinţial, pe care se configurează,
apoi, Viaţa noastră.

1) Supramemorialul DIVIN are un Supraconştient, ce prin păcat se
face gol-inconştient  (dar  care  păstrează  Supramemorialul,  CHIPUL
Lui DUMNEZEU neputând fi şters niciodată, nici în demoni).

2) Memorialul de Suflet-Psihic este din Entitatea noastră Personală
Fiinţială de Creaţie, cu cele Trei Capacităţi:

– Entitatea Permanentă (Conştiinţa în sine); 
– Duhul-Firea (purtătorul Memorialului de sine); 
– Eul de Personalitate (Activul şi Limbajul Memoriilor de sine). 
Prin păcat se face „subconştient”, în dedublare cu un subconştient

iluziv şi contrar.
3) Memorialul energetic este reflectarea celui de Psihic, ca: Mental,

Simţire,  Volitiv, care  se  fac  funcţionalul  organic  de:  sistem nervos,
circulaţie-senzitiv şi masă fizico-chimică.

Mintea este energia Conştiinţei (cu organicul Creier-nervi); Simţirea
este energia Duhului (cu organicul Inimă şi circulaţie sangvino-umorală);
şi Volitivul este energia Eului de Personalitate (cu funcţiile specifice
ale organelor în general).

Sufletul-Psihicul este reprezentat de Eul Fiinţial (cu fantomaticul
de  „euri”  subconştiente  patologice);  energeticul  este  reprezentat  de
Egoul Mental (dublat de informaţiile patologice); organicul este repre-
zentat de „individualismul organic” (dublat de patimi-atracţii  fizico-
chimice).

În boli este o dizarmonie între corespondenţele de „Euri”, ca gol de
„Supraeu DIVIN”; ca  Eu de Personalitate distructiv; ca  Ego Mental
contradictoriu; ca egoism funcţional contrar în organe şi ruperi fizico-
chimice ale celulelor organice.

Fiecare Eu este „Purtătorul Memoriilor” proprii şi totodată „uşa de
legătură”  între  Eurile  respective.  ŞI  UNIREA este  în  CHIPUL de
PERSOANĂ Integrală.

Medicina obişnuită vede „mecanismul” Corpului ca pe  un simplu
ansamblu de „reacţii” fizico-chimice, care ar determina funcţiile orga-
nice specifice.
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Noi considerăm Organele şi  funcţiile lor în „planuri  de Structuri
Arhetipale”, care apoi se manifestă şi  ca efecte fizico-chimice.  Aşa,
baza noastră de Suprastructură DIVINĂ se prelungeşte în Structura de
Suflet şi aceasta se prelungeşte în Structurile energetice ce se concre-
tizează în Triplă deschidere, ca Organe, ca Funcţii şi ca Masă fizico-
chimică.  Noi  nu  vedem Fiinţa  noastră  nici  ca  pe o „succesiune  de
corpuri”,5 ci  doar  ca  un  Suflet  şi  un Corp pe un Schelet  de  CHIP
DIVIN. Organele Corpului  nostru sunt  corespondenţele  „Limbajului
material” al Eului Personal de Suflet.

Fiecare Organ şi funcţie este o „vorbire” a Sufletului în materiali-
tate. Viaţa este Dialog-Vorbire şi ca să se facă acest Dialog trebuie să
fie deja Capacităţi  de Dialog, care sunt zisele „Euri corespondente”
(cel de Suflet, cel de energii şi cel fizico-chimic, cum s-a consemnat
mai  sus).  În  Medicina  noastră  Creştină  nu  este  Configuraţia  de
Corpuri,  ci  Configuraţia  de  „Corespondenţe  de  Euri”  ale  Entităţii
Unice Personale  proprii.  În  Sufletul-Psihicul  nostru sunt  Conştiinţa,
Duhul-Memoria  şi  Eul  Activ,  în  Unitatea  Eului  Personal,  care  se
prelungesc în Triplu energetic de Mental, Mobilitate şi Acumulare, în
Unitatea „Informaţiei-Minţii energetice, Egoul”; acestea se prelungesc
în Organele Creier, Inimă, Sânge, în Unitatea de Individualitate, şi se
fac manifestare de funcţii  în celelalte organe cu reacţiile lor  fizico-
chimice, în Unitatea de Afinitate.

Trebuie înţeles că Eul Personal este cel ce izvorăşte Conştiinţa şi
purcede  Duhul  şi  naşte  Eul  Activ;  Egoul  Mental  izvorăşte  Mintea,

5 Cum afirmă unele teorii, că noi am avea mai multe „corpuri”, de la cel zis
Spiritual, la cel mental, eteric şi apoi fizic. Noi, ca Medicină Creştină, nu le
considerăm „corpuri”, ci „prelungiri-asemănări de reflectări şi răspunsuri” în
cadrul  unei  Configuraţii  de  Entitate  Personală,  ce  are  în  sine  o  Structură
Arhetipală  Permanentă,  prin  care  apoi  se  fac  toate  manifestările  ştiute.
Sufletul nostru este o Entitate în sine, cu o Fiinţialitate de Triplă Deschidere
deja  în  sine,  ca  Supraeu-Conştiinţă,  ca  Duh  şi  ca  Eu  Personal,  care  se
prelungesc în energeticul Mental, Mobil şi Acumulativ, ce devin materialitate-
Corp în structuri-funcţii Organice, ce fac şi reacţiile chimice respective. Acestea
nu sunt ca nişte simple „instrumente” (ce se confecţionează după necesităţi), ci
sunt  însăşi  „Deschiderea”  Fiinţialităţii  Entităţii  Personale  (ele  nu  apar
evolutiv, ci se evidenţiază din „fondul Naturii Fiinţiale de creaţie”).
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simţirea  şi  volitivul;  Individualismul  Organic  izvorăşte  sistemul
nervos,  circulator  şi  de  acumulare  materială,  care  devin  organe  de
Creier, Inimă, sânge, cu toate ramificaţiile de organe şi funcţiile lor,
până la chimismul elementelor materiale.

Medicina  zis  ştiinţifică  face  o  descriere  de  „mecanică  informa-
ţională de chimism material”. Medicinile alchimiste-magice şi oculte
fac o descriere de „ansambluri direct informaţionale”. 

În sensul unei Medicini Creştine, noi facem o relatare de „Dialog
între Euri” ale Unicului Eu Personal Integral propriu.

De la Religios la Psihic până la fiziologic, totul este un „Dialog de
Chip de Eu relaţional în sine şi peste sine”. Păcatul a produs contra-
rierea  „Dialogului  Eurilor  Fiinţiale”,  separarea  lor,  distructivitatea
relaţiei până la ruperile fizico-chimice, de unde boala şi moartea.

Terapeutica  noastră  de  orientare  Creştină  consideră  totul  ca  un
„Dialog de Rememorare  a Eurilor”,  cu Reunirea lor  în Unitatea  de
Entitate Personală, aşa cum ne-a Creat DUMNEZEU.

Mişcarea şi mâncarea, ce par „mecanică fizico-chimică”, trebuie să
fie pe suportul „Dialogului Eurilor Personale”, altfel nu se va produce
niciodată „armonizarea şi Sănătatea” mult dorită. Fenomenele mental-
psihologice, ca şi chimismele fiziologice, le considerăm direct legate
de „Eurile Personale”.

Viaţa este „Dialog Interpersonal”, din care apoi decurge manifes-
tarea energetică şi fizico-chimică.

Doar prin restabilirea Dialogului Eurilor Personale (Sacroterapia şi
Psihoterapia)  şi  remobilizarea  energiilor  (Mobiloterapia),  ca  şi,  tot-
odată, selectarea chimismelor  materiale (Dietoterapia şi  Fitoterapia),
numai aşa mai este o speranţă concretă de Viaţă.

*
Se tot vorbeşte de „mecanismul energetic”, baza oricărei mişcări.
Noi  nu  suntem  nişte  „Energii  DIVINE”  în  „manifestare-struc-

turare”  de  Creaţie  (cum cred  anticii),  ci  o  Asemănare  Fiinţială  de
Creaţie a CHIPULUI DIVIN. „SCÂNTEIA de DIVIN” din noi nu sunt
nişte „informaţii-principii energetice DIVINE”, ci este Însuşi CHIPUL
Lui DUMNEZEU tradus-revărsat într-un Chip Fiinţial de Creaţie,  şi
Chipul  acesta  de  Creaţie,  apoi,  emană  „energiile  proprii” de  zisă
manifestare. MODELUL DIVIN din Creaţie este „dincolo” de Energii,
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este ca LOGOS-CUVÂNT al EULUI PERSONAL DIVIN, care apoi
se traduce ca HAR-Lucrare. Noi nu suntem „produsul” unor „Energii
DIVINE”  în  „auto-manifestare”, ci  „Naşterea”  din  ACTUL
PERSONAL DIVIN, prin care DIVINUL „Revarsă-traduce” VIAŢA
DIVINĂ şi într-o „Asemănare” de Viaţă de Creaţie. Viaţa nu este un
„produs  evolutiv”,  ci  un  DAR-MODEL DIVIN SUPRAEXISTENT,
care nu mai are nevoie de „modelare”, ci de „desfăşurarea” în „mod
propriu şi individual” a acestui ARHEMODEL tradus în Creaţie. Nu
Însuşi MODELUL DIVIN se „desfăşoară” în Creaţie (aceasta fiind ca
ACT  CREATIV al  Individualităţilor  de  Creaţie),  ci  „Asemănarea”
noastră  de  Creaţie  se  manifestă,  ca  „Răspuns  de  Asemănare  a
ASEMĂNĂRII”  MODELULUI  DIVIN CREATOR.  Noi  nu  suntem
simpla  „copie”  a  unei  manifestări  DIVINE,  ci  un  MODEL-TIPAR
CREATIV DIVIN,  care  „Răspunde  ca  Asemănare  Proprie”,  într-un
Model Propriu de Creaţie”, ca „paralel” cu Cel DIVIN şi totodată ca
UNIRE Dialogală cu Cel DIVIN. Viaţa noastră nu  este însuşi VIUL
DIVIN,  ci  MODELUL CREATIV DIVIN ce  se  transpune  şi  de  un
„CHIP de  Viaţă  Creată”,  care  Răspunde  MODELULUI  de  VIAŢĂ
DIVINĂ.

Anticii văd Existenţa ca pe o „Esenţă” DIVINĂ fără formă, ce se
face un „univers energetic de forme”. Creştinismul vine cu o Revelaţie
în  plus,  în  care  DIVINUL  este  în  Sine  deja  SUPRAFORMĂ
FIINŢIALĂ de TREIME de PERSOANE, care Creează şi un Univers
de Fiinţialitate de Creaţie şi această Fiinţialitate Creată ca Asemănare de
CHIP DIVIN, la rândul ei, se desfăşoară ca „Răspuns propriu” într-un
Univers zis de „Energii de Creaţie”.

Creştinismul  aduce  în  evidenţă  şi  „Fiinţialitatea  de  Creaţie”  în
„paralel” cu FIINŢIALITATEA DIVINĂ şi  Viaţa Lumii  Create este
Universul  „dintre”  SUPRAFIINŢA  DIVINĂ  şi  Fiinţa  Creată,  ce
Comunică fiecare după Natura Sa.

Să se deosebească net şi clar DIVINUL de Fiinţialitatea de Creaţie.
DIVINUL Creează Fiinţialitatea de Creaţie în care se Revarsă-traduce
pe Sine şi  aici se „opreşte”, ca „Ziua a Şaptea de Odihnă”, în care
DUMNEZEU a „terminat” Creaţia Făpturilor Lumii.6

6 Facere 2, 2-3.
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Urmează apoi  „Desfăşurarea Vieţii  proprii  de  Creaţie”,  care  este
„Asemănarea Asemănării Create”. Creştinismul insistă mult pe această
„Asemănare de Răspuns propriu” faţă de Arhemodelul CREATOR ce
stă la baza fiecărei Făpturi Create. Creaţia are Origine DIVINĂ prin
„MODELUL CREATOR”, Scheletul intim al oricărei creaţii, dar are şi
o Desfăşurare proprie de Răspuns specific faţă de acest Arhemodel.
Anticii  confundă  ACTUL  CREATOR  cu  Desfăşurarea  proprie  a
Formelor  Lumii (considerând  „desfăşurarea  lumii  ca  însuşi  Actul
Divin).  În  sens  Creştin,  ACTUL DIVIN este  Crearea  Făpturilor  şi
Desfăşurarea Lumii este Universul propriu de Desfăşurare a Vieţii de
Răspuns al Făpturilor.

DIVINUL se Revarsă-traduce pe Sine în ACTUL direct CREATOR
al tuturor Făpturilor, ca „Univers Creat” şi  acesta apoi face „Desfă-
şurarea Vieţii de Creaţie”, ca „Univers de Răspuns de Creaţie”. Anticii
absorb, amestecă şi confundă cele „Două Universuri”. În Creştinism,
se „deosebesc” tocmai ca să facă „Dialog-Comunicare” reciprocă şi aici
este marea TAINĂ de „Viaţă-Comunicare” (nu de „viaţă-reflectare”).

Mare atenţie la aceste distincţii, pe care Revelaţia Creştină le aduce
în plus faţă de concepţiile antice.

Anticii văd lumea un „dual Faţă şi revers”, ca Divin şi desfăşurare
de creaţie, care nu pot „Comunica”, ci doar se pot absorbi unul în altul
(orice revers fiind ascunderea opusă a feţei). Aşa, lumea este conside-
rată „reversul” Divinului, şi  Viaţa lumii ar fi această trecere-revăr-
sare în revers, ca apoi să se facă reîntoarcerea-reabsorbirea în partea
Divină, ca să se REUNEASCĂ.

Creştinismul vede lumea ca „Două paralele” care niciodată nu se
absorb, dar care se „Întâlnesc” în a „Treia Paralelă Intermediară”, în
care DIVINUL se coboară şi în Asemănări-traduceri de Creaţie şi Creaţia
Răspunde DIVINULUI ca „Proprie Asemănare”. În sens Creştin, nu este
Metafizica „dualităţii lumi”, ci Metafizica „Trinităţii Lumii”.

Pentru  antici,  lumea  este  „Divin  în  prelungire  de  creaţie”
(panteismul antic).

În sens Creştin, Lumea este „INTERMEDIAR” dintre DIVINUL
CREATOR în Sine şi DIVINUL Revărsat-tradus şi în Chip-Fiinţialitate
de Creaţie. „ŞI CUVÂNTUL (DIVINUL) TRUP s-a făcut”.7

7 Ioan, 1, 1; 1, 14.
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DUMNEZEU Creează „TRUPUL Lumii” (în care El se Revarsă-
traduce), dar Viaţa Lumii este „Viaţa proprie a TRUPULUI Lumii”, ca
„INTERMEDIAR” între Arhemodelul DIVIN şi Modelul de Răspuns
de Chip propriu de Creaţie.

De aici, TAINA VIEŢII în TRUP.
VIAŢA nu este „Divin în prelungire”, ci „COMUNICARE” între

DIVIN şi TRUPUL Său de Creaţie.
Mare  atenţie  la  acest  specific  al  Revelaţiei  Creştine,  în  care

„VIAŢA” este  doar  acolo  unde  este  „COMUNICARE  reciprocă”
(Dăruire şi Răspuns), nu simplă „legătură-prelungire”. 

De aici  şi  Fiziologia Medicinii  noastre de Orientare Creştină,  ca
Fiziologia COMUNICĂRII, nu ca zisa „fiziologie a mecanismelor de
legătură-interacţiune.

Sunt câteva „simboluri” sugestive în acest sens.
Aşa se  vorbeşte  de Lumea ca un „Pom cu Rădăcinile  în  Sus şi

Ramurile  în  jos”  (mistica antică). Sau Lumea  ca un „Cer  Spiritual
prelungit şi într-o formă material-corporală” (teologia antică). Sau ca un
„neant-haos primordial  ce  se  automişcă  într-o manifestare  evolutivă”
(materialismul antic). Sau ca „Trupul unui Zeu ce se jertfeşte-fărâmi-
ţează în multitudinea membrelor sale” (religiosul antic). Sau ca nişte
„Arhetipuri  Spirituale”,  Ideile-principii  ce  se  încorporează  în  forme
materiale (filosoficul antic).

Creştinismul are şi el simbolurile sale.
Lumea  ca o „Carte  DIVINĂ, ale  cărei  CUVINTE se fac  câte  o

Făptură” (DUMNEZEU „a ZIS şi s-a făcut”). Sau „Raiul cu Pomul
Vieţii (DIVINUL) împreună cu Pomii de Creaţie (Făpturile), şi Omul-
Comunicabilitatea şi UNIREA atât a Întregii Creaţii, cât şi a Creaţiei
cu DIVINUL.

*
Noi  am  consemnat  că  avem  în  corpul  nostru  trei  „circuite

energetice” de bază, ce ies din Suflet prin Inimă: 
– energii  nervoase (ce urcă spre cap şi se răspândesc prin nervii

întregului corp);
– energii Mobile (ce trec în sânge şi umorile generale);
–  energii  de  Acumulare  materială  (ce  se  fac  depuneri  de  masă

fizică)8. 

8 „În căutarea unei Medicini Creştine”.
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În boli este o împiedicare şi chiar o sistare pe diferite trasee, care,
de nu se restabilesc, produc moartea. De aceea, este o mare nevoie de
a se acţiona cu grijă şi în acest sens. Mulţi învinuiesc creştinismul că
nu „cultivă mişcarea energetică a corpului”. Într-adevăr, Creştinismul
este prin excelenţă RITUAL direct Religios de DUH, în care energiile
corpului intră de la sine. Dar în boli este şi o  „sistare de Religios”
(datorită păcatului), încât apare şi o deficienţă de mişcare energetică.
Medicina ca Ştiinţă poate face şi ea ceva propriu (cu acţiunea direct
pe energii), partea  SACRĂ făcând-o Religiosul.  De aceea,  „mobili-
tatea energiilor corpului” este o reală „posibilitate terapeutică”.

Sunt forme de  „mobilitate din stare statică”  (poziţii diferite fixe
ale unor părţi organice); „mobilitate semistatică”; „mobilitatea activă”,
prin mişcări directe şi repetitive (cum sunt exerciţiile fizice şi mişcă-
rile  forţate).  Mai  este  o  „mobilitate  psiho-mentală  directă”, prin
concentrări mentale directe (psihoterapie organică).

Noi, ca Medicină de orientare Creştină, ne ferim de „pericolul magic”
al  „mobilităţilor  energetice”,  dar  nu  excludem  „normalul  mobil”  al
energiilor, care este „mişcarea obişnuită” a noastră. Aşa se pot folosi
nişte „exerciţii de recuperare” a mobilităţii, fără să facem, însă, „magia”
acestora (cum fac multe practici). Insistăm deci pe separarea acestora
de  RITUALUL  RELIGIOS  SACROTERAPEUTIC.  „Mâncarea  şi
mişcarea” sunt „treaba noastră proprie” şi „peste” acestea este apoi
SACRUL Religios.

În boli, noi facem o „ştiinţă a mâncării şi mişcării”.
Se  mai  vorbeşte  de  anumite  „centre  psihoenergetice”  în  Corpul

nostru, zisele „plexuri nervoase”.
Unii insistă pe aceste „centre”, ca fiind scheletul psihoenergetic al

organismului nostru. Medicina noastră Isihastă se fereşte de a se opri
în aceste „reţele energetice”, care se pare că totuşi sunt nişte  „centre
memoriale”, atât de „subconştient, cât şi de conştient”, precum şi de
funcţionalitate propriu-zisă organică. Ştiinţific, se descoperă că Orga-
nismul nostru este un „Complex” cu „trei centrale de comandă”, legate
însă  între  ele,  „creierul,  plexul  abdominal  şi,  între  ele,  plexul
cardiac”, fiecare cu anexele lor de transmitere şi recepţionare (creierul
informaţional cu  sistemul  şi  ramificaţiile  nervoase;  abdominalul-
creierul  tranzacţiilor,  schimburilor  de  înmagazinare  şi  distribuire;
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cardiacul-creierul  convorbirilor  şi  planurilor de  relaţii  propriu-zise
între toate. De aici, metodele bioenergeticienilor moderni de „diagnostic”
pe  centre  energetice, cu  desfundările  respective.  Noi,  ca  Medicină
Creştină, considerăm că aceste „centre” au rădăcina în Sufletul dincolo
de acestea, ele fiind doar nişte reflectări ale „Supracentrelor Psihice-
Sufleteşti  directe”,  care  şi  acestea  sunt  legate  de  Arhecentrul
PECETEI-CHIPULUI  DIVIN  de  pe  Fiinţa  noastră  Personal-Indivi-
duală.  După păcatul  adamic,  „centrele  energetice  Corporale”  se  fac
independente  şi  chiar  contrare  celor  Sufleteşti  (aşa  creierul  rupe  şi
distruge  informaţionalul;  abdominalul  devorează,  consumă  şi  strică
depunerile, ca hiperfuncţii de mâncare; cardiacul egoist la maximum
caută  autoplăcerea  în  sex  şi  perversiunile  acestuia).  De  aici,  într-
adevăr, se pot face diagnosticuri pe boli, dar Terapia noi o vedem nu
prin „mecanismul” acestor centre, ci prin „rememorarea rădăcinilor
dincolo de aceste centre”, de unde Sacroterapia pentru Creier, Psiho-
terapia pentru Abdomen şi Dietoterapia pentru Cardiac. Creierul fără
Sacrul  Divin  niciodată  nu-şi  va  Rememora  pura  sa  Memorialitate
informaţională.  Abdominalul  fără  Psihic-mental  niciodată  nu-şi  va
Rememora propriile Memorii  de funcţionalitate adevărată. Cardiacul
fără Dietoterapie niciodată nu-şi va Rememora Memorialul de Ego-
Individualitate  de  distincţie  între  „Plăcerea-senzaţia  normală”  şi
„autoplăcerea-senzaţia  anormală”.  Paradoxal,  Mintea  înclină  spre
Abdomen şi  fiecare  are  atâta  capacitate  Mentală  câtă  capacitate
Psiho-abdominală. Inima-cardiacul este a Plăcerii şi fiecare are atâta
capacitate Cardiacă, câtă capacitate de Plăcere (care se perverteşte în
negativurile ei, mai ales în hipersex).  Paradoxal, rezonanţa şi odihna
Cardiacului  este  în  Creier-sistemul  nervos (mental)  şi  rezonanţa  şi
odihna Minţii-Creierului este în Abdomen-Organele interne, iar rezo-
nanţa  şi  odihna  Abdomenului  este  în  ambele,  ca  apoi  toate  să  se
UNEASCĂ în Piele-Aura energetică.9

În acest sens, noi indicăm câteva „mişcări energetice”, după cele
trei categorii de energii.

9 Nu se pot contesta nişte realităţi de complex energetic-corporal, pe care ştiinţa le
descoperă. Anticii le-au perceput şi ei după modul propriu de gândire. Fizica şi
chimia modernă confirmă nişte date reale, ce nu pot fi negate. Ca ştiinţă, se pot
face nişte explorări, dar atenţie, nu faceţi „magia şi ocultismul” acestora, că este
foarte periculos, mai ales pentru cei care nu au toată capacitatea de discernere şi
evaluare.
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*
Se  tot  face  panică  în  privinţa  ziselor  „vampirisme  de  energie”

(furtul  şi  luarea de energie  prin magie,  farmece  şi  vrăji).  În  sensul
nostru  Creştin,  noi  deosebim  clar  Sufletul  de  energiile  Corpului.
Energiile sunt o prelungire a reflectării Vieţii Sufletului nostru Fiinţial-
Personal, care  se structurează totodată ca materialitate-Corp. Organele
Corpului  sunt „structuri  energetice”.  Energiile  sunt  în  permanentă
„mişcare-reînnoire”,  ieşind  din  Viul  Sufletului  şi  reîntorcându-se  în
acesta.  Ele  sunt,  astfel,  şi  un „intermediar”  între Suflet  şi  Corp,  de
aceea  Viaţa  Sufletului  se  reflectă  în  Corp  prin  energii  şi  Corpul
participă la Suflet prin aceste Bioenergii. Ştiinţa crede că Bioenergiile
se pot „manevra” direct, tot prin energiile respective. Atenţie la acest
fapt. Doar Sufletul cel dincolo de energii poate controla cu adevărat
energiile. Păcatul a adus „ruperea şi înstrăinarea” Sufletului de Corpul
Organic  şi  aşa  energiile  uită  „Memoriile  Sufletului”  şi  capătă
„memorii de stagnare în proprii energii”, care, nemaiavând legătura
cu „Sursa  Sufletului”,  se  „auto-consumă”,  de  unde  o  „insuficienţă”
energetică în Organele Corpului.  În boli,  astfel,  nu mai sunt energii
direct din Suflet, ci energii „tot mai reziduale”, goale de „Memoriile
Viului Fiinţial”. De aici, Terapeutica  noastră de „Rememorare a ener-
giilor Arhetipale originale”. Dar şi Sufletul,  fiind bolnav şi păcătos, el
însuşi  este  „gol  de  Memoriile  Originii  sale  DIVINE”,  de  unde
„Sacroterapia-Rememorarea Originii DIVINE”. Iată de ce Terapeutica
noastră  Isihastă  trebuie  să  fie  în  acest  complex  deodată,  ca  Sacro-
terapie,  Psihoterapie,  Mobiloterapie,  Dietoterapie,  ca  să  cuprindă
întreaga noastră Fiinţialitate.

Datorită  lipsei  de  legătură  cu  DIVINUL,  Sufletul  nostru  emană
energii negative şi slăbite, care se opresc în Organele Corpului într-un
„auto-consum distructiv”,  sau se pierd înainte de a ajunge în Corp.
Aceste „energii slabe” se pot vampira. Sunt, într-adevăr, mulţi atât de
„consumatori” de energii,  încât „fură” din jur tot ce este energetic,
explodând cu negativul lor energiile celorlalţi (de unde cei turbulenţi,
agitaţi, care vatămă în toate chipurile, mâncând mult şi dezordonant,
stricând şi distrugând totul în jur). Noi suntem nevoiţi să trăim într-un
mediu  de  acest  fel, alături  chiar  de  cei  mai  apropiaţi  cu  explozii
energetice, trebuind să suportăm şi să corectăm consumurile energe-
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tice.  Certurile, neînţelegerile, iritările la tot pasul sunt negativuri de
explozii şi război energetic. În boli, se fac cele mai mari explozii şi
consumuri energetice, cu negativuri în locul respectiv. 

Medicina noastră Isihastă insistă pe Terapeutica acestor negativuri
toxice şi distructive.

Fă în  primul  rând Zilnic  Sacroterapie-Legătură  cu  SUPRAVIUL
DIVIN, prin Ritualul Religios, ca Sufletul să Rememoreze „Pozitivul
propriu”, ca să emane energii cu Memorii pozitive, singurele care pot
„opri” explozile energetice, atât în tine cât şi în mediul în care trăieşti.
Nu te certa, nu răspunde la ură şi tulburare, iartă, răspunde cu bine la
rău, iubeşte în pofida răzbunării, treci peste defecte, nu fi timorat şi
fricos de presupuneri rele. Aşa vei avea o „apărare energetică” proprie
şi vei face Bine şi celorlalţi. Chiar dacă simţi că te vampirează cineva
energetic (prin provocări sau duşmănie, sau în mod magic-vrăjitoresc),
nu te speria, tu fă Sacroterapie intensă (cu Ritual Religios susţinut) şi
tu însuţi să nu faci explozii energetice în tine, prin „mânie” mai ales.
Nu te enerva, că prin aceasta te descoperi şi te faci vulnerabil ener-
getic. Chiar dacă fără voie te enervezi, imediat „readună-te, inspiră-ţi
propriile explozii  şi  impune-ţi  calmitate” (fă o scurtă Rugăciune,  fă
câteva inspiraţii de aer profunde, contractă umerii puternic, zâmbeşte
şi treci psihologic peste orice contradicţie). Suportă cu voinţă pe cel
rău de lângă tine şi nu gândi de rău pe cel ce-ţi face rău. Dacă gândeşti
rău  asupra  cuiva,  declanşezi  explozii  distructive  în  tine  şi-ţi  rupi-
fărâmiţezi propriul energetic şi aşa te poate vampira oricine. „Platoşa”
cea mai puternică în „războiul energetic” al Vieţii noastre este, deci, „a
nu avea nimic contrar”, atât senzitiv, cât şi mental. Chiar în supărarea
cea  mai  mare,  impune-ţi  această  „ne-contrarietate”  şi  vei  rezista  la
toate atacurile distructive.  Renunţă  tu la multe,  treci  peste propriile
raţionamente,  dă  întâietate  chiar  şi  celui  rău,  iartă  fără  limită,  nu
admite  panica şi  frica  de rău,  nu fi  fixist,  fă  GESTUL RITUALIC
Sacroterapeutic al ÎNGENUNCHERII în FAŢA DIVINULUI (tu însuţi
fă  acest  Gest  şi  Psihologic-mental  consideră  şi  pe toţi  ceilalţi  că
Îngenunchează  deodată  cu  tine; să  te  vezi  Psihologic  în  această
UNIRE  necontrară,  tu să-ţi  impui această  vedere  a  ne-contrarului
Sacru). Pe cel rău şi duşmănos, sau vampir, tu Ritualic şi Psihologic
prin proprie atitudine fă-l în vederea ta că este deodată Îngenuncheat
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cu tine în FAŢA DIVINULUI, care „neutralizează” tot răul. Impune-ţi
această  „Vedere  Sacră”,  că  totul  în  jur  săvârşeşte  „Îngenuncherea
Sacră” (fără să te intereseze dacă într-adevăr se face sau nu se face).
Cu acest Sacru şi Psihologic ne-contrar „poţi trăi liniştit şi în mijlocul
iadului”.

Noi dăm mare importanţă şi unor „poziţii de mobilitate energetică a
corpului”, în boli fiind o mare deficienţă în acest sens. „Viaţa” în corp
este mişcare, ce trebuie corectată şi refăcută. Mişcarea este o „dăruire
de hrană” organelor izolate şi blocate de boli, care singure nu mai pot
primi. Se vorbeşte de „sport şi exerciţii fizice”, ce sunt „plasticizarea
mobilităţii energetice” şi sunt un necesar nouă, celor ce am modificat
prin  păcat  circuitul  energetic  normal.  Dacă  printr-un  organ  nu  mai
circulă sângele, trebuie să faci ceva să restabileşti tocmai mobilitatea
acestuia.  Unii  prea  „religioşi”  resping  aceasta,  ceea  ce  înseamnă  o
„refuzare de ajutor celor ce nu se mai pot mişca”. Celor fără mâini şi
picioare le dai posibilităţi de mişcare, sau îi poartă altcineva, sau le dai
o „proteză”. Mişcarea este tot aşa de necesară şi „terapeutică” precum
„hrana  alimentară”.  Cei  foarte  scrupuloşi  pot  face  „analogii”  cu
„gesturile  Sacre”,  ca  „DUHUL”  să  facă  într-adevăr  „mişcare”.
Oricum, „mâncarea” încă nu poate fi doar din „DUH”, mai trebuind şi
„alimente”; mişcarea, de asemenea, trebuie să fie şi prin mobilitatea
organelor.

Noi insistăm pe „ne-amestecarea” Gestului SACRU direct Religios
cu „poziţiile de mobilitate energetică corporală”, ca să  nu se cadă în
falsul „ritual energetic” (aşa cum fac multe practici magice şi oculte).
„SACRUL” nu se face în corp, ci cu trupul dincolo de corp. Energiile
corporale nu pot face „RITUALUL SACRU” (care este Spiritualitate
pură), ci ele doar „orientează” mişcarea corporală spre RITUAL. De
aceea, „energiile corporale” în natura lor nu pot fi SACRALIZATE”,
ci doar folosite în vederea RITUALULUI SACRU. Aşa energiile sunt
tot o „bucătărie de hrană şi mişcare”, pe care n-o putem exclude (fără
amestecarea, însă, cu însăşi Hrana SACRĂ). Poziţiile de mişcare să fie
„mişcarea noastră proprie”, necesară doar mobilităţii noastre.
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*
Mare atenţie la specificul Viziunii Creştine. 
Noi  nu  ne  „Hrănim”  din  „energetic”,  ci  din  „MEMORIILE  de

COMUNICABILITATE” dintre DIVIN şi Propria noastră Entitate şi
din INTERPERSONALUL cu celelalte Făpturi.  Energiile sunt,  însă,
„Intermediarul”  prin  care  se  face  această  COMUNICABILITATE
MEMORIALĂ, de unde importanţa energiilor. 

Mai mult, energiile nu au în sine MEMORIALUL, ci MEMORIA-
LUL COMUNICABILITĂŢII, are în sine „Capacitatea” de a emana
energiile.  De aici,  specificul Medicinii  noastre, nu de „Hrană ener-
getică”, ci de „HRANĂ de MEMORII de COMUNICABILITATE”. O
MEMORIE Anume are în sine o anumită calitate energetică, de unde
legătura  directă  dintre  orice  Memorie  şi  complexul  mişcărilor
energetice. Viaţa este, în primul rând, „MEMORIE de COMUNICA-
BILITATE”, din care ies apoi zisele energii Vitale.

Fiziologia Medicinii noastre este, deci, în acest „complex Memorial”,
din  care  se  structurează  apoi  toate  procesele  Psiho-fizico-chimice
(despre care vorbeşte ştiinţa).

Noi suntem Fiinţe Create, Născute printr-un SUPRAMEMORIAL
DIVIN  CREATOR  (nu  din  FIINŢA  DIVINĂ,  ci  din  ACTUL
MEMORIAL al CHIPULUI FIINŢEI DIVINE tradus-transpus şi într-
un  Chip  Fiinţial  de  Creaţie)  într-o  Împletire  cu  un  Memorial  de
Moştenire de la Părinţii de Creaţie (nu din Fiinţa-Sufletul Părinţilor, ci
din  Memorialul  lor,  de  unde  moştenirea  atât  a  calităţilor,  cât  şi  a
păcatelor  lor)  şi  un  Automemorial  de  Personalitate-Individualitate
proprie (ca Psihic, energii şi funcţii organice).

Cel  DIVIN este  SUPRAVIUL,  cel  de  Moştenire este Viul  şi  cel
Propriu este Viaţa.

COMUNICABILITATEA  dintre  SUPRAVIU,  Viu  şi  Viaţă  este
HRANA,  care  se  traduce  în  specificul  respectiv,  ca  Sacralitate,
Psihism, Psiho-Corporalitate. Toate acestea trebuie să fie deodată şi în
corelaţie de Afirmaţie şi Dialog reciproc. 

Păcatul a rupt COMUNICABILITATEA, a contrariat Dialogul şi a
produs  „memorii  negative-distructive”  (generatoare  de  boli),  atât
Psihic, cât şi Organic.
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De  aici,  Terapeutica  Medicinii  noastre  Isihaste,  ca  REMEMO-
RAREA  COMUNICABILITĂŢII  în  primul  rând,  prin  care  să  se
Rememoreze, apoi, tot complexul Psihic şi fizic-organic.

Terapeutică pe boli

Noi împărţim bolile în Trei categorii majore: 
– boli ale Destinului; 
– boli ale propriilor păcate, ca boli ale Sufletului; 
– boli de reflectare în Corp. 
Toate sunt în legătură, dar fiecare în specific propriu.
Datorită păcatului Adamic, noi toţi avem câte o boală de Destin.
Noi suntem Creaţi şi ne Naştem cu un „Anume Memorial” Fiinţial,

pe care îl numim „Destin”, Moştenirea-Darul ce ni-l dă DUMNEZEU
la  Crearea  Sufletului  (Talanţii  despre  care  vorbeşte  Evanghelia)  şi
totodată „moştenirea” Memorialului „Părinţilor” (Crucea proprie, prin
care trebuie să ştergem păcatele moştenite).10

Fiecare avem câte o „boală de Destin”, Crucea proprie, care este pe
durata întregii Vieţi. Aşa şi Sfinţii au fost bolnavi şi cu anumite sufe-
rinţe,  tocmai  ca  „răstignire  pe propria  Cruce”.  În  aceste  boli  nu se
poate  interveni  cu  nimic,  decât  cu  Sacroterapia  Religioasă  şi  cu
„ameliorările de suprafaţă”. Bolile de Destin trebuie asumate şi duse
cu „eroism”, că sunt „Mesianismul” nostru (după cum şi HRISTOS a
dus Crucea şi noi trebuie s-o ducem).

Totodată, noi mai avem boli ale propriului Suflet, ca „Răspuns la
cele de Destin” şi ca Virtute de a nu mai adăuga şi alte păcate, ce este
imposibil, de unde afecţiunile frecvente.

Bolile  Corpului  sunt,  de  asemenea,  apanajul  nostru,  o  dată  ca
proprie reflectare, cât şi ca influenţe de mediu în care trăim.

Medicina oficială, zis ştiinţifică, se referă direct la bolile Corpului şi
în legătură cu acestea vorbeşte şi de un zis Divin şi un presupus Psihic.

10 Acest Destin să nu fie confundat cu predestinarea sau Karma orientalilor.
DUMNEZEU ne creează cu Daruri speciale de a depăşi tocmai „tarele moşte-
nite” de la Părinţi. În sens Creştin, Destinul nu este implacabila „pedeapsă”,
ci tocmai depăşirea ei. Bolile de Destin sunt acest Memorial de „ardere” cu
Darurile DIVINE a tarelor de moştenire.
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Este  o medicină mecanicistă,  fizico-chimică,  după care  totul  este  un
mecanism energo-material, care, de este cunoscut, se poate „manevra”.

Noi,  ca Medicină de orientare Creştină,  distingem net cele „Trei
Feţe” ale Fiinţei noastre, ca Faţă de Chip DIVIN, ca Faţă de Chip de
Creaţie-Făptură, ca Faţă de chip de materie-corp.  „Golul de DIVIN”
generează bolile Feţei  Arhetipale; golul de Memorii de Suflet gene-
rează bolile propriei firi personale; golul de memorii energo-materiale
ale Corpului generează bolile organice-fiziologice.

Medicina,  zis  ştiinţifică,  vorbeşte  de  un  „informaţional”  fizico-
chimic, ce stă la bază; iar medicinile alchimice-magice vorbesc de un
„informaţional ocult-ascuns” şi etajat în „planuri ierarhice-evolutive”.
Aceste medicini văd Fiinţa noastră de la materie la Spirit; descoperă
Spiritul prin formele şi fenomenele energo-materiale, de unde acţiunea
cu evidenţă pe Corp şi fiziologia lui.

În sensul nostru Creştin, nu Corpul este „descoperirea şi definirea
Spiritului” (Spiritul ca esenţă-principiu, care devine formă prin materie
şi corp), ci Spiritul este „Modelul Corpului” (Spiritul are deja Formă,
iar materia şi corpul sunt o reflectare de Formă Spirituală).

Medicina noastră nu este o medicină de „mecanisme şi fenomene”
(care ar avea la bază un presupus „informaţional de presupus spiritual”),
ci este o Medicină de „INTER-RELAŢIONAL” al Chipului Trinitar al
Fiinţei Create.

Noi  avem  o  bază  Trinitară  Arhetipală,  ca  PECETE  de  CHIP
DIVIN; ca Chip-Formă de Suflet Creat propriu; ca chip-corp indivi-
dual. Şi fiecare cu „Structura” sa de „Asemănare-analogie” (nu ca trei
structuri, ci ca o „Structură în Trei Feţe”). Sufletul nostru, la rândul său,
are o Structură de „Trei Feţe”, ca Entitate, Duh, Eu Personal. Corpul,
de asemenea, are Trei Feţe, ca Minte-sistem nervos, Simţire-sistem cir-
culator, volitiv-sistem organic. Şi, mai mult,  „legătura-intermediarul-
puntea” dintre aceste „Asemănări-analogii” de Feţe (ale UNICULUI
Chip  Fiinţial  Personal),  ca  cele  Trei  Bioenergii,  Informaţionale,
Mobile şi Acumulative.11

11 Filosofiile oculte antice şi moderne vorbesc de „planuri-corpuri” succesive şi
evolutive,  ce  au  corespondenţe  apoi  în  „noduri-plexuri  psihofizice  organice”,
zisele chakre, denumire adoptată din sistemul yoga. În sensul nostru creştin, nu
sunt „corpuri” ci este doar un Suflet şi un Corp, dar fiecare cu Memorialul
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Noi, ca Medicină Isihastă, deosebim net Sufletul, ca Psihic în sine,
de Corpul material-organic şi de Bioenergiile sale intermediare.

Mai nou, cam toţi adoptă o „orientare energetică”, ce consideră că
toate  fenomenele  sunt  în  aceste  „energii  informaţionale”  (de  unde
magismul  multora,  care  încearcă o acţiune pe energii  prin  informa-
ţionalul mental şi fizico-chimic).

Noi  nu  facem  medicina  Bioenergiilor,  ci  Medicina  Chipurilor
Structurale,  între  care  Bioenergiile  sunt  doar  un  „intermediar  de
reflectare şi legătură (nu de însăşi bază substanţială). Bioenergiile nu
au în sine „substanţă”, ci sunt doar nişte „purtătoare de reflectare” ale
Analogiilor-Asemănărilor de Comunicare între „Substanţa Sufletului şi
cea a Corpului”.

Şi noi vom vorbi de aceste Bioenergii, dar ca „instrument de legă-
tură” dintre Suflet şi materie-corp. Între Suflet şi DIVIN este Psihicul
direct.

Sacroterapia  şi  Psihoterapia  sunt  „dincolo”  de  Bioenergii.  Doar
Mobiloterapia şi Dietoterapia vor avea şi o componentă energetică.

Aşa vom vorbi şi noi de boli de Destin, boli de Suflet şi boli de
Corp.

În  Dietoterapie  vom evidenţia  şi  formele  Bioenergetice,  ca  boli
Psihologice, ca boli Circulatorii şi boli de Acumulare.

În Creaţia Lui DUMNEZEU sunt Trei Forme de evidenţiere a Vieţii:
– Spirituală (lumea Îngerilor);
– corporală (lumea naturii fizico-chimice);
– Omenească (lumea UNIRII Spiritului şi Corpului).
Păcatul mai adaugă „lumea Sufletelor oamenilor” (care mor şi se

despart de Corp) şi „lumea naturii moarte” (a distrugerii Bioenergiei).

celuilalt în proprie formă structurală. Şi „peste” Suflet şi Corp este SUPRA-
STRUCTURA PECETEI CHIPULUI DIVIN Creator, în care avem Originea
Fiinţială.  Atenţie,  nu Structura DIVINĂ se face însăşi structura de Suflet şi
Corp (cum consideră anticii), ci Structura DIVINĂ-LOGHII Arhetipali Creează
„Asemănări Create”, ca Suflet şi energii corporale, care se structurează în mod
propriu.
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Între teorie şi practică 

După această introducere sumară se poate trece la Terapia propriu-
zisă a Medicinii noastre Isihaste.

Teoria  fără  practică  este  moartă,  dar  şi  Practica  fără  teorie  este
oarbă şi cu multe greşeli, de aceea nu faceţi nimic fără recitirea atentă
şi repetativă a indicaţiilor respective. Mulţi se grăbesc şi fac greşeli
care-i costă.

Însuşiţi-vă  cu  temeinicie  şi  o  „învăţătură”  sănătoasă,  de  aceea
fixaţi-vă bine şi îndrumările indicate în acest sens.

Noi  nu  suntem „fixişti”,  dar  în  boli  grave  trebuie  o  seriozitate
strictă, altfel nu se ajunge la rezultatul căutat.

Cum să Mâncăm

Cum să Mâncăm este de mare importanţă. Oferim şi noi câteva repere.
– Să se deosebească Alimentaţia Copiilor, a tinerilor, a căsătoriţilor

şi necăsătoriţilor, a Bărbaţilor şi a Femeilor, a Bătrânilor.
– Separare între legume, fructe şi preparate, care nu au voie să se

folosească deodată, ci doar la mese diferite.
– Deosebire dintre cei cu digestie bună şi cei cu digestie slabă.
– Deosebire între cele fierte, semifierte şi nefierte (crude).
– Neamestecul între cele lichide şi cele tari.
–  Separarea  dintre  dulciuri  şi  proteice,  care  nu  au  voie  să  fie

deodată (grăsimile sunt neutre).
– E foarte bine să nu fie prea multe amestecuri, cel mai indicat este

să  te  saturi  dintr-un  singur  aliment  (cu  foarte  puţine  ingrediente-
condimente).

– Unii vorbesc şi de anumite „ritmuri biologice”, dimineaţa să fie
folosite alimentele nedulci şi proteice; la prânz o mâncare preparată şi
tot proteică; seara se pot folosi cele uşor dulci şi uleioase.

–  Să  se  mănânce  cu  „linguriţa”,  mestecând  foarte  bine,  la  cei
bolnavi digestia făcându-se „în gură”.12

12 Mâncarea în grabă este foarte nocivă. Mestecatul îndelungat este valoros.
Se povesteşte despre unii deţinuţi în lagăre de exterminare, că prin ţinerea în
gură cât mai mult timp a Apei şi a celorlalte alimente au rezistat mai bine la
frig şi foame. Să mesteci în gură de 10-15 ori, chiar până la o sută de ori  
(şi mai mult), este o adevărată „hiperdigestie”, care pentru bolnavi grav, în
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– Lactatele pentru cei bolnavi să fie folosite cu stricteţe doar pe
stomacul gol şi simple, fără pâine sau altceva, dat fiind că cele mai
mari toxine le produc lactatele combinate cu alte alimente, ce fac stază
în intestine.

Din  rezultatele  experimentărilor  noastre  am  dedus  câteva  date
esenţiale.

Alternanţa de bază: într-o Zi mai multă Pâine Pustnicească de Grâu
în toate preparatele; în altă Zi,  mai  mult  Orez; în cealaltă mai mult
Amidon de cartofi; următoarea Zi, mai multe Boabe leguminoase, sau
uleioase; de asemenea în altă Zi, mai multe Lactate, cu reducerea sau
chiar  cu excluderea celorlalte.  Se poate  face şi  o  selectare  în  acest
sens, doar cu Fructe, sau Verdeţuri. Meniurile dumneavoastră să fie în
această diversitate selectivă.

De  mare  importanţă  este  conţinutul  de  alimente  ce  umple
intestinele pe anumite perioade de timp. În intestinele noastre există o
floră microbiană saprofită-nenocivă (pe bază de alimente naturale şi
nefierte), dar şi una infecţioasă-nocivă şi toxică (pe bază de alimente
preparate prin fierbere). De aici, o atenţie în acest sens, de a schimba
alimentele din când în când. Mănâncă în anumite Zile sau perioade
mai  multe  Verdeţuri-Legume,  sau mai  multe  Fructe,  sau mai  multe
Cereale, sau mai multe Lactate. Aşa se vor face nişte „curăţiri-spălări”.

Cel mai important este ca Dimineaţa să se bea Apă şi să se facă o
Hidroterapie (cu supe-ciorbe, sucuri, fructe) pentru a spăla şi desfunda
Organele  interne şi  Sângele.  Şi  tot  aşa  de importantă  este  spălarea
Intestinală, cu alimente nefierte-crude-naturale. De aici, valoarea unei
mâncări cât mai sănătoase Dimineaţa.

Nu au voie să se întâlnească alimentele fierte cu cele nefierte, ca şi
dulciurile cu proteinele şi cu lactatele (fiecare separat la câte o masă).
Salatele crude nu le mâncaţi cu fierturi, că fermentează foarte toxic, ci
pe stomacul gol şi fără altceva.

special, va fi de mare importanţă. Masa să fie cel puţin de o Oră, chiar mai
mult. Mestecatul şi calmul sunt principalele condiţii. Se constată că cele mai
fine absorbţii se fac sublingual şi prin ţinutul îndelungat în gură. Mestecând
mult timp, te vei hrăni dublu, prin extinderea capacităţii de absorbire.
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Dimineaţa mâncaţi o mână de Seminţe de Dovleac, pentru paraziţii
intestinali  (curăţate de seara,  ca,  mergând la serviciu, lucrând, să le
puteţi mânca).

Unii au o digestie mai bună Dimineaţa, alţii la Prânz, alţii Seara.
Vezi în ce te încadrezi şi foloseşte „Masa de bază” (cu mâncare mai
multă şi mai consistentă) în acest sens.

Din când în când, faceţi „Zile de anumite sortimente terapeutice”,
de mare valoare în boli. Aşa, o Zi sau mai multe, doar de Fructe, sau
doar  de  Legume-verdeţuri;  sau  de  Lactate;  sau  de  cereale;  sau  de
lichide, etc.

Obişnuiţi-vă să aveţi un „ritm şi o modalitate” proprii, în funcţie de
boală, de împrejurări, de posibilităţi. Aşa, Dimineaţa folosiţi în mod
deosebit lichidele sau Fructele, sau Lactatele, sau Cerealele. Puteţi să
le alternaţi Săptămânal. La Prânz, insistaţi pe un Aliment mai consis-
tent, ca Proteine, sau uleios, sau mineralizant, sau ca verdeaţă-legumi-
nos, sau ca vitaminizant. Seara insistaţi pe un preparat mai asimilabil
şi mai natural, lichid sau concentrat. Nu amestecaţi, însă, multe sorti-
mente, ci unul de bază cu foarte puţin din altele. Obişnuiţi-vă Seara să
fie o mâncare nefiartă. Cei cu serviciu, care nu ajung să mănânce decât
Seara, pot folosi şi Seara un preparat fiert şi semifiert. Nu amestecaţi,
însă, Lactatele şi Dulciurile cu nici un aliment, folosiţi-le la serviciu şi
în  timpul  Zilei,  simple  şi  pe  stomacul  gol.  Atenţie  la  Hidratare;  în
timpul Zilei beţi suficientă Apă simplă, sau mâncaţi Fructe zemoase.
Când mâncaţi,  nu  trebuie  să  vă  fie  sete,  ci  foame.  Zilnic  faceţi  şi
„pauze” alimentare, să simţiţi cu adevărat „foamea”. Insistaţi pe Alimen-
tele de bază, chiar dacă par că se repetă prea des. Să aveţi Alimentul
propriu „preferat” care să nu vă lipsească (un fruct, o anume legumi-
noasă-verdeaţă, sau anume seminţe uleioase, etc.). Noi cam excludem
„solanaceele” (roşiile, ardeii, vinetele, cartofii fierţi sau copţi), că au
efecte distructive în boli, prin dezechilibrarea „calciului” dintre oase şi
masa celulară organică.  Acestea să fie folosite sporadic şi  rar. Baza
este  în  Varză  şi  rădăcinoase,  în  Cereale  şi  Seminţe  uleioase,  în
verdeţuri şi Lactate netrecute prin foc. Carnea să fie folosită puţin, cei
grav bolnavi trebuind să o evite. Noi nu admitem nici un fel de „ulei”,
nici „unt”, că sunt „grăsimi rafinate” ce produc explozii energetice, cu
efecte  dezastruoase,  mai  ales  în  bolile  grave.  Să  se  folosească
Seminţele  uleioase ţinute la înmuiat  câteva ore şi  râşnite (vezi  cap.
Seminţele  uleioase).  Atenţie,  de  asemenea,  la  condimente,  să  fie
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minime  şi  unele  chiar  evitate.  Usturoiul  fiind  foarte  terapeutic,  se
admite puţin, ca şi ceapa, dar e bine să fie în locul acestora Prazul. Nu
folosiţi  mult pătrunjel,  ţelină,  mărar,  cimbru,  sau  altele  excitante  şi
iritante, ci  obişnuiţi-vă cu o mâncare cât mai naturală. Noi  indicăm
„murăturile şi acriturile” naturale (dar nu din roşii şi ardei).

Siliţi-vă să „Rememoraţi” Gustul plăcut al Chipului Pâinii, iar toate
celelalte  să  fie  doar  o  „îmbrăcăminte”  de  diversitate  a  modalităţii
Hranei cu „PÂINEA cea de toate Zilele”. Mai folosiţi şi câte puţină
Pâine obişnuită coaptă, că o avem în memorialul nostru, dar  evitaţi
coaja, ce are săruri anorganice foarte nocive. Amidonul şi glutenul din
Pâinea coaptă este foarte „acid”, ceea ce în boli este o otravă, de aceea
evitaţi-o. Noi mai indicăm „Pâinea Cir”, din Grâu cu Mălai, sau Orez,
dar şi aceasta în boli grave trebuie evitată.  Cei obişnuiţi să mănânce
multă Pâine să mestece mult unele alimente grosiere (chiar dacă nu se
înghit integral), sau să se mestece seminţe uleioase după fiecare masă,
pentru că la unii  sucurile nu se opresc şi au nevoie de o alimentaţie
abundentă, ce  este  distructivă.  Dacă  vă  mai  este  încă  foame  după
masă,  mestecaţi  ceva tare,  sau seminţe,  până se opreşte senzaţia de
nesăturare  (cel  mai  indicat  este  să  se  mestece  la  sfârşit  tocmai  din
sortimentul respectiv al mesei).

Mâncaţi doar când vă este foame şi faceţi pauze adesea, ca post.13

Timpul cel mai bun pentru Masa principală şi mai consistentă este
la Ora 12, că activitatea maximă a Intestinului Subţire este între orele
1-3, fapt ce va facilita o bună asimilare.

De câte ori putem mânca?... Depinde de situaţii. Unii indică doar
două Mese, la Prânz (12-13) şi Seara (19-20); alţii trei, şi Dimineaţa.
Cei debili digestiv trebuie să compenseze hrana prin mese mai dese,
dar totuşi cu pauze între ele şi cu selectarea strictă a compatibilităţii
între alimente. Cei foarte vitali şi cu digestie puternică pot folosi doar

13 Se consemnează că fiecare Organ ar avea anumite Ore de maximă capacitate
funcţională, ce ar fi bine de respectat. Aşa ficatul între orele 1-3; plămânul între
3-4; intestinul gros între 5-7; stomacul între 7-9; splina-pancreasul între 9-11;
inima între  11-13;  intestinul  subţire  între  13-15;  vezica  urinară  între  15-17;
rinichi între  17-19; vase-sex între 19-21; în sistemul termic între 21-23; vezica
biliară între 23-1 (Dr. T. Caba,  Funcţia energetică a organismului, Bucureşti,
1980).
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o unică masă. Se indică şi la cei mai slabi, din când în când, câte o
singură masă, ca Post de Sănătate.

Cât trebuie să mâncăm, de asemenea să nu se exagereze. Cei foarte
lacomi să-şi impună mestecatul îndelungat şi  o mâncare mai tare şi
mai grosieră şi după orice masă o mestecare de ceva tare, care să le
consume „foamea nervoasă”.

În timpul Mesei să se evite cititul, sau televizorul, ca şi discuţiile în
contradictoriu. Calmul şi liniştea sunt de mare importanţă.

Orice  Mâncare  să  fie  cu  adevărat  o  „COMUNICABILITATE
plăcută, dincolo de aliment, în MEMORIALUL din Dialogul VIEŢII.

*
Medicina noastră insistă pe o Terapie integrală, ca Sacroterapie, ca

Psihoterapie şi Dietoterapie, deodată şi în egalitate.
–  Totul  să  fie  cât  mai  simplu şi  la  îndemâna  oricui.  Vă  veţi

convinge că Omului de fapt nu-i trebuie prea multe, ci un anume mod
de folosire.

– Începeţi şi persistaţi cu toată seriozitatea.
Vom încerca să dăm şi noi  o gamă de Reţete cât  de cât  satisfă-

cătoare şi celor cu mai multe pretenţii.

Medicina noastră are în vedere în primul rând pe cei grav bolnavi,
care nu mai au de ales... dar şi cei mai sănătoşi pot lua aminte, ca să
oprească boala ce-i pândeşte.

– Primul pas este introducerea şi a unei alimentaţii sănătoase. Şi pentru
Medicina  noastră  Isihastă  înseamnă  o  alimentaţie  Arhetipală,  ce  mai
păstrează „Memoriile Viului” aşa cum l-a Creat DUMNEZEU. Şi Chipul
Arhetipal este „Chipul PÂINII”, zisa „umbră” a CHIPULUI POMULUI
VIEŢII din Raiul pierdut prin păcat. Şi, mai mult, „Pâinea Pustnicească”,
adică ne-coaptă (păstrată de pustnici şi asceţi ca memorie primordială).

– Se începe deci cu acest Medicament-aliment; introducerea „Pâinii
Pustniceşti”,14 pe  care  noi  o  am descoperit-o  ca  având  efecte  tera-
peutice uimitoare.

– Mare atenţie la folosirea acestei Pâini Pustniceşti, care, ca orice
Medicament, are nevoie de o „testare” a toleranţei.  Mulţi  din cauza

14 Noi  o  mai  numim şi  Pâine HARICĂ,  dându-i  sensul  creştin,  Viul  fiind
HARUL DIVIN; aceasta nu se confundă cu „PÂINEA” Liturgică Euharistică,
ce este TRUPUL Lui HRISTOS prin care se Revarsă HARUL. Chipul Pâinii
este doar „uşa HARULUI”.
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intoxicării  şi  negativizării  energiilor corporale o resping violent.  De
aceea  începeţi  cu  puţin  şi  progresiv,  nu  direct,  ci  cu  o  mâncare
obişnuită. Nu cedaţi, insistaţi până o puteţi folosi; este singura posibili-
tate de refacere a  „Memorialului Hranei sănătoase”. Nici un alt ali-
ment, fie el viu sau omorât, nu are acest „Memorial direct” ca Chipul
Pâinii. Deci, vă place, nu vă place, trebuie trecut pe această mâncare a
Pâinii-medicament.

Pâinea poate fi şi din alte Cereale (porumb, orez, secară, etc.), dar
cea din Grâu este ca „Model prim”.

– Aşa introduceţi câte puţin această Pâine Pustnicească în mâncarea
obişnuită.15

– Al  doilea  pas  este  introducerea în  mod serios  a  unei  selectări
atente a alimentelor obişnuite. Nu mai puteţi mânca orice şi oricum.
Vedeţi la capitolele respective indicaţiile stricte în acest sens.

– Introducerea Pâinii  Pustniceşti  cu Selectarea alimentelor să fie
deodată, că boala nu te aşteaptă.

Boala nu cedează uşor, este nevoie chiar de ani de zile, dar cei ce
persistă se vor bucura de „victorie”.

Nu vă speriaţi  de efectele neplăcute care apar. Insistaţi,  că orice
tratament trebuie să „lucreze”. La unii apar balonări, mirosuri foarte
urâte, ameţeli,  slăbiri,  oboseală, etc.,  ce înseamnă că se începe deja
acţiunea însănătoşirii.

Curăţirea Intestinelor este prima lucrare a Dietoterapiei.
Intestinele sunt WC-ul şi lada noastră de gunoi. Trebuie să facem o

golire şi o păstrare a igienei acestora. Respectând indicaţiile noastre
veţi putea îndeplini acest fapt.

Abdomenul  este un „loc” de mare importanţă pentru Organismul
nostru. Aici este „bucătăria” Hranei şi distribuirea ei.

În boli,  Stomacul nu mai  produce sucurile normale şi  murdăriile
intestinale ajung la o stricăciune inimaginabilă. La mulţi, tot ce se mai
mănâncă se degradează.

Selectarea  alimentaţiei  este  singura  posibilitate  de  remediere.
Degeaba se iau purgative, focarul rămâne activ în continuare.

De aici şi câteva indicaţii ale noastre:
– Menţinerea cu orice chip a hrănirii alimentare;
– Menţinerea poftei şi asimilării hranei;

15 Reţeta Pâinii Pustniceşti; vezi la capitolul respectiv.
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– Selectarea cu stricteţe a alimentelor;
– Selectarea pe vârste şi condiţii de mediu;
– Selectarea diurnă şi săptămânală;
– Selectarea pe o hrănire a celor  trei specificuri, nervi, circulaţie

umorală, substanţă fizică, cât şi a celor trei categorii de alimente, glu-
cide,  proteine  şi  grăsimi,  ca  şi  a  celor trei  stări de  acid,  neutru  şi
alcalin,  precum  şi  cele  concentrate,  lichide şi  solide,  cu  deosebirea
totodată a celor vegetale de cele animale.

Noi nu indicăm terapii pe efecte sonore, cromatice (culori). Ţinem
cont doar de unele Alimente, care au totuşi nişte proprietăţi deosebite,
pe care noi le identificăm după culoarea lor.

Alimentele brune-roşii sunt cu elemente mai active ce hrănesc (sau
consumă) partea informatică-nervoasă cu predilecţie.

Cele  Verzi  au  elemente  pentru  partea  circulaţiei  şi  depunerilor-
acumulărilor.

Cele  direct  Galbene  au  proprietăţi  de  Acumulare  şi  rezistenţă
îndeosebi.

Reţetele noastre vor fi şi în acest sens.

Compatibilităţi şi incompatibilităţi

Dimineaţa să se folosească alimentele uşor acide şi ne-dulci (atât
proteice, cât şi legume şi fructe); Seara, cele dulci-alcaline.

Este greşit să se dilueze un acid cu un alcalin, un acru cu un dulce,
că se fac amestecuri contrare în digestie. Este indicat să se combine cu
cele „neutre”, sau cu cele „între acid şi alcalin”. Murăturile şi Borşul,
sau puţin Oţet natural, sau Salata uşor acrişoară, sau alt condiment, să
fie în cantitate foarte mică, doar de stimulent al digestiei celor acide
sau alcaline. Sucurile digestive acide se stimulează de un foarte puţin
alcalin, dar se contrariază cu un alcalin puternic şi în cantitate mare, de
aceea  nu amestecaţi mâncarea acră cu cele dulci, ci eventual gustaţi
separat în timpul mesei şi ceva mai dulce, ca şi invers, la ceva alcalin
puţin acru. Acrul trebuie să fie separat de dulce şi dulcele de acru, dar
se pot „gusta” unul faţă de altul în timpul mesei, fără depăşirea celui
acid sau alcalin-dulce, în funcţie de servirea lor Dimineaţa sau Seara.
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O diluţie se poate face cu Apă simplă. Memorialul acid se trezeşte
printr-un stimulent alcalin şi viceversa, cel alcalin printr-un uşor acid.

Pentru cei grav bolnavi, care nu mai pot mânca, aceste stimulente
sunt foarte necesare, dar cu mare atenţie şi  selectivitate. Nu folosiţi
niciodată un acru puternic şi nici un dulce concentrat, ci îndreptaţi-vă
spre un „mijloc blând”.

Verdeţurile sunt, de asemenea, nişte stimulente Memoriale de mare
valoare nutritivă, dar şi aici trebuiesc selectări atente. Este foarte greşit
să se mănânce un preparat proteic, sau amidonic, cu multă verdeaţă,
sau preparate de verdeţuri cu multe proteice sau amidonice. Dacă aveţi
o masă cu Verdeţuri ca bază şi cantitate, se adaugă foarte puţin ceva
proteic şi amidonic (doar ca stimulent); precum şi invers, foarte puţină
Verdeaţă la preparatele proteice şi amidonoase.

Deci,  cele  Trei  categorii  de  Alimente,  Proteice,  Legumele  şi
Amidonoasele-dulciurile  să  nu  se  amestece  niciodată,  dar  să  se
„înrudească”  unele  cu  altele  prin  mici  stimulente.  Diluţiile  fiecărui
sortiment să se facă îndeosebi cu Apă simplă, nu cu părţile contrare.
Mâncarea  de  bază  să  fie  un  singur  Sortiment,  cu  mici  „înrudiri-
stimulente”.

La fel, să se facă o selectare între alimentele aeriene şi rădăcinoase.
Majoritatea indigestiilor provin din amestecurile incompatibile ce

amestecă Memorialul digestiv, unele rămânând nedigerate şi sursă de
intoxicare.

Procesul  digestiv  are  „trei  trepte”:  gură  (masticaţie-salivare-
primirea alimentului respectiv); stomac (intrarea în procesul digestiv
propriu-zis); intestin (sortarea şi asimilarea, cu eliminarea deşeurilor).
În Gură se face Memorialul Alimentului,  secretându-se o „anumită”
salivă-ferment,  ce  se  prelungeşte  şi  în  Stomac,  tot  cu  o  „anume”
secreţie  de sucuri  gastrice,  care  rezonează apoi  cu intestinalul.  Ali-
mentele proteice (lactatele, seminţele concentrate şi legumele boabe)
au nevoie de un mediu digestiv acid şi cele amidonoase şi vegetale-
verdeţuri, de un mediu alcalin. Dimineaţa este un prilej pentru mediul
acid (fiind organismul  odihnit  după somnul  de noapte)  şi  Seara  un
prilej  de  mediu  alcalin  (organismul  fiind  obosit  după  o  Zi  de
activitate).

Cei care, însă, din motive speciale, mănâncă doar o masă pe Zi şi
aceasta  Seara,  trebuie  să  facă  totuşi  selectarea,  fără  amestecarea
proteicelor cu amidonoasele şi legumele şi fructe (aşa, într-o Zi doar
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proteice ca bază cantitativă şi în celelalte Zile cu alternanţa sortimen-
telor celorlalte, doar amidonoase, sau doar legume, sau doar fructe).
Mai ales cei cu boli grave să ţină cont de aceste menţiuni.

Dacă se amestecă ne-selectiv alimentele, unele se digeră în detri-
mentul altora, sau se contrariază până la efecte distructive reciproce.

Fructele se digeră cel mai uşor şi repede (dacă sunt mâncate singure
şi pe stomacul gol), de la 10 minute la maximum o oră. Proteicele au
nevoie de mai mult de o oră, chiar trei ore (mai ales cele concentrate).
Amidonoasele  şi  ele  au  nevoie  de  câteva  ore.  Uleioasele,  deşi  par
neutre, stagnează adesea în stomac, cu tulburări mai ales biliar-hepa-
tice. Fermentaţiile, balonările şi putrefacţile intestinale sunt din ames-
tecurile ne-selective ale acestora. 

Sunt unele sortimente cu mari cantităţi atât proteice cât şi amido-
noase (ca fasolea şi alte boabe), care doar singure şi pe stomacul gol
pot fi cu adevărat digerate.

Amidonoasele  concentrate,  cum  sunt  Cerealele  şi  Cartofii,  au
nevoie doar de un mediu digestiv alcalin; ele trebuie mâncate Seara şi
fără adaosuri  de  acrituri  acide (doar  uşoare stimulente-condimente),
fără roşii, lămâi, oţet. Ar fi bine pentru cei fără sucuri digestive sufi-
ciente să folosească un stimulent uşor fermentativ-natural, ca Borşul,
sau murăturile nu prea sărate, dar atenţie, în cantitate foarte mică, doar
stimulativă.  Dacă  vreţi  o  Salată  cu  acrituri,  mâncaţi-o  simplă,  pe
stomacul gol. De asemenea, nu se amestecă amidonoasele cu Fructele,
care sunt adesea mai mult acide decât alcaline. Se admite doar puţină
Verdeaţă-condiment  (ca  puţin  praz,  sau  ceapă,  sau  usturoi,  sau
pătrunjel, etc).

Nu amestecaţi Proteicele cu Amidonoasele, că unele se digeră în
sucuri acide şi celelalte în sucuri alcaline. Aşa, amestecul de lactate şi
făinoase  este  o  nenorocire;  sau  boabele  proteice  cu  cerealele.  Ca
Medicină Isihastă, noi considerăm Boabele proteice ca al „doilea chip
de Pâine” (primul fiind cel de Cereale. Vezi la capitolul respectiv).

Nu se amestecă nici sortimente de Proteice cu Proteice, sau Amido-
noase cu Amidonoase, fiecare fiind destul de concentrate, încât nu mai
admit alte combinaţii.

Nu  se  admit  la  cele  Proteice  combinaţii  tari  de  aciduri,  sau  la
amidonoase,  alcalinităţi.  Lăsaţi  organismul  să-şi  regleze  secreţiile
acide sau alcaline proprii. Micile stimulente să fie foarte uşoare şi de
mare nevoie, în insuficienţe digestive deosebite.
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Sunt  unele  Alimente  semi-neutre  şi  neutre,  cu  mari  cantităţi  de
grăsime (seminţele uleioase în special, nuci, alune, floarea soarelui, de
dovleac), care pot fi folosite indiferent de Sortimentul Alimentar, dar
atenţie şi aici, să fie tot în cantitate minimă. Seminţele Uleioase să fie
folosite  tot  singure  şi  pe  stomacul  gol,  sau  cu  o  combinaţie  foarte
diluată de Fructe. Aşa este Reţeta noastră de Lapte de Seminţe, de o
mare valoare nutritivă (vezi capitolul respectiv).

Nu se admite amestecul de Amidonoase cu dulciuri directe (miere,
zahăr, sau alte fructe prea dulci), pentru că dulciurile concentrate stag-
nează mai mult în stomac şi fermentează nociv. Prăjiturile după masă
sunt un obicei rău (prăjiturile se mănâncă tot singure şi pe stomacul
gol).

Lactatele şi  Brânzeturile,  tot singure, cu mici  stimulente medica-
mentoase (vezi capitolul respectiv).

DUMNEZEU  a  Creat  fiecare  Sortiment  ca  pe  o  Individualitate
suficientă  şi  completă.  Noi  avem  nevoie  de  cele  Trei  Sortimente
(proteice, amidonoase şi verdeţuri), pentru că Organismul nostru Întreg
este în această Trinitate de Memorial (altfel ne rupem Integralitatea).
Fiecare  Sortiment  este  „Înrudit”  cu  celelalte,  dar  trebuie  o  Hrănire
directă  din  fiecare,  însă  atenţie,  fără  amestecuri  ce  fac  distrugeri
reciproce.

Copiii  şi  Tinerii  au  nevoie  de  multe  Cereale  şi  Verdeţuri,  cu
Proteice concentrate mai puţine, precum şi Fructe dulci, tot puţine. La
Tinereţe,  Organismul  are  „forţe”  digestive  puternice  şi  Cerealele  şi
Verdeţurile au componente de Creştere şi consolidare Organică directă.
Tinerii  care  mănâncă  multe  Proteice  fac  „hiperfuncţii”  organice  în
contrarietăţi şi inegalităţi, de unde atâtea boli în acest sens, mai ales ca
patologii  sex.  Majoritatea  Tinerilor  de  astăzi  au  disfuncţii  între
Creşterea  normală  Organică  şi  hiperfuncţiile  unor  organe  „consu-
matoare  şi  vampiroase” ale  energiilor  celorlalte.  Şi  alimentaţia  prea
Proteică este cauza primă în acest sens. Tinerii să mănânce puţine Ouă,
puţine  leguminoase  tari  (ca  fasole,  mazăre  boabe),  carne  puţină  şi
brânzeturi moderat.  Dulciurile directe (mierea, zahărul,  fructele prea
dulci),  de  asemenea,  sunt  foarte  explozive  în  hiperfuncţii  organice
distructive.
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Tinerii  şi  cei  necăsătoriţi  să  mănânce  multe  Cereale  şi
Leguminoase-Verdeţuri  din abundenţă, iar  din celelalte câte puţin şi
aşa va fi o Creştere şi o funcţionalitate organică normală şi sănătoasă.
Tinerii  ce  muncesc  mai  greu fizic  pot  mânca  o masă  pe Zi  şi  mai
proteică şi amidonoasă, dar cu selectare şi în funcţie de starea proprie.
Cerealele şi  Leguminoasele-Verdeţuri au toate elementele Active, ce
pot face faţă la orice muncă. Nenorocirea este că Tinerii sunt foarte
„consumaţi” de unele hiperfuncţii organice (mai ales sex), încât au şi
în  celelalte  Organe  deficienţe  mari,  ce  dau  incapacităţi  de  eforturi
fizice mari.

Maturii căsătoriţi au nevoie de Proteine mai multe, precum şi de
amidonoase, de unde admisibilitatea acestora ca bază şi cantitate.

Vârstnicii şi Bătrânii au nevoie de mai multe Fructe şi Verdeţuri, că
sunt foarte asimilabile, uşoare şi curăţitoare.

Femeile, de asemenea, au specificul de a mânca mai multe Cereale
şi Verdeţuri (proteine şi fructe moderat), faţă de Bărbaţi, care necesită
mai multe proteice şi fructe.

Cei cu boli grave trebuie să facă o selectare cât mai strictă în cele
consemnate  mai  sus.  Aşa,  toate sortimentele să fie strict  separate şi
singure, doar cu stimulentul minim de „Înrudire”.

Noi, ca specific de Medicină Isihastă, insistăm pe o viziune aparte,
în sensul că împărţim Alimentele în cele cu:

– Arhememorial pur (Cerealele);
– Memorial de propriu răspuns (proteice şi leguminoase);
– Memorial de Comun de Comunicare (amidonoase şi fructe).
De aici, insistenţa noastră pe CHIPUL PÂINII, ca însuşi CHIPUL

HRANEI de VIAŢĂ.
Ştiinţific,  se  vorbeşte  de  Alimente  Biogenerice,  Biostatice  şi

biocide (omorâte).
Noi considerăm ca Biogeneric Chipul Pâinii;  ca Biostatic,  chipul

proteic-leguminos-amidonic; chipul biocid – tot ce este anorganic şi
fără nimic viu.

Fructele le considerăm un „MEMORIAL peste toate celelalte”, ca
un „COMUN Inter-relaţional” al Integralităţii Memoriale.

Dacă Chipul Pâinii este „Începutul şi izvorul Vieţii”, Fructele sunt
„Odihna şi Stabilitatea Vieţii”. Proteinele, Amidonoasele şi Legumele
sunt Activul direct al Vieţii.
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Atenţie la Fructe, care au nevoie şi ele de o anumită selectare, fiind
dulci, acide oleaginoase şi feculente-amidonoase.

Fructele  oleaginoase  şi  cele  dulci  se  resping,  uleiul  cu  dulcele
provocând fermentaţii  alcoolice (cu simptome de ameţeli  şi  tulburări
hepatice).

La fel,  Fructele acide şi cele feculente-amidonoase sunt incompa-
tibile, acidul oprind transformarea amidonului în glucoză, cu stază în
intestine.

O respingere este între Fructele acre şi cele dulci, acidul împiedi-
când trecerea dulcelui în glucoză, producând fermentaţii în intestine.

Fructele dulci se combină bine cu amidonoasele, cum ar fi casta-
nele, dar nu cu Merele (care sunt şi dulci şi acide în acelaşi timp).

Orice Fruct acid nu se combină cu alimentele dulci şi amidonoase.
Dulciurile să fie combinate cu dulciurile şi cele acre cu cele acre.
Nu  se  admite  amestecul  de  Fructele  dulci  cu  verdeţuri-legume

(riscă  să  producă  indigestii  majore,  întrucât  verdeţurile  au  săruri  şi
fructele au acizi, cu respingeri reciproce).

Nici Fructele acide nu se admit în amestec cu legumele.
Verdeţurile-legumele crude să fie în Salate simple, fără alte combi-

naţii şi în gustul lor propriu, eventual cu o uşoară acritură fermentativă
(ca murături, varză murată, borş, nu oţet direct, că precipită sărurile şi
se fac indigeste). Obişnuiţi-vă să mâncaţi legumele în propriul lor gust.
Este o Reţetă a Legumelor acrite în propriul suc, nu cu acizi străini.

Fructele uscate şi dulci, precum şi dulciurile concentrate ca Mierea,
produc în organism o mare cantitate de oxid de carbon toxic, ce parali-
zează sistemul neuromuscular (cu cârcei). Mai ales Seara, nu folosiţi
Fructe uscate dulci, sau dulciuri concentrate.

Fructele să fie mâncate singure, nu cu altceva, că ele de obicei nu
se  combină  nici  cu  amidonoasele,  nici  cu  verdeţurile,  nici  cu
uleioasele.

Uleioasele să fie tot singure şi bine mestecate şi puţine; şi deşi par
spre neutru, să nu fie în cantitate mare în nici un amestec.

Roşiile se combină bine cu cereale şi cu oleaginoase.
Dovleacul se combină cu cereale şi sucuri de fructe.
Dulciurile nu se combină cu roşii, verdeţuri, tuberculate, dovleac,

fructe acide, uleiuri.
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Oleaginoasele nu se combină cu miere şi fructe dulci uscate.
Cele  amidonoase  se  combină  rău  cu  cerealele,  cu  merele  şi  cu

amestecuri  de  alte  amidonoase  (doar  un singur  sortiment).  Fructele
acide se resping cu grăsimile vegetale, cu cerealele şi cu cele dulci.16

Discerneţi aceste „Repere”, pe care şi noi le folosim în Terapeutica
Medicinii noastre. Deşi par complicate, mai ales în boli grave, sunt de
mare importanţă.

Folosiţi  diluţia  cu  Apă  simplă  pentru  acru-acid,  ca  şi  pentru
dulciurile prea tari, dar nu diluaţi acidul cu dulce şi dulcele cu acid.

Clasificarea pe grupuri de alimente:
– Proteice (nuci, seminţe, arahide, linte, lapte, brânză);
– Grăsimi (uleiuri, unt, smântână);
– Amidoane (cartofi,  castane, dovleci şi bostani,  morcovi,  sfeclă,

păstârnac, porumb, fasole uscată, mazăre uscată, cereale şi grăunţe);
– Vegetale cu un conţinut scăzut de amidon (ţelină, porumb crud,

mazăre crudă, varză, conopidă, pătrunjel, ardei, vinete, fasole verde,
ceapă, lăptuci, spanac, castraveţi, napi, ridichi, usturoi, ciuperci);

– Fructe acide (roşii, portocale, lămâi, ananas, căpşuni); slab acide
(cireşe, mere, piersici, prune, struguri, caise, pere, dude);

– Fructe dulci (banane, curmale, stafide, toate fructele uscate).
Mai este o împărţire,  a medicinii  chinezeşti,  cu insistenţa pe aşa

zisul Yin şi Yang (ce nu se poate traduce nici ca acid şi alcalin, nici ca
feminin şi masculin, nici ca pozitiv şi negativ, sau rece şi cald, ci ca o
complementaritate deodată a elementelor existente, considerând bolile
ca exces de yin sau de yang. Din consemnările acestora, doar foarte
puţine sunt yang, majoritatea fiind yin (de unde majoritatea bolilor de
acest fel).

Tot ce este exterior, dilatare, centrifug, apos, uşor, violet, rece, acidu-
lat, piperat, zaharat, este de tendinţă yin şi tot ce este cald, roşu, greu,
foc,  sărat-amar,  alcalin,  interior,  contracţie,  centripet  este  în  tendinţă
yang.

Dintre Cereale, doar Grâul, Orezul, Meiul şi Hrişca sunt Yang.
Dintre Legume, Yang sunt Păpădia, Salata, prazul, năutul, ridichea,

napul, ceapa, pătrunjelul, morcovul, dovleceii, seminţele de dovleac.
Dintre Lactate, doar Brânza de Capră este Yang.

16  După R. I. Mânecuţă, „Nutriţia omului, act sacru”.
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Dintre Fructe, Yang sunt doar fragii, murele, merele şi castanele.
Dintre ceaiuri şi băuturi, yang sunt doar cicoarea şi muşeţelul.
Dintre condimente, yang sunt doar oţetul, muştarul, ceapa, pătrun-

jelul, salvia, hreanul.
Uleiurile şi grăsimile nu sunt decât yin.17

Sângele nostru este 1/5 acizi şi 4/5 alcaline-baze; o hiperaciditate a
Sângelui este frecventă în boli.

Alimentele foarte acide sunt: carnea, peştele şi fructele prea verzi.
Cu  acididate  moderată  sunt  grăsimile  şi  uleiurile  rafinate,  pâinea
coaptă, fructele acre, fructele oleaginoase, sarea de bucătărie, zahărul
rafinat, arahidele, măcrişul, brânza, oţetul, ceaiul, toate prăjiturile cu
făină, toate dulciurile preparate.

Alimente  foarte  alcaline  sunt:  morcovii,  caisele,  zarzărele,
spanacul, strugurii, salata, tărâţele de Grâu.

Cele  moderat  alcaline  sunt:  ridichile,  fasolea  verde,  castanele
comestibile, cartofii şi legumele rădăcinoase, ceapa şi toate soiurile de
verdeţuri şi zarzavaturi.

Cele neutre sunt greu de determinat;  se consideră într-o oarecare
măsură uleiurile la rece, mierea, fructele foarte coapte.

Cerealele (dar nu cele trecute prin foc, ci naturale) dau 60% baze,
de aceea sunt cele mai indicate în boli (care sunt acide). 

Alimente  constipante  sunt  toate  cele  care  lasă  resturi  puţine,
lactatele,  făinoasele  şi  fructele astringente,  ca afinele,  gutuile,  coar-
nele. Cele laxative, cele cu acizi organici-fermentativi direct, ca iaurtul
şi  fructele  proaspete;  cele  direct  dulci,  mierea,  compoturile;  cele
bogate în celuloză.

Chimismul  organismului  este  ca  până  la  Prânz  să  se  prelucreze
Proteinele (ce se digeră în sucuri acide) şi Seara Hidraţii  de carbon
(dulciurile, ce se digeră în sucuri alcaline).

Alimente  cu  Albumine  şi  acide  (orele  6-14):  lactate,  fructe  de
pădure, citrice, fructe moi, roşii, pepene, fructele cu sâmburi.

Alimente cu hidraţi de carbon (orele 14-19): cartofi, orez, produse
făinoase, varză, dulciuri naturale, amidonoasele în general.

17 După Aurel  Cârjeu,  „Vindecarea  prin  tratamente  naturale”,  ed.  Teora,
1997.
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Toate  aceste  evaluări  cer  o  adevărată  „contabilitate  alimentară”,
care  nu  e  la  îndemâna  oricui.  Aşa,  noi  simplificăm  aceste  tabele
complicate cu indicaţia strictă (mai ales pentru cei cu boli grave) de a
folosi orice Aliment, indiferent de calităţile lui,  doar singur, pe sto-
macul golit, ca să se secrete sucurile specifice Memorialului fiecăruia.
Organismul trebuie să fie capabil să Recunoască Memorialul fiecărui
sortiment şi, după aceasta, să reacţioneze ca atare. Dacă se fac ames-
tecuri, desigur că Stomacul şi tot aparatul digestiv cu greu descifrează
specificurile diferite, încât unele vor fi în detrimentul altora.

Fiert, semifiert, nefiert

Noi  nu  suntem  extremişti  naturişti  şi  vegetarieni.  Omul  după
căderea din Rai are o condiţie mai mult „energetică şi corporală”, de
unde specificul Omului de „mâncăcios”. Prima trebuinţă a Omului este
„mâncarea”,  prin  care  are  apoi  toate  celelalte  manifestări.  Omul  a
căzut în păcat prin „modalitatea mâncării” (din pomul morţii). Îngerii
au căzut prin modalitatea Spirituală şi au devenit „întunecaţi”. Freud şi
psihanaliştii fac o legătură între „sex” şi „mâncare” la Copilul bolnav
psihic...  Noi, ca Medicină de orientare Creştină, considerăm „originea
memoriilor bolii” (păcatului) nu în „sex”, ci în „mâncare”. „Suptul din
sânul Matern” nu este un „început de sex” (cum zic psihanaliştii), ci
mâncarea şi sexul sunt două orientări separate, dar în legătură.18

Mâncarea zisă „vie-naturală-biologică” şi cea „moartă-nebiologică”
sunt două componente ale noastre după păcatul Adamic. În Rai se zice
că  se  „mânca  fără  a  se  omorî”,  iar  noi  după  păcat  „mâncăm
omorând”.19 De aici, sunt două posibilităţi de mâncare, doar „părţile

18 Pe larg, în lucrarea: „În căutarea unei Psihanalize Creştine”.
19 Se zice că Pomii din Rai aveau Fructele în „dublă Formă”, una exterioară
foarte Vie şi una interioară. Când se lua spre mâncare, nu se lua tot Fructul, ci
doar partea Vie, care miraculos  se detaşa de cea interioară, fără a rupe sau
distruge Fructul respectiv, ca o „Dăruire fără consumare”. De aici, se zice că,
de fapt,  noi  nu asimilăm din mâncare  decât  această  „parte  VIE”,  restul  o
prefacem în  reziduuri  intestinale,  pe  care  le  aruncăm.  Hrana  este,  deci,  o
„Memorie”  de  acest  fel.  După  ieşirea  din  Rai,  atât  Omul  cât  şi  „Natura
blestemată prin păcatul Omului” pierdem „Dublul Viu” şi rămânem „goi”, de
unde  „mâncarea  goliciunii”, pe  care  o  consumăm  omorând-o”.  Această
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exterioare”  ce  nu  omoară  planta  sau  alimentul  respectiv,  sau
consumând-omorând tot alimentul. Orice Aliment, însă, nu „eliberează
hrană” nici prin „omorâre”, încât este nevoie de o „forţare”. Se zice că
„focul” este o astfel de „silire-posedare”, de aceea „alimentele devin mai
„consumabile” prin  fierbere  la  foc.  Dar  acest  „exces”  de  consum
produce un alt efect nociv, o dată şterge aproape complet „Memorialul
primordial  al  Viului”  şi  încă  o  dată  „adaugă”  un  „memorial  de
distrugere-consum”, care cu timpul se răsfrânge ca  „autodistrugere”
(de unde boala şi moartea).

De  aici,  Dietoterapia,  ca  „regăsirea”  Memorialului  Primordial  şi
atenuarea „memorialului distructiv”.

Noi indicăm o Dietoterapie printr-o „trecere” uşoară şi progresivă,
de la alimentaţia fiartă la cea semifiartă, până la cea ne-fiartă. Pentru
boli  grave care  necesită  ceva  special,  trebuie  „sărit”  direct  la  cea
nefiartă, chiar dacă pare o „silire”.

Trebuie  o obişnuire  de a  trece  astfel  şi  spre  o mâncare  cât  mai
naturală, fără prefaceri ce vor deveni distructive.

Începeţi cu jumătate-jumătate, apoi opriţi doar la Prânz un aliment
fiert, dimineaţa şi seara nefiert, ca să ajungeţi ca jumătate din Zilele
Săptămâni să le mâncaţi nefiert. Postul Religios Creştin Ortodox mai
păstrează acest Memorial al mâncării doar cu legume şi fructe de trei
ori  pe  săptămână  (luni,  miercuri  şi  vineri  şi  anumite  perioade  mai
lungi, precum cele Patru Posturi anuale).

Noi  consumăm  mai  multe  „energii  mecanice-moarte”,  de  aceea
trebuie să redeşteptăm în noi şi un „Memorial de „energii Vii”.

Evidenţiem Trei modalităţi de „Rememorare a Viului” nostru, ca: 

„căutare-posedare a Viului pierdut” este „Memorialul Biologicului nostru”,
care  se corelează  cu  „Sexul”, ce  este  o  „funcţie  de  Prelungire a  Vieţii”.
Mâncarea şi sexul se regăsesc şi se întâlnesc tocmai în această „comuniune de
sens”, care apoi ajung în concurenţă, care să fie „stăpânul” şi care „slugă”.
Sexul  vampirează  energeticul  mâncării pentru  „excesul”  său  păcătos,
„impulsionând” procesul mâncării. De aceea, la noi sexul şi mâncarea sunt în
„memorial  comun” şi  se potenţează  reciproc.  Interesantă  este  povestea  lui
Harap-Alb (Stăpânul cu Sexul normal), care se confruntă direct cu „spânul”
(sluga cu sexul anormal).
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– VIUL de CHIP DIVIN, prin CHIPUL RITUALULUI SACRU
Religios (Hrana Cerească), ca Sacroterapie; 

–  Viul  Sufletesc  Fiinţial  propriu,  prin  chipul  Autoconştiinţei
Personale a Sănătăţii şi Binelui (hrana Spirituală), ca Psihoterapie; 

– Viul Biologic Corporal, prin chipul „Disciplinei-legilor materiale”
(hrana trupească), ca Dietoterapie. Mai consemnăm şi Mobiloterapia,
ca facilizarea legăturii între Psihoterapie şi Dietoterapie.

Viu şi omorât

DUMNEZEU  a  Creat  doar  ce  este  VIU.  Păcatul  a  „adăugat”
anormalitatea  neviului-morţii.  De  aceea,  primul  fapt  al  Sănătăţii
noastre este legătura cu VIUL. În Rai  se mânca fără să se omoare,
doar partea Vie, care miraculos se detaşa de cea interioară, fără a rupe
sau distruge, ca o „Dăruire fără consumare”. De aici, se zice că, de
fapt, noi nu asimilăm din mâncare decât această „parte VIE”, restul o
prefacem în reziduuri intestinale, pe care le aruncăm. Hrana este, deci,
o „Memorie” a VIULUI.

Cum să mâncăm fără să „omorâm”? Se consemnează ştiinţific că
prin omorâre se secretă o „toxină” ce nu dispare, cimentând totul cu
aceasta. Daţi mare importanţă acestui fapt, de a nu „omorî” alimentele.
În primul rând, de la „recoltare”, Legumele nu le rupeţi, ci luaţi în aşa
fel ca Planta respectivă să-şi poată menţine Viaţa, să crească din nou.
Tot ce creşte pe câmp fără cultivare, de nu i  se scoate rădăcina, se
reface,  deci  se  poate  folosi  partea  aeriană.  Dacă  se  foloseşte  şi
Rădăcina, atenţie, se smulge Planta cu totul şi se taie un centimetru de
Rădăcină cu partea aeriană (care se foloseşte doar după ce a început să
se  usuce,  să  „adoarmă”  ea  de  la  sine)  şi  se  foloseşte  doar  partea
rămasă. Morcovii, Cartofii şi toate Rădăcinoasele, nu le mâncaţi decât
după ce le separaţi deci „un centimetru” din partea unde rădăcina se
uneşte cu partea frunzelor (care, de se recultivă, se regenerează). Deci,
dacă nu se „omoară” Planta, separând-o de partea consumabilă, nu va
avea „toxina morţii”. La tubercule (cartofi, napi), „Viul” este în partea
exterioară,  de  aceea  tăiaţi  o  „bucăţică”  unde  dă  colţul  (pe  care  o
aruncaţi la un loc unde să se usuce, nu la gunoi, că partea Vie încă se
răsfrânge  miraculos  asupra  alimentului  respectiv).  Nu  curăţaţi
niciodată cartofii, că în coajă este valoarea nutritivă (dar atenţie, deci,
la separarea părţii Vii). La praz, ceapă şi cele ce au „mustăţi”, separaţi-
le  cu un centimetru de materie  respectivă şi  doar  după o uscare le
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puteţi  folosi  şi  pe  acestea.  „Mustăţile-rădăcinile”  sunt  foarte  hrăni-
toare,  dar  nu  imediat,  că  altfel  se  omoară,  cu  secretarea  „toxinei
morţii”.  Hreanul  şi  toate  Rădăcinoasele  au Viul  în  partea  de Unire
dintre  Rădăcină  şi  Frunze,  care  nu  se  consumă  decât  după  uscare.
Salata verde, spanacul nu se rup, ci se folosesc doar luând Frunzele de
pe lături (nu inima, că nu mai creşte), iar dacă se ia toată Planta, se
scoate direct cu Rădăcină şi se separă partea aeriană cu un centimetru
de rădăcină şi apoi se „tund” frunzele puţin mai sus de Rădăcină (şi
aşa  se  pot  mânca  şi  Frunzele,  iar  ce  a  rămas  să  se  usuce,  sau  se
aruncă).

Noi consemnăm că este o nenorocire folosirea seminţelor şi frun-
zelor direct  din „încolţire  şi  creştere tânără”,  că prin rupere şi  pre-
parare  se  secretă  tocmai  „toxina omorârii”  (încât  degeaba au zisele
enzime şi vitamine, că sunt cu memoriile morţii, nu ale Viului). Orice
substanţă, cât de valoroasă ar fi, de are „toxina morţii”, se „negativi-
zează”.  Prin  „încolţire”,  ca  şi  prin  Frunzele  foarte  tinere,  se
îmbogăţeşte într-adevăr „vitalitatea”, dar trebuie făcut ceva care să nu
le negativizeze cu toxina morţii. Se pot folosi acestea doar după o „re-
uscare”, ca să „adoarmă”. Mai mult, prin încolţire masa celulară este
pentru propria regenerare, nu pentru „dăruire”, încât digestia noastră
trebuie să facă un efort înzecit, pentru a-i forţa asimilarea. Verdeţurile
foarte  tinere-crude  (zis  proaspete)  nu  le  folosiţi  imediat,  ci  după  o
scurtă uscare, ca să se oprească procesul creşerii proprii (şi aşa devin
digestibile).  Orice  aliment  „Matur”  are  toate  „elementele”  spre
„Dăruire” (ele sunt, astfel, uşor digerabile şi asimilabile). De aceea, în
specificul  Medicinii  noastre Isihaste,  indicăm cu insistenţă „Metoda
punerii la dospit”, fără încolţire” (mărunţindu-se alimentul şi cu puţină
Apă se lasă la dospit cam 10 ore, timp în care se face o prefacere spre
Dăruire-asimilare).

Se vorbeşte mult de Dieticieni, de „intoleranţa” la multe alimente
crude, indicându-se fierberea... Prin „dospire” se face mai mult decât
„fierberea-neutralizarea”, de aceea trebuie să fie reconsiderată cu mai
multă atenţie.  Fasolea, Soia şi  toate Boabele leguminoase nu se pot
folosi  direct,  tocmai  datorită  acestei  „intoleranţe”,  dar  care  prin
„fierbere” îşi degradează trei sferturi din nutrivitate, încât „dospirea”

62



este  un  „ideal”  minunat  de  rezolvare  a  acestei  probleme.  Reţetele
noastre de „Boabe murate-dospite” sunt pe prim plan în Dietoterapie.

Orice aliment „cedează” greu să fie consumat, dar prin „dospire-
uşoară-autofermentare” se face o „deschidere şi o cedare”. Folosirea
de condimente tari şi aciduri mai mult le „închistează”, de aceea e bine
ca alimentele ce au nevoie de „aciduri şi condimente” să fie „dospite-
autoacidificate” prin propriul proces. 

Apa nu o fierbeţi la ceaiuri şi la Supe, ci doar o încălziţi. Lăsarea în
Apă a Plantelor  şi  a  Alimentelor  mărunţite  face tocmai  „prefacerea
dospirii”, ce este „jumătate digerabilitate”.

Pâinea  noastră  Pustnicească  Dospită  şi  necoaptă  este  Alimentul
Prim, atât ca asimilabilitate, cât şi ca valoare nutritivă.

Deci două fapte de mare importanţă: 
– ne-omorârea şi 
– autoacidifierea-dospirea-activarea în sine.
A mânca direct „proaspăt” are valoare doar dacă se are în vedere

„ne-omorârea”. Este bine să vă obişnuiţi şi cu „gustul direct” al fie-
cărui aliment, însă multe, fiind „intolerante”, au nevoie de „dospire”.
Fructele au capacitatea de Asimilare directă, de asemeni Verdeţurile-
condimente aeriene (dar în cantitate mică).

Atenţie,  să nu fie lăsate alimentele să fermenteze mult,  că devin
acide. „Uşoara dospire” este un echilibru dintre acid şi alcalin, ce dă
digestiei tocmai flexibilitatea de a-şi regla după specificitate aciditatea
şi alcalinitatea.

Nu „omorî” nici moral, că se face o declanşare de „autotoxicitate”,
foarte vătămătoare. Multe boli se declanşează după un zis „şoc moral”,
tocmai prin propria „autotoxină a morţii”. Orice păcat produce în noi o
„mâhnire de moarte”, ce secretă otrava morţii, de unde suportul multor
boli ca venind direct din acest „fond de autotoxicitate”, pe care medi-
cina îl consideră „fond psihic”, dar care are şi o prelungire fiziologică
fizico-chimică. A nu ţine supărare, a nu duşmăni, a avea Credinţă în
Binele DIVIN, a ierta, a nu mai face fapte ce vatămă pe alţii, etc. nu
sunt  simple „formule” Psihoterapeutice,  ci  reale „dezintoxicări” atât
Sufleteşti, cât şi Biologice.

Post şi Repaus alimentar
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Să  se  deosebească  Postul  Religios  de  „repausul  şi  regimul
alimentar  medical”.  Postul  este  un  „GEST  SACRU”  al  Ascezei-
disciplinei Religioase, iar cel medical este o restricţie în vederea unor
efecte medicale. Aşa, este regimul alimentar doar cu Apă, o Zi sau mai
multe; sau doar cu Fructe sau legume; sau doar cu anumite sortimente;
sau doar cu sucuri; sau un repaus total şi fără Apă.

Sunt  unele  metode  de zisă  vindecare  prin  „post-regim alimentar
drastic”,  pe  care  noi  nu-l  indicăm,  fiind  riscant  şi  nu  la  îndemâna
oricui.  Deci  nu  amestecaţi  Postul  Religios  cu  „regimul  alimentar
medical”. Fiecare are „Orientarea” sa şi propriul complex operativ.

Ingredientele şi Bucătăria Dietoterapiei noastre

Dietoterapia noastră are ca bază câteva Alimente de primă impor-
tanţă. Aşa faceţi rost de:

– Grâu bun pentru Pâinea Pustnicească;
– Seminţe uleioase, de dovleac, de floarea soarelui, nuci, alune, că

nu mai este voie să se folosească ulei obişnuit;
– Verdeţurile, legumele, fructele şi lactatele sunt cele obişnuite, cu

atenţia ca totuşi să fie mai de calitate.
Ustensilele Bucătăriei, la fel sunt puţine şi fără pretenţii. Pe lângă

cele strict  necesare,  farfurii,  căni,  oale,  cuţit,  furculiţă,  lingură,  veţi
avea nevoie de: 

– o râşniţă de seminţe,  manuală sau electrică, dar rezistentă şi o
maşină de tocat carne;

– o răzătoare mai fină, dar rezistentă, că cei bolnavi au nevoie de o
mărunţire atentă a alimentelor;

–  un  mojar-piuliţă  de  lemn  sau  de  alt  material,  pentru  zdrobit
anumite amestecuri şi o Maşină manuală de tocat. Cei cu mai multe
posibilităţi mai pot folosi un storcător electric de făcut sucuri, un cleşte
de spart nucile şi sâmburi, un zdrobitor de usturoi, şi alte aparate ce
uşurează prepararea meniurilor alimentare.

Nu vă complicaţi cu tot felul de metode de preparare, ce necesită
multe ustensile; să fie ceva simplu şi uşor.

Cum să începem
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În primul rând se începe cu toată hotărârea şi  seriozitatea. Boala
este neiertătoare şi trebuie, la fel, să fii şi tu fără concesii.

La unii este un „refuz” biologic faţă de schimbarea mâncării şi a
mentalităţii psihice. Treceţi cu tot curajul peste orice piedică. Insistaţi
şi veţi vedea că totuşi puteţi învinge „obişnuinţele” (care în boli sunt
anormale şi distructive). Aşa vă veţi câştiga altele, mai sănătoase, cu
alte „gusturi” şi evaluări.

Unii refuză tot ce este crud şi natural,  fierturile şi  prăjelile fiind
pentru ei mâncarea. Va trebui un „salt” serios, ca să se treacă totuşi pe
o Alimentaţie naturală.

Chiar dacă la început pare să vă facă „rău”, mergeţi înainte şi încet,
încet, veţi ajunge la preferinţa naturală.

Reduceţi la început fierturile doar la o masă pe Zi (la prânz), în rest
doar natural, apoi de trei ori pe Săptămână nefiert, până la performanţa
de o Săptămână întreagă. Veţi descoperi tot mai mult Gustul Natural al
alimentelor.

Dacă vor apare „reacţii”, înseamnă că deja a început „lucrarea” me-
dicală. La unii vor fi chiar violente, cu vărsături, dar care vor alina,
apoi, boala respectivă.

Noi vă indicăm şi „modalitatea” noastră, fără a fi fixişti. Dacă aveţi
deja „Tratament medical”, îl puteţi urma, concomitent cu al nostru.

Cel mai greu este a schimba „memoriile mâncării”, care sunt 90%
din Viaţa noastră (datorită păcatului Adamic). De aceea, se zice că cine
poate să-şi învingă „gustul mâncării” învinge tocmai pe cel mai aprig
duşman.

Recitiţi  cu  atenţie  cele  relatate,  ca  să  aveţi  în  vedere  suportul
orientării clare.

Tratamentul nostru este deodată Sacroterapie, Psihoterapie, Mobi-
loterapie şi Dietoterapie, care trebuie armonizate de fiecare persoană
în  specificul  său.  Toate  acestea  sunt  în  legătură  şi  se  „prelungesc”
reciproc, orice „gol” de una producând deficienţa celorlalte.

Este important să se menţină „foamea şi pofta de Mâncare”, chiar
cu  „întărâtarea” din câteva linguri de mâncăruri fierte şi obişnuite.
Chiar şi după trecerea la o mâncare naturală, Săptămânal „gustaţi” şi
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câte puţină mâncare fiartă, ca să vă menţineţi „anticorpii” şi să fiţi în
armonie cu energeticul celorlalţi, care mănâncă obişnuit. 

Organismul nostru trebuie să fie capabil să reacţioneze bine atât la
cele bune, cât şi la cele rele, să aibă flexibilitatea necesară, de aceea
nu-l  fixaţi  doar  într-o  singură  direcţie.  În  bolile  grave  trebuie  o
exigenţă,  dar  şi  în  acestea  „gustarea”  din  cele  fierte  este  indicată
adesea, ca un „contrast stimulativ” (cum face homeopatia, cu minime
cantităţi).  Important  este  ca  Hrana  noastră  să  devină  în  majoritate
Sănătoasă şi cu adevărat lipsită de negativităţile distructive.

Reţete-Meniuri

Condiţii

Încercăm şi noi câteva indicaţii de Reţete-Meniuri”, care pot fi diver-
sificate şi completate de cei cu mai multă dexteritate de preparare.

Atenţie,  însă,  la  „Reperele  esenţiale”  ale  specificului  Medicinii
noastre Isihaste.

– Să fie doar un singur Sortiment de bază şi cu un singur „adaos”
de stimulare-raportare (ce face o pre-comunicare predigestivă).

– Să se prepare din timp, ca să stea la „dospire” (cel puţin 10 ore),
fapt de mare importanţă, că armonizează incompatibilităţile inerente şi
face preparatul respectiv o „unitate”, dându-i şi acea digerabilitate uşor
acidifiantă-fermentativă proprie (pentru că majoritatea bolnavilor nu
mai  au sucurile necesare, totodată făcându-se flexibilitatea între acid şi
alcalin, în funcţie de alimentul respectiv). Aşa, daţi mare importanţă
„Dospirii”.  Doar  Fructele  să  se  mănânce  direct,  restul  doar  după
această „dospire”, care pentru Medicina noastră Isihastă este similară cu
„fierberea”. În  loc  de  a  le  fierbe,  noi  indicăm „dospirea  în  proprie
fermentare”, că orice adaos modifică şi distruge elementele nutritive
(ca oţetul sau alte acrituri). Majoritatea bolnavilor nu pot mânca fără
„acrituri”,  care  fiind  „acide-străine”,  mai  mult  strică  şi  încurcă
digestia. Şi „dospirea” se face repede dacă puneţi puţină „maia-dospire
anterioară”, şi totodată puneţi Farfuria cu Sortimentul respectiv într-o
pungă de nailon (dar nu înfundată) şi ţineţi la cald câteva ore (nailonul
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nu  îngăduie  evaporarea  umezelii,  plus  că  face  un  aer  de  seră  ce
grăbeşte dospirea). Dacă Preparatul respectiv nu s-a dospit, mai lăsaţi-l
încă un timp; dar nici să se dospească prea tare, că se acreşte excesiv.
Dacă  s-a  acrit  prea  mult,  puneţi  materialul  acesta  la  uscat,
fărămiţându-l cât mai mărunt, că prin uscare se neutralizează aciditatea
exagerată (folosindu-l după uscare în Supe-Ciorbe, cu aceeaşi valoare
nutritivă).  Această  „acrire  naturală”  nu  este  nocivă,  ci  stimulentă
digestiv,  atât  pentru  sucurile  acide,  cât  şi  pentru  cele  alcaline,  în
funcţie de conţinutul sortimentului de digerat.

–  Nu  vă  complicaţi  cu  prea  multe  Reţete  sofisticate  şi  nici  cu
sortimente exotice şi rare-costisitoare. Noi suntem obişnuiţi cu cele de
baştină: Varză, cartofi, boabele Leguminoase uzuale, Verdeţurile cele
mai la îndemână, etc. Aşa, noi vom reduce la minimul necesar gama
Reţetelor.  Pentru  cine mănâncă  des  un  anume  Sortiment, acesta
devine mai asimilabil  şi  mai  hrănitor, că se stabileşte un „relaţional
reciproc”, cu un „Memorial de Comunicare”.

– Cele Trei Sortimente majore,  Proteice, Glucidice şi Verdeţuri,
să nu se amestece, şi să se mănânce doar câte unul pe săturate (la câte
o masă, sau câteva Zile la rând). De aceea, Meniurile noastre vor fi
„Săptămânale”,  cu  câte  două  Zile  pentru  câte  un  Sortiment,  iar
Duminica  la  preferinţă  (două  Zile  doar  Verdeţuri,  două  zile  doar
Proteice şi două Zile doar amidonoase-glucidice. Fructele sunt în afară
de  acestea,  folosindu-se  Zilnic,  cu  selectarea  celor  acre  pentru
Dimineaţa şi a celor mai dulci pentru Seara). Pot fi şi cu alternanţa pe
mesele zilnice, la Prânz un sortiment şi Seara altul.

La prepararea Sortimentelor  respective,  atenţie,  lăsaţi-le  „gustul”
lor natural şi nu puneţi condimentele (ceapa, verdeaţa, murăturile, etc.)
decât după dospire şi separat, ca o minimă salată.

– Să fie deodată Sacroterapie, Psihoterapie, Mobiloterapie şi Dieto-
terapie, în legătură, orice „gol” de una producând deficienţa celorlalte.

Reţetele noastre vor fi în Trei Forme:
– Pentru cei care vor să ducă o Viaţă Sănătoasă, cu prevenirea bolii,

care, deci, nu necesită o Dietoterapie intensivă şi selectivă, şi care pot
mânca obişnuit şi câte o Mâncare preparată-fiartă;

– Pentru cei  care mai  pot  folosi  şi  câte o Alimentaţie „semipre-
parată-semifiartă”, în boli cronice şi nu prea grave;

67



– Pentru cei cu boli grave ce necesită o selecţie strictă, care trebuie
să treacă pe o Alimentaţie complet nefiartă şi naturală.

– E bine să fie nişte Meniuri fixe şi în selectare pe boli de „Informaţie-
mentale”,  de Mobilitate-circulaţie şi  de Acumulare-depunere.  Atenţie,
mâncaţi întâi ceva natural şi nefiert, ca să treziţi „Memorialul pur” de
Hrănire şi după aceea mâncaţi Alimentul mai tare şi apoi Ciorba, iar la
sfârşit puţine Seminţe neprăjite, sau o bucăţică foarte mică de ceva tot
natural, ca să „sfârşească digestia” cu un „informaţional Viu”.

Dulciurile.  Atenţie  la  copii,  tineri  şi  necăsătoriţi,  că  sunt  foarte
explozive. Să fie folosite în cantităţi mici şi dese, cu pauze. Preparate
cât mai naturale şi niciodată direct cele trecute prin foc... Sedendarii,
cei imobilizaţi, intelectualii, folosiţi puţine Dulciuri, dar să fie celelalte
alimente cu partea glucidică bogată, care se digeră încet şi nu prezintă
pericolul  unor dereglări.  Unii  simt  nevoia să folosească Dulciuri  ca
„bomboane”...  să  folosiţi  semi-preparate  Dulci  cât  mai  naturale.
Dulciurile se mănâncă doar goale şi pe stomacul gol; nu dimineaţa, ci
spre seară, când sucurile digestive sunt mai alcaline. Dulciurile sunt un
energetic direct,  de aceea te  fac neliniştit şi  agitat.  Folosiţi  dulciuri
când faceţi un efort, în rest evitaţi-le. Pentru cei grav bolnavi, care nu
mai  pot  mânca  decât  foarte  puţin,  dulciurile  mai  sunt  o  sursă  de
hrănire, dar atenţie, să fie în cantităţi mici şi cu pauze şi naturale (mai
ales din Fructe, care se rad şi se „sug”, ca pe un suc, aruncând partea
grosieră). Mierea, cel mai valoros „dulce”, să fie în cantitate mică, cât
o boabă de porumb o dată, din oră în oră (pentru cei foarte slabi).

Proteinele.  Atenţie,  de  asemenea,  pentru tineri  şi  necăsătoriţi,  că
sunt,  la  fel,  explozive.  Selectaţi  Proteinele  esenţiale  vegetale  şi
animale. Nu amestecaţi  la aceeaşi masă Dulciurile cu Proteinele, că
sunt  net  contrare,  cu efecte  toxice şi  explozive foarte distructive...  
o nenorocire a zisei „arte culinare”. Proteinele să se consune Dimineaţa
şi până la Prânz, când Sucurile digestive sunt mai tari şi mai acide.1

1 Vezi, anterior, capitolul „Compatibilităţi şi incompatibilităţi”.
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Verdeţurile. De asemenea, să nu fie amestecate, consideraţi-le tot
aşa de hrănitoare şi valoroase ca Proteinele şi Amidonoasele-glucidele.
Faceţi  din Verdeţuri  o Masă-Meniu pe săturate (doar un sortiment).
Doar  Frunzele  verzi-condimente  (pătrunjel,  mărar,  leuştean,  etc.)  se
pot folosi la orice preparat.

Model Integral

Program şi Orar
Trebuie  consemnat  încă  un  fapt,  de  mare  importanţă,  mai  ales

pentru  cei  cu  boli  grave,  şi  anume  „selectarea  pe  sezonuri,  zone
geografice”,  cu  totodată  „selectarea  pe  Lunile  anului”,  cât  şi
„selectarea pe Zilele Săptămânii”, pe lângă „selectarea pe Orele Zilei”.

Fiecare Zonă geografică are specificul său, cu Sortimente specifice.
Siliţi-vă să vă „armonizaţi” Zonei respective, folosind Alimentele din
acest  „Mediu”.  Contează  foarte  mult  „Mediul”,  pentru  că  el  este
„suportul Memorial” de „menţinere, creştere şi stabilizare”. Alimentele
sunt cele ce „stochează” cel mai fidel Memorialul Mediului şi totodată
fac  „armonizarea  între  diversităţile”  respective.  Sortimentele
Alimentare  din  aceeaşi  Zonă-Mediu  au  o  „oarecare  Înrudire  şi
Comunicabilitate”,  neutralizând  „incompatibilităţile”.  „Viul  Naturii”
este  primul  care  se  „poluează”  şi  totodată  primul  care  formează
„sistemul de apărare şi rezistenţă”. Pentru cine nu mănâncă cele ale
„Locului”,  Alimentele  sunt  „fără  apărare  şi  rezistenţă  faţă  de
nocivităţile Mediului în care trăieşte”.

Viaţa  noastră  modernă  ne-a  rupt  de  Mediu  şi  suntem obligaţi  să
folosim majoritatea Alimentelor din alte Zone,  chiar  străine (din altă
Ţară).  Noi  recomandăm neapărat  ca  acestea  să  fie  folosite  şi  cu un
„strict-minim” de Alimente din Zona în care Vieţuiţi. Nu uitaţi la fiecare
Masă un minim de „ceva de lângă Casă” (zice proverbul), o verdeaţă, o
plantă, o frunză barem. În acest „minim” este „Baza Mediului”.

Sunt Sortimente de Munte, de Pădure, de Deal şi de Şes, precum şi
de Apă.

Aliniază-te  acestor  specificuri  şi  foloseşte  cu  precădere  pe  cele
respective (chiar dacă sunt din alte Zone).
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Adesea foloseşte şi Sortimente din „regiunea în care te-ai născut şi
ai  crescut  primii  Ani”,  că  în  acestea  este  „Memorialul  cel  mai
puternic”. Dacă te-ai născut la Munte, foloseşte Sortimente de Munte
uneori  (dacă  trăieşti  acum,  spre  exemplu,  la  Şes  şi  mănânci  cele
specifice ale Şesului).

Nu contrariaţi „Memoriile Mediului”.
O Armonizare importantă este pe „Anotimpurile şi Lunile Anului”: 
– Primăvara (Martie, Aprilie, Mai), Regenerarea; 
– Vara (Iunie, Iulie, August), Creşterea; 
– Toamna (Septembrie, Octombrie, Noiembrie), Rodirea; 
– Iarna (Decembrie, Ianuarie, Februarie), Acumularea-stabilizarea.
Aşa, se recomandă ca în aceste perioade să mâncaţi cu precădere

Alimentele Sezonurilor respective.
Specificul Primăverii  sunt Verdeţurile,  deci folosiţi  din plin toate

Sortimentele de Verdeţuri, cu grijă să fie şi  din Mediul-Regiunea în
care locuiţi.

Specificul  Verii  sunt  Cerealele,  Păstăile  Verzi  şi  Legumele,  în
special Fasolea Verde, Varza, Dovleceii, Mazărea Verde, Frunzele de
Bob, Urzicile,  etc.  Vara să fie o Alimentaţie axată cel  mai  mult  pe
Cereale, cu insistenţă pe Pâinea Pustnicească. Vara este anotimpul cel
mai  ACTIV  şi  Cerealele  sunt  „rezistenţa”  oricărui  Activ  intensiv.
Amidonoasele şi dulciurile, totuşi, să nu fie prea abundente. Vara este
nevoie de multă Apă-lichide. Supele şi Ciorbele să fie pe prim plan.

Toamna are specificul „Rodurilor Pline”, cu o Alimentaţie din tot
Rodul ce este la suprafaţă, „aerian”. Primăvara este Anotimpul Verdeţii
uşoare şi Toamna este Anotimpul „conţinuturilor grele”. Aşa, Toamna
să  se  mănânce  multe  Seminţe,  Boabe  Leguminoase  şi  Proteice,  ca
Alimente de „Acumulare-Depunere”.

Iarna are specificul de „Odihnă şi relaxare”, de unde o Alimentaţie
de multe Rădăcinoase şi Fructe.

De  aici  şi  Armonizarea  cu  Sacroterapia,  Psihoterapia  şi  Mobilo-
terapia, cu accentul pe „specificul Orientării respective”.

Primăvara este un RITUAL cu evidenţă pe ORIGINI. Acum este
momentul  „REMEMORĂRILOR  ORIGINILOR”,  Începutul  Vieţii
noastre, prin care să facem „Reîmprospătarea şi Actualizarea Deplinei
noastre Vitalităţi”.
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Vara este „Rememorarea Răspunsului” faţă de LEGĂTURA propriei
Fiinţialităţi cu DIVINUL, de a fi într-o Creştere de Asemănare, nu de
contrarietate.

Toamna  este  „Rodirea  de  Memorii  Proprii”,  ce-ţi  dau  Forma  de
Adult-Individualitate-Personalitate.

Iarna este „Odihna-Actualizarea” ÎNTREGULUI Memorial  într-o
INTEGRALITATE Deplină.

Apoi, selectarea pe „Ritmul Diurn”:
Dimineaţa:
–  La sculare, nu somnola, ci imediat săvârşeşte „Gestul SACRU”

faţă  de  DUMNEZEU  (închinare,  plecăciune,  ridicarea  mâinilor,  a
capului şi ochilor, cu o scurtă Rugăciune de Mulţumire şi Dăruire, în
funcţie de sănătate, cei foarte bolnavi făcându-le în pat şi culcaţi).

–  Toaleta,  spălarea  gurii  cu  ceapă  şi  coajă  de  pâine,  ca  să  se
curăţească limba şi sucurile salivare de depunerile toxice nocturne.

– Hidratare cu Apă (cu puţină Apă Sfinţită mai înainte, pentru cei
religioşi), înghiţitură cu înghiţitură, în timp ce faci: 

– Sacroterapia-Ritualul şi Rugăciunea Religioasă propriu zisă;
– Mobiloterapia cu specificul respectiv de „stoarcere şi presare”;
– O pauză în care mai faci Mobilotrapie, îndeosebi în zonele mai

slabe, mai ales partea diafragmatică.
– O Supă sau Sucuri, sau Fructe, după preferinţă şi situaţie. Dacă

simţi nevoia de o hidratare în plus, foloseşti Supa Dietetică nefiartă de
Dimineaţă, uşor încălzită, mai ales de Pâine Pustnicească-ghiveci (vezi
reţeta).  Nu folosi  Dulciuri  Dimineaţa,  că se  pot  declanşa diabeturi
mascate.

–  O pauză până la Prânz,  ca să ai  foame, în care îţi  completezi
Mobiloterapia  rămasă, mai  ales  în  zona  Membrelor,  chiar  dacă
lucrezi, printre picături (Vezi capitolul Mobiloterapie).

La Prânz:
– Lactate-Brânzeturi  (dacă nu este post), simple şi într-o cantitate

moderată;  sau o Mâncare preparată (fiartă sau semifiartă pentru cei
mai puţin bolnavi, sau nefiartă pentru boli speciale-grave; şi aceasta
doar dintr-un singur sortiment) (Vezi reţetele respective). Dacă vă este
Sete, folosiţi doar Apă simplă, câte o gură şi foarte puţină.

Spre Seară:
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–  Fructe  sau  Sucuri,  puţin  dulci;  sau  „delicatesele  dietetice”,  ca
biscuiţi  pustniceşti, seminţe asortate, paste dietetice, etc. (vezi reţetele
respective).

Seara:
– Piure-Paste cu diferitele combinaţii de Pâine Pustnicească, sau cu

Amidon de Cartofi. Seara să nu fie preparate fierte, ci doar nefierte. Se
poate folosi  şi  o Ciorbă mai  groasă,  tot nefiartă (vezi reţetele de la
capitolul Ciorbe-Supe).

– Se pot folosi şi numai Brânzeturi-lactate, simple, după preferinţă
şi dacă nu este post.

Reţete-Meniuri

Sacroterapie
Ritualul Religios face parte cu adevărat din Terapie-tratament, ca

„Rememorarea”  Originii  şi  Suportului  DIVIN al  Vieţii.  „Golul”  de
Legătură  cu  DIVINUL  este  prima  cauză  a  bolii  (însăşi  cauza
păcatului).  Refacerea  Legăturii  cu DIVINUL este  „Prima  Reţetă”  a
Medicinii noastre Isihaste.

Cei  religioşi  mai  ştiu  câte  ceva  din  Datoria  Sacră  faţă  de
DUMNEZEU. Cei ce au neglijat partea religioasă şi acum sunt bolnavi
trebuie să intre şi ei în Sacroterapie-Rememorarea DIVINULUI.

Nu faceţi Ritualuri complicate (cum indică, în exces, unii), ci, ferm
şi simplu, impuneţi-vă şi o „Conştiinţă a DIVINULUI”, ca Originea
Vieţii.  Nu  amestecaţi  Sacroterapia  Medicală  cu  Viaţa  Religioasă
propriu-zisă.  Cei  buni  Creştini,  sau de altă confesiune,  fiecare să-şi
exercite Religiosul  său,  dar ca Sacroterapie  se  cere  „Memorialul  în
Sine al DIVINULUI”, tradus apoi în „specificul” propriului Religios.
Pentru noi, Creştinii, DIVINUL este DUMNEZEU TREIME (TATĂL,
FIUL şi  SFÂNTUL DUH)  şi  „prelungirea”  Sa  prin  Sfinţi,  care  ne
înlesnesc  Comunicabilitatea  cu  DIVINUL.  Pentru  noi,  Creştinii,
DUMNEZEU şi Biserica Sa (Sfinţii) sunt deodată şi în nedespărţire.
DUMNEZEU este  ORIGINEA VIEŢII  şi  Sfinţii  sunt  Chipul  Vieţii
izvorâte din El. Modelul Vieţii Sănătoase şi de Tratare a bolilor este,
astfel, Modelul Sfinţilor.

Aşa, fii încredinţat de Sacroterapie, ca de un adevărat Tratament al
bolilor.
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În sens Creştin, Sfânt înseamnă SACRU şi acesta înseamnă CHIPUL
Lui  DUMNEZEU,  care  înseamnă  CHIPUL  VIEŢII,  ce  înseamnă
Sănătate.

VIAŢA este  SACRUL  nostru  şi  SACRUL  este  Originea  Vieţii
noastre.

Viaţa noastră este o transpunere şi într-o Individualitate proprie, ca
o „Asemănare” a CHIPULUI SACRU. Omul este, în esenţă, CHIPUL
SACRULUI, al CHIPULUI Lui DUMNEZEU.2 Îngerii au păcătuit şi 
s-au  făcut  demoni  prin  Chipul  Spiritului.  Omul  păcătuieşte  prin
„distrugerea”  CHIPULUI  SACRU  (de  unde  moartea-pierderea
Chipului VIEŢII).  Dacă nu Rememorezi  CHIPUL SACRULUI,  nici
Chipul VIEŢII nu va reapare în tine. Aceasta nu este simplă „auto-
sugestie”, ci o REALITATE cu adevărat. RITUALUL SACRU nu este
meditaţie  a  Minţii  şi  nici  sentiment,  ci  ACT Volitiv. Nu  faceţi,  în
Sacroterapia Medicinii noastre Isihaste, meditaţii şi speculaţii mentale
şi nici sentimentalisme, ci simplu ACT Volitiv de RITUAL SACRU,
ca trezirea MEMORIALULUI DIVINULUI din Fiinţa noastră. A face
ACTUL Chipului  SACRU (chiar  dacă  participi  sau  nu,  mental  sau
sentimental), este un ACT MEMORIAL.

VIAŢA este ACT MEMORIAL, din care apoi izvorăsc Mintea şi
Simţirea.

VIAŢA este SUPRACONŞTIINŢĂ în Sine, care apoi se traduce ca
o Conştiinţă proprie.

Mulţi fac paradă că RITUALUL este  formal şi mecanic, de aceea
nu este valabil. Trebuie înţeles că tocmai această „Formalitate” este de
fapt  „SUPRAFORMA de  Taină”  a  RITUALULUI.  Mentalismele  şi
sentimentalismele din RITUAL sunt adesea falsificări ale ACTULUI
în Sine RITUALIC. În ACTUL Sacroterapeutic al Medicinii noastre
nu  admitem  mentalisme  şi  sentimentalisme,  ci  pur  şi  simplu  nişte
„GESTURI” RITUALICE Formale ca REMEMORARE A SACRULUI
DIVIN. Pentru Medicina noastră Isihastă, „FORMA este MEMORIA”
şi VIAŢA este Chipul FORMEI, şi tot ce nu-şi mai păstrează Forma

2 Facere 1, 26.
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moare şi nu mai are Viaţă. SACRU-RITUAL-FORMĂ este TRIADICUL
VIEŢII, UNUL în TREIME şi TREIMEA în UNUL.3

Noi  FORMA  o  mai  numim  ICONIC-MODEL  SACRU,  însăşi
SĂMÂNŢA-MEMORIA Chipului VIEŢII în Sine.

Deci FORMA este MEMORIALUL în Sine şi  Mintea şi Simţirea
sunt  transpuneri,  apoi,  de  acest  MEMORIAL-FORMĂ-ICONIC-
MODEL-SACRU.

Fă „FORMA RITUALICĂ” direct şi MEMORIA SACRULUI va fi
VIE, indiferent de participarea ta mentală-sentimentală. FORMA este
SUPORTUL dincolo de  Conştiinţa  noastră.4 Conştiinţa  Participativă
proprie este Desfăşurarea FORMEI în Sine, ca „Asemănare Proprie de
FORMĂ SACRĂ”.

De aceea,  FORMA este  CHIPUL DIVINULUI  şi  tot  ce  vatămă
FORMA este „ucidere” de DIVIN. 

În FORMĂ este VIUL, în Mişcarea FORMEI este VIAŢA şi  în
REMEMORAREA-Reconştientizarea FORMEI este EXISTENŢA, şi
Deschiderea EXISTENŢEI este TRĂIREA.

Totul este RITUAL SACRU. În sensul Revelaţiei Creştine, Însăşi
FIINŢA DUMNEZEIASCĂ este TREIME de PERSOANE cu VIAŢĂ
INTRAPERSONALĂ RITUALICĂ. FIINŢĂ înseamnă VIU ACTIV
în Sine. 

Noi insistăm pe evidenţierea acestui VIU FIINŢIAL, faţă de zisul
„Viu  energetic”.  De obicei,  se consideră că  FIINŢA în Sine nu are
ACTIV, ci energiile sunt ACTIVUL direct al FIINŢEI. Noi remarcăm
şi un ACTIV PERSONAL al FIINŢEI în Sine, din care apoi ies zisele
„Activuri energetice”. Energiile nu ies direct din FIINŢĂ, ci din VIUL
ACTIV FIINŢIAL, ce este Însuşi CHIPUL-FORMA de PERSOANĂ
FIINŢIALĂ.  Concepţiile  antice  vorbesc  doar  de  „Personalizări
energetice”, pe când Creştinismul relevă PERSONALIZAREA direct
FIINŢIALĂ  şi  Energiile  HARICE  ca  „Prelungirea  ACTULUI
PERSONAL”. Energiile nu au „propria Persoană”, ci au PERSOANA

3 De  unde  analogia  Teologică  a  Creştinismului,  TATĂL-SACRUL,
SFÂNTUL DUH-RITUALUL, FIUL-FORMA şi Energia HARICĂ-transpu-
nerea în afară, în „forme multiple”.
4 Filosofia antică concepe Realitatea prin „Gândirea căderii  din Rai”,  prin
„moartea şi pierderea FORMEI”, de unde considerarea că „esenţa fără-formă”
este suportul în Sine. Noi Căutăm FORMA de Rai, a VIEŢII fără moarte.
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din care ies energiile (de aceea sunt enipostaziate-în Chipul Persoanei
şi  nu  IPOSTAZIATE-cu  Chip  direct  PERSONAL).  Energiile  nu
„arată”  direct  PERSOANA  FIINŢIALĂ,  ci  „calităţile-atributele”
ACTELOR PERSOANEI. În Energiile HARICE DIVINE nu se vede
direct CHIPUL PERSOANELOR TREIMICE DIVINE, ci „Lucrările-
reflectările” ACTELOR PERSONALE.5

VIUL în Sine nu este al Energiilor, ci al ACTULUI PERSONAL
dincolo  de  Energii,  care  se  prelungeşte  reflectiv  în  Energii.  A
„manevra” Energiile tot „prin” Energii  este o „auto-personalizare” a
Energiilor,  foarte  vătămătoare  şi  cu  urmări  distructive.  Nenorocirea
păcatului  este  tocmai  în  „auto-personalizarea  energiilor  noastre  de
creaţie”, care devin „dublura Persoanei noastre Fiinţiale”, făcând astfel
o „ruptură” şi  „înstrăinare” între Fiinţialul  nostru Sufletesc şi  ener-
geticul Corporal. 

În sensul Revelaţiei Creştine, „SURSA VIEŢII” este în „CHIPUL
DIVINULUI”  din Fiecare  dintre  noi,  nu  în  „energeticul  Naturii  zis
cosmice”. Din „PECETEA CHIPULUI DIVIN” din noi „Curge” Taina
VIEŢII  în  Sufletul  nostru  de  Fiinţă  Creată  şi  din  Suflet  ies  zisele
„energii  proprii”,  care  se  „structurează”  în  „Informaticul”  Organic,
fiziologic  şi  fizico-chimic.  Şi  apoi  acest  „Viu  Integral”  face
„Relaţionalul-Comunicarea”  cu  „Cerul-lumea  Spirituală”  şi  cu
„Natura-lumea corporală”. Acest „Relaţional” este „Viaţa VIULUI din
noi”, care se „Desfăşoară” în mod propriu de către Fiecare. Această
„Desfăşurare” are „nevoie” de zisa „HRANĂ”, DIVINĂ, Spirituală şi
materială.

Mare atenţie la distincţiile noastre.
Noi  considerăm  zisele  „energii”  doar  ca  „intermediarul”  dintre

„VIUL din noi” şi „Desfăşurarea Vieţii acestuia”, ce este „Relaţionalul”.
Sunt  mai  multe  „Uşi-Porţi” ale „Templului  Vieţii”.  Noi,  Fiecare,

suntem  un  „Templu  de  Viaţă”,  cu  „ALTARUL  de  DIVIN”,  cu
„Substanţa-Clădirea”  ca  Sufletul  nostru,  cu  „Chipurile  pictate”  ca
„energiile  Sufletului”,  cu  „Pridvorul”  ca  „Organele”  noastre  şi  cu
„lărgimea Curţii” ca „fiziologicul”.

5 Aici se încurcă filosofiile mistice magice, ca şi energeticienii de astăzi, care
fac paradă de „miracolul energiilor”.
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În „Templul Vieţii” noastre trebuie să se facă Zilnic „RITUALUL
Templului”, ca Sacroterapie (DIVINUL din ALTAR), ca Psihoterapie
(Răspunsul  Sufletului),  ca  Mobiloterapie  (răspunsul  energetic),  ca
Dietoterapie  (răspunsul  fiziologic  organic),  care  apoi  trebuie  să  se
„INTEGRALIZEZE” ca „HRANA VIEŢII”, concretizată ca UNITATEA
ce se face în „POTIRUL dintre ALTAR şi Suflet” (INIMA Mistică cu
Sângele şi TRUPUL DOMNULUI).

Dacă tu nu te faci „POTIRUL TRUPULUI DOMNULUI”, nu te
poţi „Împărtăşi” din VIAŢĂ.

După  păcat,  apare  un  „dublu  memorial-contrar”,  unul  Originar
Fiinţial, cu energiile sale normale (ce se face inconştient) şi unul „fals”
cu  „auto-personalizarea”  energetică  (zisul  subconştient).  Aşa,  bietul
nostru „Conştient” este zbaterea dintre Inconştient şi subconştient, de
unde boala şi chiar moartea.

A  recăpăta  „Memorialul  Conştient  de  Suflet  direct  Personal
Fiinţial” este „Recăpătarea Legăturii cu VIUL Originar şi Adevărat”.

VIUL FIINŢIAL PERSONAL nu este deosebit de Însuşi CHIPUL-
FORMA PERSOANEI, ci este TOTUNA. PERSOANA este „SIMPLUL
Absolut” în Sine, dar „SUBSTANŢA FIINŢIALĂ SIMPLĂ, PERMA-
NENTĂ şi indestructibilă”, fără să se transforme pe Sine, poate lua
„diferite  FORME PERSONALE”,  ce  sunt  ACTELE PERSONALE.
„FORMELE  PERSONALE”  directe  nu  modifică  FORMA  PER-
SOANEI,  ci  îi  „Deschid  infinitatea  ADÂNCULUI  FIINŢIAL
PERSONAL”. Ca „FORMĂ”, CHIPUL PERSONAL este neschimbat,
dar  ca  „ADÂNC”  are  un  VIU  Multiform  de  Deschidere”,  în
„ACELAŞI MODEL-CHIP al PERSOANEI”.

VIUL PERSOANEI este cunoscut nouă ca „Taina LIMBAJULUI”,
care  înseamnă  însăşi  FORMA-CHIPUL  de  PERSOANĂ.  A „Avea
LIMBAJ” înseamnă a „avea Individualitate-Formă”. De aici, se zice că
„informaţia este principiul-preforma Formei”.  În sens Creştin,  LIM-
BAJUL este VIUL FIINŢIAL PERSONAL, care apoi se transpune ca
„Energii-informaţii” cu „formele corporale”.

Noi deosebim net: 
– FORMA de LIMBAJ FIINŢIAL, de 
– „Forma de Informaţie energetică” şi de 
– „formele material-corporale”.
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Toate sunt, însă, „MEMORIAL de LIMBAJ în Sine”, dar în tran-
spunerile  respective.  LIMBAJUL direct  FIINŢIAL noi  l-am pierdut
prin păcat  (la  Turnul  lui  Babel);  limbajul  energetic  îl  mai  avem ca
„Gândire”; limbajul corporal îl avem ca „fizico-chimicul” material.

De aici  şi  discernerea noastră  ca  „Sacroterapie” prin „RITUAL-
LIMBAJUL FIINŢIAL DIVIN”; ca Psihoterapie, „Limbajul Fiinţial al
nostru de Creaţie”; ca Mobiloterapie, Limbajul nostru energetic; şi ca
Dietoterapie, „limbajul fizico-chimic material”.

Noi fără SUPRAVIUL DIVIN pierdem VIUL Sufletesc şi fără cel
Sufletesc  ni-l  negativizăm  pe  cel  energetic  şi  prin  negativurile
energetice ne contrariem tot mai mult „viul-biologicul fizico-chimic”.
Iată de ce trebuie să fie o „Legătură şi o egalitate” între toate.

Să  înţelegem  tot  mai  mult  că  MEMORIALUL  de  LIMBAJ
FIINŢIAL  PERSONAL  este  Originea-Modelul  şi  Rememorarea
celorlalte Limbaje ale noastre.

LIMBAJ  înseamnă  ACT  PERSONAL  şi  ACTUL  PERSONAL
înseamnă „COMUNICARE de Răspuns Propriu”. FIINŢA nu se poate
„transmite” altei Fiinţe, de aceea FIINŢIALUL este „apofatic şi inco-
municabil”  (pentru  noi,  creaţia),  dar  LIMBAJUL  PERSONAL
FIINŢIAL este  COMUNICABIL şi  transmisibil.  Unii  consideră  că
nici  acest  LIMBAJ  direct  nu  se  poate  Comunica, ci  doar  prin
„transpunerile Energetice HARICE” (ca Raţiuni Divine).

Noi insistăm, totuşi, şi pe o „COMUNICABILITATE de LIMBAJ
PERSONAL FIINŢIAL” direct, prin Taina RITUALULUI SACRU.

Şi,  mai  mult,  această  posibilitate  este  prin  Taina  ÎNTRUPĂRII
HRISTICE,  care  face  „Perihoreza-intrepătrunderea”  dintre  FIREA
FIINŢIALĂ  DIVINĂ  şi  Firea  Fiinţială  de  Creaţie,  în  „ACEEAŞI
PERSOANĂ-Acelaşi LIMBAJ DIVINO-Creaţie”.

Noi nu ştim cum este LIMBAJUL direct DIVIN, dar ştim cum este
„LIMBAJUL DIVINO-Creaţie” şi prin acesta, apoi, Limbajul HARIC
şi toată gama de Limbaje de manifestare. Noi totuşi deosebim LIM-
BAJUL HRISTIC PERSONAL în Sine de Limbajul HARIC ce „iese”
din Cel HRISTIC şi prin Cel HRISTIC.6 Cel HRISTIC şi HARIC sunt
în  „ne-despărţire  şi  totodată”,  dar  nu  se  confundă  şi  nu  se  absorb.

6 Mai pe larg în relatarea noastră, „Minidogmatica Teologicului Mistic Creştin”.
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Insistenţa noastră pe LIMBAJUL FIINŢIAL este ca să putem „depăşi
magismul  energetic”,  de  care  se  face  atâta  paradă  astăzi.  Trebuie
accentuat  faptul  că nu ca „energii  prin energii” se poate acţiona pe
energii,  ci  prin  ACTUL  direct  FIINŢIAL  PERSONAL,  „Izvorul
energiilor”.  Orice „manevrare” a „energiilor  tot  prin energii” este o
„falsă  auto-personalizare  a  energiilor”,  cu  negativurile  ştiute  şi
neştiute, tocmai „distructivul” nostru intim. Proliferarea tot mai mare a
„metodelor  energetice”  generează  un  „auto-ritualism  fals”,  ce  ne
înstrăinează şi mai  mult de Adevăratul RITUAL SACRU FIINŢIAL
PERSONAL.

VIUL nostru are „Rădăcinile” în RITUALUL FIINŢIAL SACRU,
care se coboară prin Viul HARIC, cu efectele respective. „De-persona-
lizarea FIINŢIALULUI” şi „auto-personalizarea energetică” constituie
marea eroare a păcatului, cu adaosurile de boală şi moarte.

Parada  de  „auto-vindecări”  prin  „manevrarea  energiilor”  este
ambiguă. Să  nu  se  confunde  „Ştiinţa  Adevărată”  cu  aceste  „auto-
vindecări”. Ştiinţa descoperă şi Taine ale mecanismelor energetice, dar
nu trebuie făcute însuşi „mecanismul” VIULUI.

În aceste Repere faceţi Terapia Medicinii noastre Isihaste.
Redăm câteva  Indicaţii  de  Rememorare  a  Chipului  SACRU,  pe

Zilele Săptămânii,  ca un Ritual  Individual  Terapeutic.  Cei  Religioşi
vor completa cu RITUALUL propriu-zis al Bisericii.

Modelul  Sacroterapiei  noastre  este  „Modelul  Liturgic”,  de  unde
„Legătura şi Asemănarea” lor.

Viaţa înseamnă „RITUAL Liturgic” şi unde nu se mai face acesta şi
Viaţa  se  distruge.  Şi  în  noi  înşine  trebuie  să  avem „Actualizarea”
permanentă a „RITUALULUI Vieţii”, de unde Sacroterapia ca Reme-
morarea acestuia.

Redăm şi  noi  un „Model  de RITUAL Liturgic individual”,  după
specificul Pustnicului Neofit Carpatinul Isihastul.7 Mistica Isihastă este
tocmai „Actualizarea prin permanentă Rememorare proprie a RITUA-
LULUI Liturgic”.

7 Vezi  şi  relatările  noastre  „Practica  Isihastă”  şi  „Practica  Isihastă  după
Tradiţia Pustnicului Neofit Carpatinul”.
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Facerea Lumii în cele „Şase Zile”, cu ODIHNA în a Şaptea, este
tocmai ICONICUL RITUALULUI Liturgic.

Viaţa  este  „Memoria  RITUALULUI  Facerii  Lumii”.  De  aici,
specificul  Pustnicului  Neofit,  de  Mistică  a  RITUALULUI  SACRU,
faţă de specificurile celelalte, ca „mistici ale Spiritului”. Aşa, în acest
sens, RITUALUL este CHIPUL DIVIN al Spiritului nostru de Creaţie
şi prin RITUAL Spiritul se dovedeşte Spirit.

De  aici,  Modelul  Sacroterapiei  noastre,  ca  „Memorie  Hexame-
ronică-Liturgică” (a celor Şase Zile, plus Odihna celei de-a Şaptea, cu
Intrarea în SACRU-Ziua a Opta-Duminica), care este „Ciclul complet”
al Vieţii noastre.

RITUALUL  noi  îl  concretizăm  prin  modalitatea  aşa-zisului
„Limbaj GESTIC” (care nu se confundă cu Limbajul Psiho-organic pe
care-l avem noi, în mod obişnuit). Limbajul GESTIC este o „Umbră a
VORBIRII DIVINE”. Se zice că „Limba de Rai” (pierdută la „Turnul
lui Babel”) era tocmai acest Limbaj GESTIC, care nu este un „Limbaj
mut”, ci un „Limbaj Direct” (supraintuitiv), fără instrumentalul Spiri-
tului  şi  Organicului.  Acest  Limbaj  GESTIC  se  „Aude  prin  toată
Fiinţa”, ca Limbaj al Memoriilor şi totodată al COMUNICĂRII.

Cine nu are Taina Limbajului SACRU GESTIC nu va şti niciodată
„LIMBA DIVINĂ”.

„CUVÂNTUL  DIRECT”  este  Limbajul  GESTIC,  de  aceea
„DUMNEZEU ZICE şi se Face”.

În RITUAL, GESTUL este pe prim plan, iar „Mintea-înţelegerea cu
limbajul său organic” este ceva auxiliar şi sporadic.

Atenţie la aceste Repere, specifice Saroterapiei Medicinii noastre.

Începe să te „Rogi” aşa,  direct,  cu „durerea ta” şi  vei  descoperi
Taina Originii VIEŢII.

Noi indicăm chiar nişte „GESTURI RITUALICE”, care ne „Reme-
morează” SACRUL din noi.

1. Ridică Mâinile în sus cu Rugăciune către DUMNEZEU Cel din
„Înălţime”, din care „curge” Viaţa lumii.

2. Pleacă în Închinare Capul în jos, fapt prin care „recunoşti” pe
DUMNEZEU ca DĂTĂTORUL Vieţii.
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3. Pune Mâinile la Piept în dreptul Inimii şi fă-te ca un „ALTAR”
propriu, pe care să VINĂ DUMNEZEU şi la tine.

4. Tot cu Mâinile la Piept, dar cu Palmele în sus, ca un „Vas” ce să
întruchipeze toată Fiinţa ta, Suflet şi Corp, ca un POTIR în care să se
„toarne” SÂNGELE Vieţii (care pentru noi, Creştinii, este SÂNGELE
Lui HRISTOS).

5. Desfă Braţele în lateral,  fapt ce preînchipuie că DIVINUL Se
„ÎNTRUPEAZĂ” în toată Fiinţa ta Suflet şi Corp, şi tu, ca o Prescură,
te faci  un „TRUP al  DIVINULUI” (care pentru noi,  Creştinii,  este
TRUPUL Lui  HRISTOS Cel  Liturgic-EUHARISTIC).  Viaţa  din  tine
este  „PREZENŢA  ÎNTRUPĂRII  DIVINULUI”.  Dacă  „lipseşte”,  şi
Viaţa din tine va lipsi.

6. Uneşte Palmele iarăşi la Piept ca o „ÎMPĂRTĂŞIRE” a ta cu
DIVINUL-VIAŢA (HRISTOS EUHARISTIC).

7.  Cu Mâinile în sus  şi  Capul  plecat,  zi  cu „frică şi  cutremur”
MAREA  RUGĂCIUNE  pe  care  totodată  o  ZIC  Însuşi  DOMNUL
HRISTOS şi SFÂNTUL DUH, „RUGĂCIUNEA TATĂL NOSTRU”, la
care şi „iadul” cade în genunchi.

Acesta  este  RITUALUL SACRU LITURGIC al  VIEŢII,  fără  de
care  VIAŢA se  „opreşte”  din  „CURGEREA” sa.  Creştinismul  face
Actualizarea  acestui  RITUAL prin  Liturghia  HRISTICĂ  şi fiecare
Creştin săvârşeşte, direct şi Personal, „Ritualul ICONIC” al acesteia.
Liturgicul propriu-zis se face doar de către PREOŢIA Bisericii,  dar
fiecare  poate  face  „ICONICUL  Liturgic”,  ca  o  „Deschidere  Pre-
Liturgică”  şi  o  „Prelungire  în  proprie  Fiinţialitate”  a  Liturgicului
SACERDOTAL.8

Noi,  ca  Medicină,  indicăm şi  aceste  „GESTURI  RITUALICE”,
pentru că Medicina este ceva „practic şi concret”. Mintea bolnavilor
este  atinsă  şi  incapabilă  de efort,  de  aceea,  ca  Medicină,  noi  reco-
mandăm un SACRU direct.

Cei bolnavi să facă aceste simple „GESTURI SACRE” şi „MEMO-
RIILE SACRE”  se  vor  „trezi”  în  Sufletul  şi  Corpul  lor. Viaţa  fără
MEMORIILE SACRE nu va „reveni” la Viaţă.

8 Noi, ca Medicină Isihastă,  mergem pe caracterul Isihast Carpatin, carac-
terul  „ICONIC  Liturgic”.  Vezi  pe  larg,  „Practica  Isihastă  după  tradiţia
Pustnicului Neofit Carpatinul”.
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Noi indicăm această „Rugăciune ICONICĂ”, ca o modalitate ce se
potriveşte, tocmai, şi unei Terapeutici Medicale.

Psihoterapia
Psihoterapia este autovoinţă, autogândire, autosimţire; este o auto-

conştientizare cultivată  şi  chiar  exersată,  este Viul  propriului  nostru
Fond  Fiinţial,  prin  care  suntem  şi  noi  fiecare  o  Fiinţă  Personal-
Individuală.

Sufletul  nostru are capacitatea  de a se auto-identifica  şi  de a se
auto-controla şi chiar de a-şi impune o anume orientare.

Se zice că Sufletul are în primul rând „Primirea”, de unde Partici-
parea sa la toate, umplându-se tot mai mult cu „Memoriile” acestora,
fără să  se  piardă în ele.  În  boli,  Sufletul  îşi  slăbeşte până la uitare
Propria Identitate şi se confundă cu Memoriile sale, care şi acestea nu
se mai fixează conştient, ci într-un adaos de auto-conştiinţe. Conştiinţa
Sufletului nostru nu este „suma” Memoriilor sale, ci este o Conştiinţă
în Sine, ce dă apoi „conştiinţă Memoriilor”, încât Memoriile se struc-
turează pe baza „identificărilor” pe care le face Conştiinţa faţă de orice
Memorie. Conştiinţa este „Recunoaşterea” oricărei Memorii, fără să se
confunde cu ele, de aceea are „stăpânire” pe Memorii. În boli nu mai
are această „stăpânire”, ci Memoriile stăpânesc Conştiinţa. De aceea,
Sufletul trebuie să-şi „reia” în funcţie „Stăpânirea Conştientă” asupra
Memoriilor. „Fixarea” Conştiinţei pe anumite stări de Conştiinţă este
Psihoterapia.  Sufletul  nu  trebuie  să  fie  „robul”  Memoriilor  sale,  ci
„Stăpânul” lor, de aceea trebuie să fie „ferm” cu orice „relaţie” Memo-
rială. Această „fixare” să nu se confunde cu „auto-sugestia”, care este
tocmai incapacitatea Conştiinţei de a fi suverană unei Memorii. Aici
este VOINŢA Conştiinţei de a se „impune direct”.

Psihoterapia  nu  este  nici  auto-sugestie,  nici  logică-raţiune,  ci
VOLITIV autoimpus,  ca  „AUTO-STĂPÂNIRE  şi  auto-orientare  în
Sine, prin care să se „orienteze” tot Memorialul său.

Prin  Psihoterapia  Medicinii  noastre  Isihaste  se  face,  astfel,  „Re-
identificarea propriei „PERMANENŢE” Fiinţiale,  prin care „memo-
riile bolnave” să fie învinse.

Nu „admite” Psihic o „memorie rea şi anormală”, ci respinge-o şi
înlocuieşte-o cu una Bună.

„Golul” de Auto-Conştiinţă este semnul bolii.
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Noi, ca Medicină Creştină, insistăm pe considerentul unui Psihism
de Sine direct al Sufletului, care nu este prin energii şi nici prin funcţii
fiziologice. Psihologia obişnuită este pe reperele antice aristotelice, în
care Psihismul  este un „produs de funcţii” şi  nu un „Producător de
funcţii”.

Trihotomismul antic de:
– Nous-Spiritualul Divin,
– Psihi-sufletul-energeticul Spiritualului şi 
– Soma-corporalul, 
este insuficient din punct de vedere Creştin.
În sens antic, Sufletul nostru este un „intermediar” dintre Spiritual

şi material, de unde „calităţile-puterile-funcţiile” ce-l formează şi tot-
odată îl determină, ca: 

– raţional-informaţional, 
– senzitiv-vegetativ; 
– volitiv-funcţional. 
Şi, de aici, tipurile noastre, ca 
– Intelectual-nervos; 
– Volitiv-visceral; 
– Senzitiv-somatic.
Psihologicul de viziune antică este, astfel, prin „fenomene psiho-

fiziologice” şi nu este un „Psihism liber şi independent”, care apoi se
deschide şi se prelungeşte în însuşirile sale psiho-fiziologice. În viziunea
Creştină, Sufletul este Spiritualul de Creaţie dincolo de „vegetativul
psiho-fiziologic”.  Sfântul  Maxim Mărturisitorul  vorbeşte  de  SPIRI-
TUALUL DIVIN  (Nous-ul,  ca  PECETEA CHIPULUI  DIVIN),  de
Spiritualul Creat-Sufletul şi de Soma-psihofiziologicul corporal.

Mai nou, se insistă pe o „configuraţie de structuri-corpuri succesive”,
ca planuri de „devenire şi evoluţie”, prin care Fiinţa Creată este doar
un „ansamblu de structurări” ale unui energism de diferite consistenţe
(mental, astral, eteric şi material).

Anticii au căutat „dezvăluirea” Chipului Fiinţei Create, dar, datorită
păcatului, s-au încurcat cu „anti-chipurile” acestuia.

Creştinismul  readuce  „Memorialul  Originar”.  Aşa,  în  viziunea
Creştină,  este  cu  adevărat  şi  o  „Fiinţă  Creată”  după  CHIPUL  şi
Asemănarea FIINŢEI DIVINE. Şi, astfel, Revelaţia, atât cât se poate
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arăta,  a  CHIPULUI  DIVIN,  ca  TREIME PERSONALĂ  şi  Energii
Necreate  HARICE,  se  consideră  transpusă  într-o  „analogie  de
Creaţie”, ca „Fiinţă Creată Personală cu energiile sale corporale”.

Psihologia şi  Antropologia, pe „elementele direct Creştine”, sunt,
astfel,  în  această accepţiune de „Fiinţă Creată şi  energiile  sale”,  pe
ARHECHIPUL CREATOR DIVIN PECETLUIT pe Fiinţa Creată.

Anticii panteişti văd FIINŢA DIVINĂ şi lumea creată ca „reversul
de proiecţie” a acesteia. În sens Creştin, FIINŢA DIVINĂ se are tot pe
Sine ca revers (ca TREIME PERSONALĂ şi HAR) şi Lumea Creată
nu  este  însuşi  „spatele”  Divinului,  ci  este  o  „Realitate  paralelă  cu
DIVINUL”, dar în Natură de Creaţie.

Şi, în acest sens, am conceput câteva „repere” de Psihoterapie. 

8. Nu fi fixist (adică să faci doar ce crezi tu); cu voinţă ascultă şi
de alţii. Astfel, te vei vindeca de propriile iluzii şi de încăpăţânare. Te
vei bucura de Unire şi Comunicare.

9. Nu fi izolat şi însingurat, ci în dialog cu toţi şi cu toate (păcatul
demonic face tocmai un gol de dialog). Viaţa este Comunicabilitate.
Fii comunicabil, chiar dacă te forţezi.

10.  Fii Vesel, chiar dacă nu te simţi bine, pentru că fondul Vieţii
este Bucuria-Lumina. Nimic nu poate copleşi Bucuria Vieţii în sine, tu
trebuie  s-o  cultivi  şi  peste  propriile  suferinţe.  Impune-ţi  un zâmbet
permanent.

11. Suportă şi ce nu-ţi place la alţii şi treci peste toate defectele lor
(care sunt legate de caracterul propriu). Nu mustra direct, nu spune
greşelile, fii delicat când faci, totuşi, câte o observaţie. Nu te enerva
că alţii nu sunt ca tine şi-ţi stau chiar împotrivă. Astfel, te vei vindeca
de  contrarietate  şi  te  vei  bucura  de  convieţuire  în  tot  momentul.
Încearcă să ai afecţiunea mai tare decât respingerea.

12. Nu admite frica, timorarea, grija zilei de mâine; nu-ţi fă iluzii,
lasă totul  la momentele lor. Timorarea este slăbănogirea Sufletului.
Fii  optimist,  chiar  dacă  lucrurile  par  total  încurcate;  crezi  în
rezolvarea miraculoasă.  Toate simptomele de boală,  toate certurile,
toate contradicţiile, greşelile tale şi ale altora, consideră-le trecătoare
şi tu, astfel, vei rămâne neatins. Chiar dacă ai avut şi mai ai crize
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violente, toate vor trece; nu admite teama că va fi mai rău, ci mai
bine. Nu admite tristeţea după greşeli şi conflicte, lasă-le la momentul
când te  vei  analiza  pe  tine  (la  spovedanie,  mai  ales).  Mulţi  fac  o
scrupulozitate patologică din toate.

13. Nu abandona activitatea,  chiar dacă nu te simţi  bine şi  dai
randament puţin. Chiar şi la pensie lucrează ceva, încă. Cât ai fi de
bolnav, nu renunţa la un anume activ, cât de cât.

14. Este ODIHNA a toate. Bucură-te chiar dacă ţi se pare că nu ai
progresat nimic. Viaţa are o Supralege, a ODIHNEI SACRE, indife-
rent de stare. În această ODIHNĂ nu mai contează nici o evaluare,
este DARUL Lui DUMNEZEU peste toate considerentele. Bucură-te şi
tu cu adevărat de acest miracol.

Desigur, mai pot fi multe indicaţii Psihoterapeutice, după caz. Noi
vă oferim doar nişte repere.

Mobiloterapia
Mobiloterapia noi o considerăm o „igienizare prin mişcare”. 
Sunt Copii şi Tineri foarte debili fizic, precum şi Bătrâni sclerozaţi,

intelectuali anemici, tocmai din lipsa de Mobilitate-mişcare. Mai mult,
sunt  împiedicări  şi  înfundări  energetice  pe diferite zone organice şi
funcţionale, ce produc scurgeri şi explozii energetice permanente, care
secătuiesc şi  ultimele rezerve. Unii au nişte „hiperfuncţii” (sau hipo-
funcţii) în anumite organe, tot din această cauză. Datorită sedentaris-
mului,  noi  avem părţi  ale  Corpului  aproape  fără  mişcare,  unde  se
depun majoritatea reziduurilor alimentare.

Mobilitatea este pentru noi ca şi Respiraţia, în activul Vieţii.
Noi, Creştinii, suntem învinuiţi că neglijăm „îngrijirea” Corpului.

Trebuie înţeleasă această „îngrijire” ca Sănătate şi Puritate, ca menţi-
nerea unor funcţionalităţi normale (nu patologice). Sunt unele filosofii
semi-mistice care cultivă şi fac o zisă „artă a mişcărilor corporale”, sau
fac explorări „psiho-fizice” (ca o fiziologie ocultă). În sensul nostru, ca
Mobiloterapie, accentuăm faptul „Mişcării în sine”, ca o „capacitate”
a Vieţii, ce nu are „scop” în sine, ci este doar o  modalitate de activ.
Noi  chiar  insistăm  pe  Mobilitate,  nu  ca  să  „stăpânim  funcţii  şi
organe”, ci ca să fie o trecere liberă a Mişcării prin tot Corpul. Să nu
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se  amestece  Mobiloterapia  cu  Sacroterapia,  care  este  RITUAL
Religios. Nu faceţi din Mişcările Corpului „religie”, că este patologic,
ci consideraţi-le propriile dumneavoastră mişcări, care nu au de-a face
cu Religiosul.  RITUALUL nu este „mişcare”, ci „GEST SACRU”, ce
înseamnă altceva.

Mişcarea este o „dăruire de hrană” organelor izolate şi blocate de
boli,  care  singure  nu  mai  pot  primi.  Unii  prea  „religioşi”  resping
aceasta, ceea ce înseamnă o „refuzare de ajutor celor ce nu se mai pot
mişca”. Celor fără mâini şi picioare le dai posibilităţi de mişcare, sau îi
poartă  altcineva.  Mişcarea  este  tot  aşa  de  necesară  şi  „terapeutică”
precum „hrana alimentară”.

Noi insistăm pe „ne-amestecarea” Gestului SACRU direct Religios”
cu „poziţiile de mobilitate energetică corporală”, ca să  nu se cadă în
falsul „ritual energetic” (aşa cum fac multe practici magice şi oculte).
„SACRU” nu se face în corp, ci dincolo de corp. Energiile corporale
nu pot face „RITUALUL SACRU” (care este Spiritualitate pură), ci
ele  doar  „orientează”  mişcarea  corporală  spre  RITUAL.  De  aceea,
„energiile corporale”, în natura lor, nu pot fi SACRALIZATE”, ci doar
folosite în vederea RITUALULUI SACRU. Aşa, energiile sunt tot o
„bucătărie  de  hrană şi  mişcare”, pe  care  n-o  putem exclude  (fără
amestecarea, însă, cu însăşi Hrana SACRĂ). Poziţiile de mişcare să fie
„mişcarea noastră proprie”, necesară doar mobilităţii noastre.

Nu vă concentraţi  pe  trasee energetice,  că  este  periculos  noi  nu
avem în  vedere  decât  „mişcarea  ca  atare”,  restul  să  se  facă  după
fiziologia  propriu-zisă;  noi  trebuie  să  păstrăm  cu  atenţie doar
„capacitatea de mişcare”, doar aşa „Memorialul în sine” se va trezi
(dacă intervenim noi cu diferite concentrări, putem preface şi denatura
şi  mai  rău  „memorialul  fiziologic  adevărat”).  Nu  introduceţi  „alt”
Memorial în Mobilitatea energetică.

Noi vedem Mobilitatea în Trei Moduri:
– stoarcere-presare-spălare; 
– dilatare-întindere; 
– creştere-acumulare.
Mobiloterapia  pe  „zonele  Corpului”,  Cap,  Trunchi,  Membre

(fiecare cu anexele lor)... Mobiloterapia pentru cei semisănătoşi, semi-
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imobilizaţi  şi  cei  imobilizaţi  la  pat...  din mers,  din şezând,  culcat...
fiecare cu specificul său...

Nu faceţi „exerciţii complicate”, ci puţine şi la obiect, pentru „recu-
perarea mobilităţii în sine”. Nu faceţi „ocultismul mişcării”, obişnuiţi-
vă să aveţi  şi  o „Poziţie de Rememorare Mobilă permanentă”, după
propriul  specific  şi  după  propria  boală  (de  cap,  de  trunchi,  sau  de
membre).

Noi am consemnat că avem în corpul nostru trei „circuite energetice”
de bază: 

– cu energii nervoase (ce urcă spre cap şi se răspândesc prin nervii
întregului corp), 

– cu energii umorale (ce trec în sânge şi umorile generale) şi 
– cu energii de acumulare materială (ce se fac depuneri de masă

fizică)9, care ies din Suflet prin Inimă. În boli are loc o împiedicare şi
chiar o sistare pe diferite trasee, care, de nu se restabilesc, produc moartea.
De aceea, este mare nevoie de a se acţiona cu grijă şi în acest sens.

Sunt forme de  „mobilitate din stare statică”  (poziţii diferite fixe
ale unor părţi organice); „mobilitate semistatică”; „mobilitate activă”,
prin  mişcări  directe  şi  repetative  (cum  sunt  exerciţiile  fizice  şi
mişcările forţate). Mai este o „mobilitate psiho-mentală directă”, prin
concentrări mentale directe (psihoterapie organică).

Noi,  ca  Medicină  de  orientare  Creştină,  ne  ferim  de  „pericolul
magic” al  „mobilităţilor  energetice”,  dar  nu  excludem  „normalul
mobil” al energiilor, care este „mişcarea obişnuită” a noastră. Aşa se
pot folosi nişte „exerciţii de recuperare” a mobilităţii, fără să facem
însă  „magia”  acestora  (cum fac  multe  practici  de  astăzi).  Insistăm,
deci,  pe  separarea acestora  de RITUALUL RELIGIOS SACROTE-
RAPEUTIC.  „Mâncarea şi mişcarea” sunt „treaba noastră proprie”
şi „peste” acestea este, apoi, SACRUL Religios.

Să se  facă zilnic  mişcări.  Cei  foarte  bolnavi  să  efectueze aceste
mişcări culcaţi şi chiar pe pernă.

În boli, „mişcarea este egală cu hrana”, spune un proverb.
Vă indicăm şi noi câteva „repere” de „Mobilitate”, care se pot face

Zilnic şi cu accent pe Zilele Săptămânii (într-o Zi se pune accentul pe
o Zonă, în alta, pe altă Zonă).

9 „În căutarea unei Medicini Creştine”.
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Sunt Trei Zone principale, ce trebuie avute în atenţie: 
– Cap-gât; 
– Trunchi-viscere; 
– Membre-piele.
Dimineaţa se fac „presările”; Seara se fac „întinderile”; noaptea se

fac „acumulările-creşterile”.

Pentru Cap-Gât:
15. Bărbia,  cu  încordarea  zonei  Tiroidice  a  Gâtului  din  faţă,  se

apleacă cu presare,  până ajunge la  Piept.  Se  revine şi  iar  se  face
aplecarea. Începeţi uşor şi progresiv; măriţi numărul de la 10 la 20
mişcări,  apoi  la mai  mult,  până faceţi  chiar câteva sute.  Desfundă
circulaţia spre Creier şi în tot Capul.

16. Ridicarea Bărbiei cu Capul pe Spate şi „Întinderea” Gâtului
tot din zona Tiroidică. Tot atâtea cicluri progresive.

17. Trageţi-vă de Urechi, în jos, în sus, lateral; frecaţi-le până se
încălzesc şi se înroşesc. Revigorează tot Capul. Intelectualii şi cei ce
stau mult în Picioare şi au ameţeli, să facă mai des aceasta. În răceli,
când se stă în curent şi vânt, trageţi-vă de Urechi şi nu veţi mai răci.
Obiceiul de a lua de Urechi pe Copii, prin care se cuminţesc, este o
realitate, că restabileşte Activul Creierului.

18. Ochii sunt tot aşa de importanţi. Închideţi-i, deschideţi-i mari,
priviţi în sus, în jos, lateral, cruciş, dar atenţie, uşor şi progresiv ca
număr.

19. Aplecaţi-vă cu Fruntea la podea, şi staţi aşa un timp; sau cu
Capul atârnând în jos, sau într-o poziţie cât mai aplecată. Ajută la o
irigare mărită a Creierului. Atenţie, mişcările să fie făcute încet şi să
nu exageraţi, mai ales cei predispuşi la tensiune. A „moţăi” cu Capul
aplecat în Piept este o „Odihnă” bine ştiută.

20. „Ciocăniţi-vă” Capul cu nodurile pumnului, uşor, dar numai
partea superioară până la Tâmple; desfundă Creierul (Unii Profesori
au obiceiul de a face aceasta elevilor greu de Cap).

Se mai pot face şi rotiri ale Gâtului şi tot felul de mişcări, ce depind
de fiecare şi de timpul rezervat. Daţi importanţă Mobiloterapiei ca şi
Dietoterapiei.

87



Pentru Trunchi-viscere:
21. Încordează zona Diafragmatică şi Umerii, ca o „stoarcere” şi

iar revino şi iar încordează, în număr progresiv, de la 10-20 mişcări la
o sută şi chiar mai multe. Respiraţia să fie de voie.

22. Dilată Diafragma şi desfă Umerii cu Pieptul în afară, la fel ca
număr.

23. Roteşte Pieptul cu Umerii şi zona Diafragmatică în dreapta şi
în stânga, cu Presarea sau dilatarea în Plămâni şi în tot Abdomenul.
Ca număr, la fel.

24. Inspiră adânc (cât poţi de mult) şi apoi expiră aerul, încet, cu
încordarea Pieptului şi Zonei Abdominale, a Membrelor, a întregului
Corp,  cu o „stoarcere totală”,  ca să „iasă” toate toxinele;  sau cu
Dilatarea acestor Zone.

25. Bateţi-vă cu „Pumnul în Piept”,  pe tot  Sternul  (mai  ales în
zona epigastrică-capul Sternului), uşor şi progresiv. La fel bateţi zona
costală din dreptul  Stomacului,  Splinei,  ca şi  din dreptul  Ficatului.
Bateţi  şi  zona  Intestinală.  Desfundă  Organele  Interne  şi  Măduva
Osoasă  şi  stimulează  imunitatea.  În  boli,  imunitatea  (sistemul  de
rezistenţă şi autoapărare) este în deficit.

26. Autoboxul dă rezultate directe. Cu Pumnii strânşi, cu Coatele,
cu  Picioarele,  executaţi  „Lovituri  bruşte”,  ca  la  box,  dar  nu  în
„afara”  Corpului,  ci  cu  senzaţia  că  „loveşti  pentru  a  dilata-mări
propria Formă, Pielea, pereţii Organelor, muşchii, oasele”.

27. Întinde  încet  şi  foarte  lent  Mâinile  şi  Picioarele,  Coloana
Vertebrală cu aplecarea uşor în faţă; dilată-lărgeşte toate Organele
din  Corp (şi  Creierul),  inspirând adânc  şi  stai  un  timp în această
„dilatare generală”.

Puteţi diversifica în mai multe forme, dar acestea sunt de bază. În
boli, Zona Abdominală este cea mai afectată, ca şi Zona Plămânilor.

Pentru Membre-Piele:
Mâinile şi Picioarele, precum şi Pielea (Organele Externe), sunt tot

aşa de importante ca şi Capul şi Trunchiul cu Organele Interne.
28. Strângeţi Pumnii şi Tălpile Picioarelor, cât de mult, cu rotirea

lor, cu încordarea Mâinilor până la Umeri şi a Picioarelor până sus,
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presându-le.  Dacă  nu  puteţi  mobiliza  ambele  Zone  deodată,  faceţi
mişcările separat.

29. Întindeţi  Mâinile  şi  Picioarele,  cu  desfacerea  Umerilor  şi
Pieptului. Ca număr, cât puteţi de mult, dar uşor şi progresiv.

30. Sprijiniţi Mâinile şi Picioarele (deodată sau separat) de ceva şi
„împingeţi” cât de tare. Cei mai tari să facă şi „flotări”.

31. Degetele de la Mâini şi Picioare presaţi-le, întindeţi-le, mişcaţi-le
în toate sensurile, rotiţi-le, că sunt la fel de importante. În acestea sunt
„terminaţiile nervoase” ale circuitelor Organice. Cei cu ameţeli să pre-
seze „degetul mic”. Mâinile şi Picioarele să fie permanent „calde”, de
aceea bolnavii să aibă la îndemână „cărămida fierbinte” întotdeauna,
mai ales la culcare şi când mănâncă. Aceste „mici operaţii” sunt de o
valoare decisivă în boli.

32. Frecţionaţi-vă  Pielea  cu  Unghiile  (atenţie,  nu  cu  degetele
direct,  că se produc electrizări  negative,  ceea ce scoate şi  distruge
energia  din  Organe).  Zisele  „frecţii-masaje”  sunt  în  majoritate
„greşite”,  că  se  fac  cu  „frecarea  Pielii”.  Doar  cele  cu  presare,
ciupire, batere, zgâriere sunt eficace. Cei cu „răni” şi foarte sensibili
la Piele, să se mulţumească doar cu „baterea cu nodurile pumnului”,
în  mod foarte  uşor  şi  progresiv. Diferitele  unguente  sunt  mai  mult
nocive, că înfundă respiraţia Pielii, care în boli este foarte deficitară.
Starea în Aer liber, Spălările cu Apă dau rezultate bune. Zisul „masaj
bioenergetic”, la fel, este „nociv”, că se face cu „energii scoase din
Organe” (şi aşa dereglate). Pielea este un Organ foarte „miraculos”.
Se zice că Pielea este „Creierul Personalităţii-Individualităţii”. Zisa
„HAINĂ” este „Pielea”. Adam a rămas „gol” (după păcătuirea din
Rai),  pierzând „HAINA Pielii”, rămânând doar cu „Pielea goală”.
Acupunctura (confirmată de ştiinţă),  susţine că pe Piele  sunt  toate
„circuitele Organice”, ca o „Reţea similară Creierului”. Pielea este
„Organul  de  Comunicare”  cu  Mediul  şi  totodată  „Răspunsul
propriu” la acesta. „Magia energetică” pe Piele este periculoasă, de
aceea noi nu admitem decât stricta „menţinere a funcţionalităţii”, ca
o „Igienă a Pielii”.
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Mobiloterapia puteţi să o faceţi permanent, chiar când mergeţi, sau
staţi,  sau  lucraţi.  Doar  Zona  Diafragmatică  să  fie  pe  stomacul  gol.
Când citiţi chiar, faceţi câte o Mobilitate din cele indicate.

Atenţie,  Sacroterapia,  Psihoterapia  şi  Mobiloterapia  nu  se  fac  în
„văzul lumii”, ci intim şi strict particular. Unii caută zise „practici în
comun”, ce nu sunt creştineşti. În sens creştin, doar în Biserică se face
„RITUALUL COMUN”, în rest este o „proprie intimitate”. Te poate
„învăţa”  cineva  cum să  faci,  dar  tu  doar  în  particular  trebuie  să  le
îndeplineşti.

Dietoterapia
Din cele amintite, Hrana noastră este pe un „Arhemodel”, care în

boli  este  uitat  şi  dublat  de  „anti-modele” distructive.  Revenirea  la
Sănătate  nu este  posibilă  decât  prin „Rememorarea”  Arhemodelului
Hranei. În sensul Creştin, Hrana este numită „PÂINEA noastră cea de
toate  Zilele”.10 Şi  pe  această  bază noi  extindem această  „Taină” ca
însăşi Terapeutica-tratarea bolilor.

Atenţie, deci, la specificul Dietoterapiei Medicinii noastre Isihaste.
În toate Reţetele trebuie să fie „Chipul Pâinii” şi „Prezenţa” îndeo-

sebi a „Pâinii Pustniceşti”, cea necoaptă. 
–  Lactatele sunt  Chipul  Pâinii  de  Memorial  pentru  creşterea şi

Biologicul Organic. 
– Cerealele şi în special Grâul sunt Chipul Pâinii de Memorial al

funcţionalităţii şi Hrănirii Vitale propriu zise. 
–  Legumele sunt  Chipul  Pâinii  de  Memorial  mobil  şi  lărgire

energetică. 
– Fructele sunt „delicii şi savori”, ca reîmprospătare Vitală.
Carnea  este  o  apariţie  a  unei  „mâncări  de  consumaţie”,  nu  de

hrănire în sine. Se constată şi ştiinţific că, de fapt, carnea nu hrăneşte,
ci constituie un material de consumaţie energetică, ce antrenează şi o
„auto-consumaţie” (de  unde  nocivitatea  cărnii).  Mai  ales în  lumea
noastră, de multă consumaţie energetică, se consumă multă carne toc-
mai ca o compensare, dar care  secătuieşte şi potenţialul energetic de
bază, de unde atâtea boli. Carnea şi băuturile alcoolice şi stimulative

10 Rugăciunea „TATĂL nostru”. 
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(cafea,  sucuri  gazoase,  tutun şi  droguri),  sunt  „plaga de consumaţie
distructivă” a civilizaţiilor lumii.

Trebuie înţeles că Hrana nu este „consumaţie”, ci „împletire şi con-
locuire energetică”,  pentru Biologicul  nostru.  În Hrănire nu se con-
sumă, se fac transferuri reciproce de energii, care trec dintr-o parte în
alta,  fără distrugere (ca în consumaţie).  În boli  apar tocmai „distru-
gerile de energii”, ce aduc distrugerea Vitalului. 

Atenţie, nu mâncaţi ca să „consumaţi”, ci ca să vă Hrăniţi.
Chipul Pâinii păstrează cel mai mult Memorialul de Hrănire, dar

Pâinea necoaptă, ce se mai foloseşte sporadic de către unii Pustnici, ca
o tradiţie tot mai rară. Noi o „redescoperim” şi o evidenţiem şi o facem
„Baza” Dietoterapiei Medicinii noastre Isihaste. 

Viaţa, în Fiinţa noastră Creată, este o Supramişcare din PECETEA
CHIPULUI  DIVIN din  noi,  care  se  răsfrânge  în  Suflet  şi  Sufletul
Răspunde prin propriul Psihism, ce se prelungeşte în energeticul nostru
cu  partea  fiziologic-organică.  Este  o  Mişcare  în  „linie  dreaptă”,  de
„ieşire” şi „Configurare”. Păcatul însă produce „împiedicări”, datorită
„întunecării” în noi a CHIPULUI DIVIN, de unde o „insuficienţă” în
Suflet, care şi acesta face un Psihism rupt şi fărămiţat, ce se răsfrânge
în  energii  inegale  şi  chiar  contrare,  de  unde  un  fiziologic  cu  un
memorial dereglat, până la Organe anormale.

Pe baza acestor Repere, se poate interveni pe „Mersul Vieţii”, prin
„Re-Legarea” acestor Planuri ale Fiinţialităţii noastre.

Re-Legarea cu DIVINUL prin Sacroterapie va reface Memorialul
normal al Psihismului din Suflet, care la rândul său va reda Memo-
rialul ne-contrar din energii, cu rezonanţe în Fizio-organicul nostru.

Degeaba  faci  doar  „Psihoterapie”  cu  Mobiloterapie  de  „sport-
gimnastică”,  că  fără  Sacroterapie  nu  se  Re-memorează  „CHIPUL
Original al Vieţii”, care este în CHIPUL DIVIN din noi.

Dar este insuficientă Sacroterapia dacă faci doar Sacroterapie fără
Psihoterapie şi Psihoterapie fără Mobiloterapie şi Mobiloterapie fără
Dietoterapie. Mulţi aici se încurcă, absorbind şi reducând unele prin
altele, când, în fond, ele sunt neamestecate şi în proprie modalitate,
trebuind o „COMUNICARE-împletire egală”.

Unii fac zisă terapie doar prin „forţa psihică-gând”; alţii doar prin
mecanisme de acţiuni energetice (ca bioenergeticienii); sau doar prin
acţiuni directe pe Fiziologic; sau prin acţiuni chimice pe Organe.
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După  păcatul  adamic,  în  fiecare  „Plan  Fiinţial”  al  nostru  sunt
„Memorii contrare” care s-au „depozitat” ca nişte „intoxicaţii”, ce, şi
mai mult, se fac pe sine „auto-mişcări independente”, încât au devenit
„auto-centre de proprie acţiune”.

Energeticul nostru şi-a format „noduri-centre” nervoase, viscerale
şi organice, ce nu mai „ascultă” de Mişcarea Psihică.

La fel, în Suflet s-au format „fixaţii psihice”, ce nu mai ascultă de
Supraconştiinţa SACRĂ (ca în bolile direct psihice).

În Organicul nostru s-au format „fixaţii funcţionale”, ce le falsifică.
Alimentaţia este Acţiunea direct pe Organele noastre.

Bucătăria
Depinde de câţi sunt în Familie sau în comunităţi şi câţi încearcă şi

modalitatea noastră. Indiferent, însă, de număr, siliţi-vă să fiţi cât mai
simpli.

– Maşina manuală de râşnit-măcinat (sau electrică) să fie instalată
permanent, că mereu va fi nevoie de ea.

–  Maşina  de  tocat  zarzavatul  (cea  obişnuită  folosită  de  cei  ce
macină carnea), la fel, să nu lipsească. Pentru un număr mai mare de
persoane, ar fi bun şi un aparat electric de amestecat.

– Zdrobitor de Usturoi, mai rezistent (de obicei se rupe repede), ca
să  poată  zdrobi  pentru  1-3  Persoane  orice  zarzavat  crud,  cât  şi
Sâmburii de nucă, alune etc.

– Răzătoare cu mai multe mărimi (sau mai multe Răzătoare, pe mă-
rimi),  pe  care  se  rad  permanent  toate  cele  ce  se  pot  rade  (chiar  şi
sâmburii).

– Tăvi de uscat, indiferent că sunt de plastic; ideal ar fi de pământ
(dar se  sparg repede).  Cine poate,  să  aibă şi  Tăvi  cu Sită  dedesubt
pentru uscarea mai rapidă.

– O Piuă (un vas adâncit în care se poate efectua zdrobirea, cu un
mic pisălog) de bronz, inoxidabil, sau de lemn. Adesea unele uscături
trebuie în prealabil mărunţite, ca să poată fi apoi măcinate, cum sunt
unele boabe mai mari.

– Vase (chiar şi de plastic) în care se macină şi se pun respectivele
alimente şi, de asemenea, se face dospirea-pregătirea lor. Câteva Vase
să fie şi de Încălzit, mai rezistente, zmălţuite.
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–  Linguriţa,  cea  admisă  bolnavilor,  în  locul  Lingurii,  ca  să  se
mănânce  încet  şi  cu  salivaţie  bogată,  digestia  bolnavilor  fiind  trei
sferturi  în  Gură.  Obişnuiţi-vă  să  mâncaţi  astfel  şi  ciorbele  şi  toate
preparatele noastre. Rezervaţi „timp pentru Sănătate”.

– Linguri-furculiţe de lemn şi inoxidabile pentru preparare.
– Cuţit bun, câteva pahare şi micile recipiente ce uşurează lucrul la

bucătărie, după gusturile fiecăruia. 
– Pungi şi Recipiente pentru Păstrarea ingredientelor strict necesare

şi folosite permanent. Să aveţi la îndemână cantităţi mici din cele mai
des  folosite,  ca:  Amidonul  de  Cartof;  Pâinea  Pustnicească  uscată;
Boabele  leguminoase  dospite  şi  uscate,  precum  şi  câteva  pe  care
trebuie, adesea, să le râşniţi zilnic, cu alternanţe; tărâţele ce se pun în
toate  Preparatele;  cojile  liante;  câte  puţin  din  toate  cele  ce  trebuie
zilnic folosite, mai ales din cele uscate-conservate. Noi indicăm chiar
şi Sticlele de plastic (în care nu pot intra fluturi-găselniţe, care vara
sunt din plin şi strică aproape totul), dar cu condiţia să le faceţi o mică
găurică pentru aer, altfel produc modificări electro-magnetice nocive.
Tot  ce uscaţi,  mărunţiţi-le cât  să încapă şi  să le puneţi  în Sticle de
Plastic (cu un mic orificiu sus, lângă dop) şi apoi ţineţi-le pe rafturi,
ferite de umezeală. Se pot păstra şi un An de Zile, neatinse de molii.
Mai puteţi ţine şi în Bidoane, tot de Plastic, mai ales Seminţele, dar tot
cu condiţia să faceţi câteva găurele în capac, pentru aer, ca să nu se
„asfixieze”.

Faceţi,  pe cât  posibil,  Preparate Proaspete şi  pe cele uscate doar
pentru câteva zile,  afară  de cele ce trebuie  conservate pe mai  mult
timp, ca să fie la îndemână (Vezi capitolul „Conservare-depozitare”).

Nu aruncaţi cojile la Mere, nici Seminţele lor, nici resturile de la
cele dospite, de la Supele strecurate, sau Laptele ce lasă partea gro-
sieră; reuscaţi-le şi folosiţi-le la alte mese.

– Indispensabile să fie: Grâul, Orezul (chiar dacă este decorticat,
este un bun diluant-liant ce înmoaie tăria, mai ales, a boabelor legu-
minoase); Soia, Lintea, Năutul, Mazărea, Porumbul, dacă este posibil
Hrişca, Orzul, Ovăzul, etc. Zarzavaturile obişnuite, la fel. Baza stă în
Varza  murată,  Morcovii  (uscaţi,  de  nu-i  puteţi  avea  mereu  la
îndemână),  Ceapa,  usturoiul,  Prazul  (uscat)  şi,  adesea,  Sfecla  roşie,
Ridichea neagră. Puteţi face Pâine Pustnicească cu acestea şi apoi să
fie uscate.
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După ce vă obişnuiţi, veţi vedea că este mai simplu ca Bucătăria cu
fierturi şi cu tot felul de preparate culinare.

Noi excludem Roşiile  cu bulionul  lor, untul  şi  smântâna,  Ouăle,
precum şi Uleiul, chiar presat la rece şi chiar pe cel de măsline. Pentru
bolile grave acestea trebuie categoric omise. Folosim doar Seminţele
Uleioase, Murăturile şi dospirile naturale. Lactatele sunt independente,
nu se amestecă deloc, cu nici un preparat.

Dospirea, autobucătarul alimentelor
Menţionăm faptul ce trebuie bine fixat şi avut în vedere permanent,

şi  anume  că  toate  Preparatele  Medicinii  noastre  au  la  bază
„DOSPIREA”,  care  înlocuieşte  „fierberea”,  şi  care,  mai  mult,  face
„predigerarea”  (atât  de  necesară),  care,  încă  o  dată  mai  mult,  face
„îndrojdirea-fermentarea lactică”, ce înseamnă o acidifiere directă şi
proprie-naturală, cu o „îmbogăţire” de „fermenţi şi enzime” ştiute a fi
în „drojdii” (cele mai bogate, în acest sens). Mai mult, prin Dospire se
face  o  „Uniformizare”  a  întregului  amestec,  care  prin  preparare-
mărunţire produce separări contrare între părţile externe-coajă şi miez;
prin Dospire se dizolvă coaja în conţinut şi conţinutul se pătrunde cu
părţile din coajă. Aşa, chiar dacă se face zisul „Lapte”, în acesta este
totuşi o „integralitate”, datorită Dospirii. Sucurile şi extractele obţinute
direct  din  Sortimente  ne-dospite  sunt  „fragmentare,  cu  lipsuri  şi
contrare”.

Se tot vorbeşte că în boli apare în organe o „auto-fermentare-auto-
acidifiere”,  care  „macerează-autodigeră”  ţesuturile  celulare  până  la
distrugere.  În  Organele  bolnave  este  o  „aciditate”  crescută  faţă  de
„alcalinitatea” ce menţine masa celulară. Orice „Activ”, însă, se face
pe baza „acidifierii” (care produce trecerea-comunicarea şi prefacerile
de schimb şi asimilare), încât „Aciditatea” este tot aşa de necesară ca
şi „Alcalinitatea”.

Cel mai important este „echilibrul” între Aciditate şi Alcalinitate, ca
şi „trecerea directă” dintr-o parte în alta. Medicina chineză vorbeşte
despre Yin şi Yang, care paradoxal nu sunt „contrare” (cum se zice în
chimia noastră), ci „complementare” (se conţin reciproc şi trec direct
una în alta imediat ce se ajunge la punctul limită dintre ele). Aşa, bolile
pot fi tot aşa de grave, atât ca Yin (acide), cât şi ca Yang (alcaline),
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tocmai datorită lipsei de „mobilitate-transfer” dintre acestea. Deci nu
acidul sau alcalinul sunt „cauza” distructivă, ci „lipsa de „complemen-
taritate”  dintre acestea,  lipsa de „trecere una în  alta” fără „autodis-
trugere” şi fără „distrugerea celeilalte părţi”.

Chimia noastră consideră că acidul face distrugerea totală a părţii
alcaline şi, invers, alcalinul transformă total acidul în alcalin. În boli se
pare că, într-adevăr, are loc şi acest proces extremist. 

„Fierberea”  produce  tocmai  acest  fapt  de  transformare,  până  la
„blocarea” oricărei flexibilităţi dintre acid şi alcalin. Şi, de aici, în boli,
procese „acide” ce distrug toate procesele alcaline. De aceea, se vor-
beşte  de  „selectarea  dintre  acid  şi  alcalin”  a  alimentelor  (cu  zisele
incompatibilităţi).

Noi  considerăm mai  mult,  şi  anume  faptul  distrugerii  „MEMO-
RIALULUI Complementar” dintre acid şi alcalin. Când un „acid” nu
mai  are  „Memorialul  complementar  al  alcalinului”,  este  un  „acid
distructiv”  şi  când  un  „alcalin”  nu  mai  are  „Memorialul  comple-
mentar” al acidului, se face un „alcalin distructiv”.

Să nu se confunde această „acidifiere-alcalinizare” cu „putrefacţia”.
Când se „termină” „Dospirea-autofermentarea” se trece într-o scurtă
„autoalcalinizare”,  care,  dacă  nu  „trece,  iarăşi,  în  acidifiere”,  se
produce „putrezirea-stricarea”. Drojdiile sunt „Dospiri  cu capacităţi”
de  a  trece  alcalinul  iarăşi  în  acidifiere.  De  aceea,  folosirea  trebuie
făcută  doar  în  starea  dintre  „Dospire  şi  Îndrojdire”,  altfel  apare
„putrezirea-omorârea”. Drojdiile se pot „Usca”, în schimb, păstrându-se
„capacitatea  de  Re-Dospire”.  Aşa,  Uscarea  Preparatelor  noastre
Dospite este Modalitatea optimă de Păstrare şi recondiţionare.

În boli se degradează tocmai acest „Memorial”. La fel, fierberea,
rafinarea,  oţetirea chimică şi  anorganicizarea oricărei  substanţe.  Noi
definim „Biologicul” tocmai  ca „MEMORIALUL Comunicării  reci-
proce”.

Noi  mai  consemnăm,  ca  Medicină Isihastă,  un  fapt  „fericit”,  de
„REMEMORARE  a  Memorialului  de  Comunicare  reciprocă”,  care
este „DOSPIREA”.

Mare  atenţie  la  „Modul  de  Dospire”,  care  nu  trebuie  să  fie  o
„substanţă  rafinată”  (ca  oţetul-acidul  direct),  ci  o  „Autoacidifiere-
alcalinitate”.  Acrirea  cu  Oţet  sau  alte  aciduri  rafinate  constituie  o
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adevărată „nenorocire” alimentară. Mai mult, o „acidifiere străină de
propria acidifiere” este la fel de contrară şi distructivă.

DOSPIREA  de  care  vorbim  noi  este  tocmai  „Autoacidifierea-
alcalinitatea propriului Sortiment şi Preparat alimentar”, fără adaos de
o „aciditate străină”.

De aici, insistenţa şi recomandarea în Reţetele noastre, de „Prepa-
rare cu Dospire”, adică mai înainte cu câteva ore, timp în care să se
facă tocmai această „Dospire-autoacidifiere-alcalinitate”.

Orice „amestec” de Alimente, oricât ar fi de apropiate, manifestă o
oarecare „contrarietate-incompatibilitate” între părţi. Dar, „amestecându-le
şi  lăsându-le  să  se  Dospească”,  le  laşi  timp  să  se  „împrietenească-
comunice”,  ca  o „predigerare”,  care  le  neutralizează,  astfel,  contra-
rietatea.

Să nu se confunde „alimentele cât mai proaspete” cu „mâncarea”
lor „imediată”. Se poate mânca „imediat” ceva proaspăt doar dacă nu
se mai  amestecă absolut  cu nimic,  dar orice amestec  are nevoie de
„Dospire-recunoaştere-comunicare reciprocă”.

Aşa, este greşit ca Salatele să fie mâncate imediat ce se prepară, ci
trebuie lăsate un timp la „Dospit” (ceea ce nu le distruge „enzimele şi
vitaminele”, ci, din contră, le „îmbogăţeşte”). Trebuie avut în vedere,
însă,  să  nu  se  „oxideze”,  încă  o  problemă  grea  în  Preparatele
Alimentare.

Orice Aliment care îşi distruge „Forma” începe să „moară”, proces
manifestat prin zisa „oxidare-înnegrire”, care produce tocmai distru-
gerea „enzimelor vitale”. De aici, grija ca să se „oprească oxidarea”,
fapt încercat prin diferite modalităţi (adaosuri chimice, vitaminice, alte
sortimente adjuvante). Se ştie că Uleiul face întrucâtva această oprire.

Noi  am descoperit  că  Făina  de  Grâu  (cereale,  în  general)  şi  de
Seminţe Uleioase, ca şi de Boabe Leguminoase, împiedică foarte mult
oxidarea, care, şi mai mult, „înlesneşte” procesul „Dospirii”, ce gene-
rează,  încă  o  dată  mai  mult,  o  „Re-vitalizare”.  Şi  Făinurile  se
oxidează dacă sunt măcinate de prea mult timp, dar ele păstrează, încă,
o acţiune „anti-oxidantă” faţă de altele.

Aşa,  noi  recomandăm ca  la  orice  amestec  să se  pună imediat
puţină „Făină integrală” şi „Seminţe uleioase” (nuci, alune, seminţe de
dovleac, râşnite proapăt).
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DOSPIREA se face foarte simplu.
Orice Sortiment, ca şi orice amestec, după mărunţire-preparare se

lasă  un  timp  la  „auto-fermentare-alcalinizare”.  Căldura  favorizează
acest proces.

Cerealele şi Legumele să nu fie prea mult „Dospite”, dar „Boabele
leguminoase”  (soia,  fasolea,  mazărea,  năutul,  bobul,  lintea)  trebuie
intenţionat mai mult dospite,  că au o „tărie toxic-contrară” (ce doar
prin fierbere şi dospire-autofermentare mai mare se neutralizează). 

Boabele Leguminoase, dacă nu se „acresc bine” prin Dospire, să
mai fie lăsate încă un timp şi apoi să fie mâncate. Se începe cu mici
cantităţi, mărindu-se progresiv, după cum suportă fiecare.

Pâinea Pustnicească din Grâu nu se Dospeşte decât puţin, ca să se
folosească direct (că de se acreşte prea tare, nu se mai poate mânca
singură). Pentru Lapte şi Supe-Ciorbe, ca şi pentru Sosuri, e bine ca şi
Pâinea Pustnicească să fie şi mai tare Dospită-acrită, ca să nu se mai
folosească altă acritură străină (ce strică). Din celelalte Cereale să se
facă mai dospită-acrită, că se foloseşte doar ca Lapte şi Preparate cu
amestecuri. La fel, din Boabele Leguminoase.

Legile Dietoterapiei Medicinii Isihaste.
Concretizăm  Reperele  stricte  ale  Dietoterapiei  noastre,  ca  zise

„Legi”.
– Proporţia de 10% şi 90% a unui Sortiment faţă de altul, fiecare

putând fi în ambele cazuri, schimbându-se raportul (atât pentru fierturi,
cât şi pentru cele nefierte).

–  Orice  „amestec”  să  fie  doar  din  „Două”  Sortimente  cu  legea
proporţiei  reciproce  de  10-90%  (atât  pentru  fierturi  cât  şi  pentru  
ne-fierturi), altfel apar incompatibilităţi. Aşa se „tolerează” Cerealele
cu  Fructele  şi  cu  Legumele-Verdeţurile  şi  dulciurile  concentrate
(smochine, curmale, miere şi toate dulciurile tari). Nu se „tolerează”
Cerealele cu Proteicele (soia, fasolea, năutul, bobul, lintea, mazărea,
etc) şi cu amidonoasele tari (cartofi, napi, castane, banane).

– Zisele „Salate” să nu fie decât din „Două Sortimente” şi acestea
în proporţie de 10-90%, unul faţă de altul; mai bine se alternează de la
o masă la alta cu celelalte.
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Proteicele  sunt  cele  mai  pretenţioase.  În  Dietoterapia  Medicinii
noastre folosim ca Proteice Boabele Leguminoase uzuale, care fiind
ne-fierte, dar Dospite (în locul fierberii), au o „super-concentrare” ce
necesită câteva indicaţii speciale.

În primul rând, Proteicele noastre Dospite se consumă în cantitate
foarte mică, având „puterea hrănitoare” suficientă în această evaluare.
O „lingură”  de  Soia  Dospită  (sau  de  celelalte)  face mai  mult  ca  o
jumătate de kilogram de carne. De asemenea, se folosesc, mai ales la
început,  în  proporţie  de  10% faţă  de  un  „liant-auxiliar”,  sau  un  al
doilea Sortiment. Nu trebuie să vă lăcomiţi să serviţi în cantităţi mari,
că mai mult strică. Proteicele Dospite au toate valorile naturale (fiind
pregătite fără  fierbere) şi  sunt  tolerabile  în totalitate,  condiţia  fiind,
însă, „cantitatea şi proporţia mică”, altfel devin incompatibile.

Aceste „Legi” ar fi bine să fie respectate de fiecare în parte, şi de
Bucătăriile  familiilor  mari  şi  de  cantine,  pentru  Sănătatea  tuturor.
Chiar  dacă  se  mai  folosesc  şi  Preparate  fierte,  tot  pe  baza  acestor
repere ar trebui făcute.

Meniuri de Tranzit
Ca Dietoterapie, noi mai aducem în atenţie un fapt cu mare valoare

practică, „alimentaţia de tranzit”. În general, digestia noastră este obo-
sită,  înfundată,  intoxicată  şi  incompletă,  datorită  dezordinii  alimen-
taţiei. Agitaţia şi munca noastră zilnică cere o mâncare abundentă, care
rămâne  mai  mult  de  jumătate  nedigerată.  Unii  recomandă  câte  un
„post-repaus alimentar”, dar care nu are efectul dorit. Trebuie efectuată
o  „măturare”  a  întregului  traiect  digestiv,  cu  totodată  refacerea
capacităţii depline de digestie. Aşa se foloseşte metoda de a mânca în
câte o Zi-Două, un singur Aliment, cât mai sărac, dar în cantitate mare,
care să facă o adevărată „măturare”.

Pentru cei care muncesc greu şi au nevoie de energii în plus şi nu
sunt  prea  bolnavi,  pot  folosi  şi  câteva  Preparate  mai  consistente.
Acestea pot fi folosite de Cantine şi comunităţi şi familii numeroase,
unde trebuie să se acopere un necesar alimentar general.

Aşa, să se mănânce în câte o Zi sau două doar câte un Sortiment de
Mâncare, pe săturate şi  din abundenţă, fără nimic altceva, simplu şi
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fără  pâine  (sau  cu  Pâine  obişnuită  foarte  puţină).  Poate  fi  orice
Preparat, de varză, cartofi, pilaf de orez, de paste făinoase, de boabe
leguminoase.  De  asemenea,  se  pot  folosi  Ciorbele,  dar  fără  nimic
altceva, doar Ciorba respectivă, la saturaţie. Mai pot fi doar Lactate şi
Brânzeturi, la toate mesele, o zi sau două.

Pentru bolnavi, noi indicăm mai mult semi-preparatele.
Ele fac şi trecerea la Alimentaţia naturală, care unora le este respin-

gătoare, dacă se începe direct.
Din cele experimentate, dăm câteva Reţete în acest sens.

33. Pâinea dietetică semi-preparată
Majoritatea nu pot mânca fără Pâine. Dar Pâinea coaptă este foarte

acidă, mai ales că este separată de coaja cerealelor (folosindu-se făina
albă).

Noi am găsit  o posibilitate de Preparat  semi-degradat,  pe care o
numim „Pâinea Dietetică-semipreparată”.

Preparare:
Orez măcinat fin cu totodată (un sfert de cantitate) de Grâu (sau

Hrişcă,  sau orz,  sau ovăz, ca să compenseze lipsa cojii  orezului)  şi
pentru diabetici, în special, cu jumătate de Mălai de Porumb, care se
pune în Apă ce clocoteşte şi se face un „Cir gros” (ce fierbe rapid).
Acesta se mai ţine la rece un timp, până se întăreşte.

Este înlocuirea cea mai bună a Pâinii coapte. Este o „Pâine” foarte
gustoasă şi  digestibilă.  O poţi  folosi  chiar  ca Preparat  de bază la o
masă,  cu  Varză  murată  şi  seminţe  uleioase  râşnite,  sau  cu  alte
preparate, chiar fierte. Fă cantitatea cât crezi că o poţi folosi atât la
Prânz, cât şi Seara. Cei care trec la o alimentaţie Dietetică trebuie să
renunţe tot mai  mult  la Pâinea coaptă (foarte acidă),  înlocuind-o cu
această  Pâine  Dietetică,  ca  apoi  să  se  treacă  la  Pâinea  necoaptă
Pustnicească.11

11 Unii fac un fel de Lipii, o cocă de Făină de Grâu uşor coaptă pe plită, dar
care sunt  tot acide şi indigeste. Cirul gros semifiert rapid este cel mai indicat,
ca „trecere” de la Pâinea coaptă la cea necoaptă.
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Nu  uitaţi  Tărâţele,  diluantul  şi  liantul  tuturor  preparatelor
alimentare.

Tărâţele sunt de o valoare deosebită. Să aveţi la îndemână perma-
nent Tărâţe, pe care la folosire măcinaţi-le mai fin (mai ales pentru cei
slabi digestiv). Sunt Alimentul cel mai „Neutru”, care se poate folosi
cu orice preparat.

În Dietoterapia Medicinii noastre, Tărâţele sunt al doilea „Liant”,
după Pâinea Pustnicească.

Şi cu această Pâine Dietetică puteţi folosi diferite Preparate.
Repetăm mereu,  obişnuiţi-vă  să  mâncaţi  foarte  simplu,  ceea  ce

înseamnă foarte digestibil şi foarte hrănitor.
34. Pâinea dietetică semi-preparată, cu Varză murată, sau cas-

traveţi muraţi
Pâinea dietetică semi-preparată cu Varză murată, cu un mic condi-

ment,  cu  puţină  Nucă  în  loc  de  ulei,  sau  câteva  măsline.  Este
„mămăliga cu brânză de post”.

Puteţi găsi şi  alte Preparate, castraveţi  muraţi  sau alte sortimente
murate.12

35.  Cartofi  fierţi  la  minut,  cu  Varză  murată,  sau  castraveţi
muraţi

Cartofi spălaţi şi în coajă, se taie foarte subţiri şi se fierb rapid în
Apă clocotită. Se scot şi aşa calzi se mănâncă, în modul de mai sus.

36. Iahnie de Soia semi-fiartă la minut
Se macină fin Soia, şi se face un Cir rapid în Apă ce clocoteşte (nu

se fierbe decât câteva minute). Se obţine o pastă, la care se mai adaugă
un condiment verde sau uscat, puţină nucă în loc de ulei, chiar câteva
măsline, ceapă sau usturoi şi se face o Iahnie pe cinste, gustoasă. Este
un preparat energetic. Atenţie, pentru cei necăsătoriţi şi tineri, cărora le
produce explozii hormonale. Cei care muncesc greu, o pot folosi.

37. Iahnie de Fasole boabe (sau mazăre, sau Năut, sau Linte, sau
Bob, etc.) semi-fiartă la minut

Ca la reţeta precedentă, dar cu sortimentele respective.

12 Aceste Preparate noi le indicăm în perioada de Tranzit, ca să nu fie o trecere
forţată de la fiert la nefiert.
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38. Varză dulce sau murată semi-călită, cu Nucă (sau seminţe de
dovleac, floarea soarelui, alune de pădure)

Se toacă bine varza şi se freacă în puţină sare (dacă este cea dulce)
şi se fierbe scursă în propriul suc (eventual cu foarte puţină Apă), doar
câteva minute,  peste  care  se  adaugă un condiment,  puţin  usturoi  şi
uleioasele  respective.  Se  mănâncă  goală  şi  fără  altceva  (eventual
puţină Pâine Pustnicească sau obişnuită). Unora, varza crudă (nu cea
murată) le produce balonări neplăcute, de aceea să fie evitată de către
aceştia, să folosească doar pe cea murată.

Se pot găsi şi alte Reţete în acest sens.

În Ziua când mâncaţi fierturi, mâncaţi-le din plin şi singure, că întâl-
nirea cu ne-fierturile încurcă digestia şi lasă reziduuri toxice, datorită
combinaţiilor  incompatibile.  E  greşită  considerarea  că  nefierturile  ar
ajuta  digestia  fierturilor  (ca  salatele  crude),  cu  aşa-zisele  enzime.
Acestea încarcă „rezervele” capacităţii organice de a „Re-învia” hrana
moartă,  încărcare  care,  însă,  se  face  după  ce  s-a  produs  digestia.
Enzimele din preparatele nefierte se absorb „separat” de fierturi, încât
amestecul  cu  fierturile  împiedică  asimilarea  ambelor,  până  la  o
„contrarietate” chiar. De aceea, noi indicăm, mai ales la cei bolnavi grav,
o selectare  strictă  între  „fierturi  şi  ne-fierturi”.  Se poate  folosi,  însă,
proporţia de 10-90% între fierturi şi nefierturi. Cu fierturi, Salata să fie
mai condimentată, dar 10% faţă de Preparatul respectiv. Şi invers, 90%
Salata faţă de 10% un preparat fiert.

Noi indicăm Meniuri simple, accesibile, în primul rând bolnavilor.
Daţi  importanţă  „ritmului  diurn”.  Dimineaţa  hidrataţi-vă  bine  cu
Sucuri, cu Fructe, eventual cu Supe de Zarzavat. Mâncaţi la Prânz mai
devreme, chiar până în 12, că la bolnavi digestia se face mai greu. Spre
Seară să se folosească Fructele uşor dulci,  Bomboanele Dietetice şi
alte preparate cu Fructe, delicatese. Seara să se mănânce până în ora
20, ca după această oră să se facă pauză, eventual mai târziu să se mai
folosească  un  Fruct  sau  o  Bomboană  Dietetică  (vezi  reţeta).  Cei
bolnavi  să  caute  o  respectare  cât  mai  strictă  în  acest  sens.  Cei  ce
muncesc mai greu şi mănâncă târziu, n-ai ce le face, deşi trebuie şi
aceştia  să  se  silească  să  găsească  o  modalitate  de  a  mânca  mai
devreme.
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PÂINEA Pustnicească,
Medicamentul-aliment al Medicinii Isihaste
Din  cele  deja  amintite,  toată  Dietoterapia noastră  este  pe  baza

Pâinii Pustniceşti, pe care noi o redescoperim cu o evidenţă deosebită
şi insistentă.

39. Pâinea Pustnicească Simplă-Integrală
Se prepară simplu.
Grâul măcinat în două feluri, mai  mare şi foarte fin, pentru cei cu

digestia tare şi pentru cei mai slabi. Puteţi măcina pentru mai multe
zile, dar pentru cei cu boli grave să fie proaspăt. Nu se cerne, se pune
puţină Apă simplă şi se face o cocă tare (atenţie, să fie tare) şi se lasă
la dospit cel puţin 7-8 ore, după care se poate folosi. Deci, nu se coace,
nu se fierbe, se lasă complet naturală. Dacă faceţi pentru mai multe
zile, coca întindeţi-o subţire de un milimetru şi puneţi-o la uscat uşor
pe ceva întins, întorcând-o uneori (atenţie, să nu se usuce la tempe-
ratură mare, ci la maximum 30 grade).

Noi mai indicăm să se pună şi puţin Mălai de Porumb, că o face
mai sfărâmicioasă şi mai digestibilă.

Pentru diabetici, este indicat să se pună jumătate Grâu şi jumătate
Porumb.

Se poate adăuga şi puţin Orez, că o face mai  suportabilă.  Nu se
amestecă,  însă,  cu alte  Cereale,  că  devine  indigestă  şi  grea,  pentru
bolnavi în special. Dacă se folosesc, spre exemplu, Secara sau Hrişca
(sau Ovăzul, sau Meiul, sau Orzul), să se procedeze ca şi la prepararea
Grâului, cu doze mici doar de Porumb şi Orez.

Cei care nu au dinţi buni, după uscare să o remacine cât folosesc, şi
să o facă Pesmet, sau să o înmoaie înainte în puţină Apă.

Pâinea Pustnicească din Grâu nu se Dospeşte decât puţin, ca să se
folosească direct (că de se acreşte prea tare nu se mai poate mânca
goală). Pentru Lapte şi Supe-Ciorbe, ca şi pentru Sosuri, e bine ca şi
Pâinea Pustnicească să fie ceva mai tare Dospită-acrită, ca să nu se mai
folosească altă acritură străină (ce strică).
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40. Pâinea Pustnicească în diferite combinaţii
În loc de Apă, se pot folosi variate preparate, ce-i dau mai multă

agreabilitate; cu legume, cu seminţe, cu fructe.
Atenţionăm aici  cu privire  la  o  adevărată  „lege”  a  Dietoterapiei

noastre, ce constă în „proporţia de 10% şi 90%”, a unui Sortiment faţă
de altul.  Adică,  dacă vrem Pâine Pustnicească pe prim plan,  să  fie
aceasta  în  proporţie  de  90%  faţă  de  toate  celelalte  ce  se  adaugă
(acestea  să  fie  doar  în  proporţie  de  10%).  Dacă  vrem  celelalte
Sortimente pe prim plan, acestea să fie în proporţie de 90% faţă de
10% Pâine Pustnicească.

41. Pâinea Pustnicească în amestec cu Morcovi
Morcovi raşi 10% cu Grâu măcinat 90%, bine amestecate şi lăsate

la  dospit  minimum  10  ore.  Amestecul  se  poate  usca  sub  formă  de
Pesmet  sau  se  mănâncă  direct  ca  un  Piure,  adăugându-se  câteva
ingrediente (nuci, ceapă, puţină murătură pentru gust, un mic condi-
ment, etc.) şi un Sos (de diferite sortimente, dar din aceeaşi categorie
de leguminoase); sau se face Supă-Ciorbă, sau Suc-Lapte.

Mai poate fi  şi  proporţia de 90% Morcovi şi  10% Grâu măcinat
(sau Pâine Pustnicească gata făcută, simplă şi uscată), din care se fac
Preparatele ca la Reţeta anterioară.

42. Pâinea Pustnicească în amestec cu Varză crudă sau murată.
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Varză.
43. Pâinea Pustnicească în  amestec  cu Sfeclă  roşie,  crudă  sau

murată. La fel ca precedenta, dar cu Sfeclă roşie.
44. Pâinea Pustnicească în amestec cu Ridiche, sau Gulie, sau

Păstârnac rădăcină, sau Ţelină rădăcină, sau cu alte Legume
La fel ca la Reţeta precedentă, dar cu respectivele legume, fiecare

separat.
45. Pâinea Pustnicească în amestec cu Verdeţuri (salată, spanac,

frunze verzi de diferite plante, trifoi roşu, păpădie, tătăneasă, lucernă,
etc.)  Verdeţurile  respective  bine  zdrobite-mărunţite  cu  puţină  Pâine
Pustnicească, pesmet, ca să nu se oxideze, şi în rest ca la procedurile
anterioare,  cu  ambele  proporţii  de  10-90% şi  sub  toate  formele  de
Preparate (simple, piureuri, salate, ciorbe, sucuri-lapte).

Cei slabi digestiv să facă Supa acestora, strecurând de câteva ori cu
Apă, până iese cât mai mult  conţinut,  îngroşat apoi cu un adaos de
acritură murată şi Pâine Pustnicească.
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Cei mai tari digestivi pot mânca câte o porţie zdravănă de Murături
cu Pâine Pustnicească necoaptă, care este foarte valoroasă ca vitamine
şi pentru restabilirea digestiei. Atenţie cei cu ulcer sau gastrite.

Cei care au făcut proba că pot suporta bine Pâinea Pustnicească o
pot folosi din plin, cu efecte inestimabile.

46. Pâine Pustnicească Ghiveci
Cerealele sunt măcinate cu tot felul de Legume şi Verdeţuri, până

se obţine o Cocă tare şi se usucă. La folosire, se remacină şi se prepară
tot  felul  de  Reţete,  mai  ales  Supe-Ciorbe.  Atenţie,  noi  excludem
Roşiile şi Ardeiul, care pot fi folosite totuşi, dar foarte rar şi de ocazie,
întrucât acestea scot calciu din oase şi-l depun în ţesuturi.

Nu se fac Preparate Cerealiere cu Proteicele (nuci şi alte seminţe în
cantitate  mare,  sau  boabele  proteice  ca  soia,  bobul,  lintea,  năutul,
fasolea, etc), nici cu amidonoasele (cartofii, napii, castanele), şi nici cu
dulciurile.

Se pot face totuşi nişte combinaţii cu Fructe şi dulciuri, dar care se
folosesc  ca  „delicatese”  şi  doar  singure  şi  pe  stomacul  gol,  printre
mese, sau în Posturi de repaus alimentar.

47. Pâine Pustnicească preparată cu diferite Fructe
Fructele de sezon  (mere, prune, caise, căpşuni, zmeură, struguri,

etc. se rad şi se zdrobesc direct cu Pâine Pustnicească simplă, în cele
două proporţii, de 10-90%, ori Fructe, ori Pâine Pustnicească, şi cu un
mic aromant  de coajă de lămâie,  scorţişoară, mentă,  salvie,  cimbru,
chimen.

Se mănâncă imediat, sau se fac Suc-lapte.
Acestea sunt foarte gustoase şi bine tolerate de toţi.
Să se evite amestecul Fructelor acre cu cele dulci, să fie de aceeaşi

categorie şi singure, nu mai multe sortimente, alternându-le. Fructele
prea acre, precum şi cele prea dulci fac rău, să fie proporţia de 10%
dulce, sau 10% acru.

48. Pâine Pustnicească cu mici adaosuri de seminţe uleioase şi
fructe

Ca la cele precedente.
49. Pâine Pustnicească din CELELALTE Cereale (orez, ovăz,

orz, secară, mei, hrişcă)
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Se face simplu, ca şi la prepararea Pâinii Pustniceşti de Grâu (vezi
anterior).  Atenţie,  pentru  acestea  se  indică  o  Dospire-acrire  mai
mare,  ca  să  nu  se  mai  folosească  alte  acidifieri  străine.  Laptele,
Supele-Ciorbele-Sosurile din această Pâine, de diferite Cereale, sunt o
gamă întreagă de Preparate-Reţete.

Cu acestea se pot face, de asemenea, toate Reţetele respective, ca
şi cu Pâinea de Grâu (vezi cele anterioare).

50. LAPTELE de Pâine Pustnicească
Menţionăm şi accentuăm aici pe  „Laptele de Pâine Pustnicească”,

pe care noi îl considerăm tot aşa de Valoros ca şi Laptele propriu-zis.
Pentru  bolnavi,  Copii,  Bătrâni,  Laptele  Vegetal  este  singurul  Lapte
accesibil.  Laptele  obişnuit,  în  general,  se  găseşte  greu  şi  apoi  este
prefăcut  şi  degradat,  ca  şi  Untul  şi  alte  preparate  Lactate.  Au  mai
rămas Caşul şi Telemeaua, ca Brânzeturi din Lapte direct. 

Laptele Vegetal indicat de Medicina noastră este cu Valori asemă-
nătoare.

Am adăugat la fiecare Reţetă cu Pâine Pustnicească menţiunea
că se poate face şi Lapte-Suc-Ciorbe.

Aşa, noi nu mai repetăm Reţetele, recitiţi cu atenţie fiecare Reţetă
precedentă cu Pâine Pustnicească şi  faceţi  Laptele respectiv, după
fiecare în parte.

Pentru  Lapte-Sucuri-Ciorbe-Sosuri,  Pâinea  Pustnicească  să  fie
mai mult Dospită-acrită, ca să nu se mai  folosească alte acidifieri
străine.

51. Laptele de Pâine Pustnicească simplă
Trei linguri de Pâine Pustnicească se zdrobesc bine şi se pun într-un

pahar cu Apă şi se amestecă bine şi mult, până se face ca un Lapte. Se
lasă  foarte  puţin,  până  se  lasă  partea  grosieră  şi  se  toarnă  partea
lăptoasă într-un alt pahar, care se bea încet, după indicaţiile de mai sus.
Peste ce a rămas în primul pahar, se mai pune altă Apă şi se lasă câteva
ore şi iar se mai face un Lapte mai diluat, ce se poate bea printre mese,
sau se pune la supe-ciorbe, sau se lasă până a doua zi să se facă puţin
acrişor, ca un Borş.

Începeţi  cu puţin, ţinând mult  în Gură, până veţi câştiga „Gustul
savuros” al Pâinii necoapte. Laptele din Pâinea Pustnicească Simplă
este cel mai indicat la început şi mai ales Dimineaţa. Nu-l faceţi prea
concentrat.

52. Laptele de Pâine Pustnicească de Mălai-porumb
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Să nu se uite Mălaiul de Porumb, din care se face o Pâine Pustni-
cească foarte valoroasă, mai ales pentru cei cu boli direct energetice
(porumbul fiind sortimentul Galben direct pentru energiile vitale).

Se prepară ca şi  cea din Grâu. Atenţie să fie cât mai fin măcinat
Mălaiul, şi din Boabe integrale (nu din Mălaiul grişat din comerţ, din
care se scoate tocmai partea lăptoasă). Măcinaţi dumneavoastră boabele
de porumb, faceţi o pastă tare, cu un foarte mic adaos de Grâu (ce ajută
la dospire)  şi  lăsaţi  la  Dospit  mai  mult  (să se acrească mai  bine,  că
Mălaiul crud are o tărie greţoasă şi prin dospire se neutralizează). După
Dospire,  la  fel,  se  pune  în  Apă,  se  freacă  bine  şi  se  separă  partea
lăptoasă,  ce  este  puţin acrişoară.  Se  începe  cu  puţin  şi  progresiv  se
măreşte doza. Noi  indicăm o Zi cu Lapte de Grâu şi cealaltă  Zi cu
Lapte de Mălai-Porumb.

53. Laptele de Pâine Pustnicească cu diferite combinaţii
Vezi Reţetele cu Pâine Pustnicească, din care se poate face câte un

„Sortiment de Lapte”.

Supe-ciorbe de Pâine Pustnicească
Lichidul este „sângele” biologicului. Fără sânge, nu este circulaţia

hranei. Daţi mare importanţă hranei lichide.
Dar trebuie să ştiţi cum s-o folosiţi.
Nu amestecaţi Hrana lichidă cu cea consistentă.
În boli,  ori  se mănâncă la o  masă  numai  lichid,  ori  numai  con-

sistent, sau foarte puţin una faţă de cealaltă.  Dimineaţa este indicată
cea lichidă, la prânz cea concentrată şi seara cea semilichidă.

Acestea  sunt  Mâncarea  proprie  celor  grav  bolnavi  şi  debili
digestiv.

Atenţie,  Supele-Ciorbele,  ca  şi  Laptele  din  aceste  Reţete,  să  fie
folosite cu ingerare lentă; chiar dacă sunt lichide, să fie „mestecate-
ţinute mult timp în Gură”, ca să se impregneze suficient de sucurile
salivare. Să nu fie în cantităţi mari, mai ales până se face obişnuirea.
Orice  reacţie  neplăcută  să  nu  vă  sperie  şi  nici  să  renunţaţi  la
Dietoterapia lor.

Atât Laptele, cât şi Ciorbele respective, alternaţi-le pe Zile, dar nu
le amestecaţi. Va depinde şi de boala respectivă, cu un accent pe ceva.
Important este să vă găsiţi Sortimentul ce vă place cel mai mult, care
să vă fie „Prietenul Alimentar”. (Vezi şi Capitolul „Laptele Vegetal
din Seminţele Uleioase”).
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Nu vă speriaţi de unele reacţii neplăcute, cum ar fi balonări, greţuri
şi chiar vărsături, ce înseamnă că se face cu adevărat „măturarea” şi
curăţirea. După acestea, vă veţi simţi uşuraţi ca după o baie.

Recitiţi  toate  Reţetele cu  Pâine  Pustnicească  şi la  fiecare este
indicaţia şi pentru Supă-Ciorbă.

În „maţe-intestine” trebuie să fie 90% Cereale, Fructe şi Legume-
Verdeţuri, altfel vor fi bolnave şi sursă de autointoxicare.

54.  MODEL.  Supa  de  Pâine  Pustnicească simplă  şi  cea  mai
uzuală

Pâinea Pustnicească simplă, dar mai dospită (eventual preparată cu
varză acră sau castraveţi muraţi), se mai trece prin râşniţă, ca să fie ca
un pesmet. Se rade un căţel de usturoi, sau foarte puţină ceapă, sau
puţin praz, puţin morcov sau cartof crud, sau altă legumă, ca varză,
gulie, dovleac (dar câte un sortiment); se mai poate adăuga puţin ardei
crud  pentru  gust;  de  asemeni,  câţiva  sâmburi  uleioşi  râşniţi,  sau
zdrobiţi direct şi foarte bine cu dosul lingurii. Se adaugă, peste acestea,
o lingură sau două de pesmet de Pâine Pustnicească (după necesar şi
după  suportare  mărindu-se  progresiv, până  la  o  cantitate  chiar  mai
mare), şi se amestecă bine. Să nu se uite şi puţine Tărâţe, fin măcinate.
Să nu se uite şi o verdeaţă, proaspătă sau uscată, mai ales praful de
urzică. Apoi se pune totul într-o cantitate de Apă, cât credeţi că vă este
necesar pentru o Supă. Se încălzeşte uşor, mestecând mereu ca să nu se
prindă de  fundul  recipientului  şi  să  nu  se  ajungă  la  fierbere,  că  se
degradează partea hrănitoare. Cei care încă nu s-au obişnuit bine cu
Pâinea Pustnicească, pot adăuga puţin miez de Pâine obişnuită, care
trebuie încet-încet  eliminată,  mai  ales de către cei  grav bolnavi.  Se
foloseşte  mâncând  încet  şi  cu  linguriţa,  ca  să  se  impregneze  cu
sucurile salivare cât mai mult.13

Vezi  celelalte  Preparate:  Pâinea  Pustnicească-Ghiveci,  Pâinea
Pustnicească-Ciuperci,  Pâinea  Pustnicească  cu  diferite  Verdeţuri,
Pâinea Pustnicească cu diferite Fructe, etc.

Din toate se pot face Supe-Ciorbe.
55. Supa de Pâine Pustnicească din diferite Cereale
Toate celelalte Cereale, făcute Pâine necoaptă şi dospite (mai mult),

se pot face Supele cele mai bune.

13 Cei bolnavi nu au voie să mănânce cu lingura, ci cu linguriţa, pentru că pre-
digestia bucală o suplineşte pe cea stomacală, deficitară.
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Supele de ovăz, secară, hrişcă, mei, orz sunt o gamă întreagă de
Preparate agreabile şi hrănitoare, pentru toate bolile.

Se prepară ca în Reţeta precedentă, dar cu Cerealele respective.

Sosuri
Sosurile sunt un Preparat Alimentar de mare folos, pentru agreabi-

litate şi apetit.
Ca şi Laptele şi Supele-Ciorbele, Sosurile se fac din toate şi pentru

toate Reţetele.
56. MODEL. Sos simplu
Sosul simplu este doar din: Ceapă (sau praz, sau usturoi, care la cei

cu afecţiuni grave digestive se exclud), cu puţin condiment (verde sau
uscat), cu puţine seminţe uleioase (nuci, sau alune, sau de dovleac, ori
floarea soarelui), cu puţine măsline şi Ciuperci sărate sau murate, sau
uscate  (de  este  posibil),  cu  puţine  murături-acritură  (varză  sau
castraveţi  muraţi,  borş,  alte verdeţuri  murate  în sare,  şi  doar în caz
excepţional Lămâie, ce nu este prea compatibilă, nefiind autohtonă),
ingrediente ce se amestecă bine până se face o Pastă (chiar ca Untul
Vegetal, ce poate fi folosit ca atare), care se diluează după dorinţă cu
„zeama murată”. Pentru mărirea cantităţii, se pot adăuga Tărâţe foarte
fin măcinate.

Acest Sos poate fi făcut şi pentru mai multe Zile, mai ales Iarna (nu
prea este bine să stea la frigider). 

Cu Sos se prepară toate Meniurile noastre, de la cele semi-preparate
la cele nefierte.

Recitiţi  toate  Reţetele cu  Pâine  Pustnicească  şi la  fiecare este
indicaţia şi pentru Sosuri.

57. Sos cu celelalte Cereale
La Sosul simplu (Reţeta de mai sus) se mai  adaugă 10% câte un

Sortiment  de  Cereale  (grâu,  orez,  ovăz,  orz,  hrişcă,  mei,  porumb),
Dospite în prealabil. 

Aceste Sosuri se mănâncă doar cu Alimentele de Verdeţuri (salată,
lobodă, spanac, frunze de bob, frunze de păpădie, de tătăneasă, etc),
sau Legume (morcovi, păstârnac, ţelină, dovleac, sfeclă roşie, ridiche,
etc), ca Piureuri sau alte moduri de preparare. Cu preparate Proteice se
exclud Cerealele şi se pun cele proteice. 
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58. Sosuri cu Leguminoase Proteice
La Sosul simplu (Reţeta de mai sus) se mai  adaugă 10% câte un

Sortiment  de  Boabe  Leguminoase  Proteice  Dospite  (soia,  linte,  bob,
mazăre, fasole, năut, nuci, arahide, alune de pădure, seminţe de dovleac
sau  floarea  soarelui).  Acest  Sos  se  mănâncă  doar  tot  cu  Alimentele
Proteice,  ca  Piureuri  sau  alte  moduri  de  preparare.  Singur  Cirul  de
Mămăligă este compatibil. Salatele de Verdeţuri neamidonoase, la fel, se
combină bine.

59. Sosuri cu Legume sau Verdeţuri
La Sosul simplu (Reţeta de mai sus) se mai  adaugă 10% câte un

Sortiment de Verdeţuri sau Legume. Acest Sos se mănâncă doar tot cu
Alimentele de Verdeţuri (salată, lobodă, spanac, frunze de bob, frunze
de păpădie, frunze de tătăneasă, etc.) sau Legume (morcovi, păstârnac,
ţelină, dovleac, sfeclă roşie, ridiche, etc.), ca Piureuri sau alte moduri
de preparare.

60.  Sosuri  de Legume sau Verdeţuri  cu Mămăliguţă Cir sau
Cartofi fierţi la minut

Sosul respectiv şi Cartofii, ce se amestecă după gust la momentul
mâncării.

61. Sosuri cu Legume sau Verdeţuri şi Boabele Proteice fierte la
minut

Mai  mult  Salate-Sosuri  cu  Sortimentele  respective  de  Boabe
Proteice fierte la minut (vezi reţetele 36-37).

La Prânz să fie folosite Sosurile Proteice, Seara celelalte.
Noi  excludem roşiile-bulionul,  maionezele,  ardeiul,  untul,  uleiul

direct, că acestea, mai ales pentru cei grav bolnavi, trebuie evitate.

Aceste  diverse  Preparate  cu  Sosuri  se  mănâncă  cu  Linguriţa,
amestecând câte puţin, apoi, cu Sosul Simplu mai zemos sau mai
concentrat la fiecare ingerare, mai  mult  sau mai  puţin, după gust şi
după preferinţă. Din acestea se poate face şi o mică Porţie de  Supă-
ciorbă, adăugându-se Apă simplă, cu puţină murătură-acritură pentru
gust şi încă puţin condiment, care se încălzeşte un pic (să nu ajungă la
fierbere).

Încă o dată, atenţionăm ca Preparatele cu Alimente Proteice să nu
fie amestecate cu dulciurile şi amidonoasele, că sunt incompatibile. În
Dietoterapia noastră, Proteicele sunt cele din Boabele Leguminoase şi
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Seminţele  Uleioase în  cantitate  mare.  Lactatele  şi  Brânzeturile  sunt
complet dincolo de orice amestec.

Cei care nu pot mânca Piureul din Boabe Leguminoase Dospite,
fiind prea tari la gust, pot trece direct la o Supă-Ciorbă mai concentrată
(suportându-se mai bine), cu toată cantitatea respectivă şi se mănâncă
aşa, încălzindu-se puţin.

Sosurile  se  pot  folosi  şi  cu  Fructe.  Cei  ingenioşi  şi  mai  ales
bucătăresele găsesc Reţete diferite şi în acest sens. Important este să se
respecte „separarea strictă” dintre sortimentele incompatibile.

62. Sos simplu din Cereale pentru Fructe de sezon
Sortimentele de Cereale (doar câte unul),  dospite în prealabil,  se

fac un „Lapte gros-concentrat”, prin diluare cu Apă simplă, la care
se adaugă mentă sau cimbru, etc., puţină coajă de lămâie, de nucă de
cocos, de scorţişoară, puţină nucă (sau alune, sau de dovleac, floarea
soarelui), puţină miere (dacă Fructele nu sunt dulci), puţină Pulbere de
Măceşe uscate.

Separat  se  face  Piureul  de  Fructe  şi  se  mănâncă  cu  Linguriţa,
amestecând cu sosul  după gust  la fiecare ingerare.  Nu e bine să se
amestece  Sosul  tot  cu  Fructele,  că  ori  este  prea  diluat,  ori  prea
concentrat, ceea ce împiedică agreabilitatea.

Găsiţi-vă un „Sos propriu”, care vă este cel mai agreabil şi folosiţi-l
pe acesta permanent, schimbându-l din când în când cu un altul. Nu vă
complicaţi cu multe forme, că sunt laborioase şi obositoare. La fel şi
cu toate felurile de Preparate.

63. Sos simplu din Boabe leguminoase Proteice pentru Fructe
de sezon

Deşi Proteicele sunt incompatibile cu Fructele şi mai ales cu cele
dulci,  Sosurile Proteice în  cantitate de 10%,  devin „tolerabile” şi
foarte hrănitoare.

Sosul de Soia dospită (sau din celelalte, Linte, Mazăre, Năut, Bob)
cu Fructe de sezon este un Preparat de bază pentru cei foarte slabi şi
debili digestiv.

Prepararea şi folosirea ca în Reţeta precedentă.
Sosul de Amidon de Cartofi, la fel.
Sosul de Legume (morcovi, dovleac, gulie, etc.), la fel. 
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64. Sos de Mentă (sau chimen, cimbru, coajă de lămâie, de nucă de
cocos, scorţişoară, etc.) puţină nucă (sau alune, sau de dovleac, floarea
soarelui), puţină miere (dacă Fructele nu sunt dulci), puţină Pulbere de
Măceşe uscate.

Separat se face Piureul de Fructe şi se mănâncă cu Linguriţa, ames-
tecând cu sosul după gust la fiecare ingerare. Nu e bine să se amestece
Sosul întreg cu Fructele, că ori este prea diluat, ori prea concentrat,
ceea ce împiedică agreabilitatea.

65.  Sosul  din  Castane  comestibile  este  o  adevărată  comoară
alimentară. Se face ca la reţetele precedente, dar cu Castane.

66. Sosul din Pulbere de Măceşe este cel mai valoros ca Vitaminic.
Se face ca la reţetele precedente, dar cu Măceşe (uscate simplu sau cu
Făina de grâu; vezi capitolul „Conservare şi depozitare”).

67. Sos cu Plante Medicinale
La fel, dar cu Plantele medicinale dorite (câte un sortiment).
Sosurile respective se fac separat şi Preparatele de diferitele sorti-

menturi, ca Piureuri sau alte forme, tot separat, şi doar la folosire  se
„îmbină”, cu „legea” Dietoterapiei noastre, ca Sosul să fie 10% faţă
de Preparatul de bază şi să fie foarte concentrate.

Reţetele cu Preparate PROTEICE, pentru masa de Prânz, sunt pe
bază de Lactate, Seminţe şi Boabe Leguminoase consistente.

68. Soia dospită
O lingură de Boabe de Soia (sau mai mult, după necesar, dar nici

prea mare cantitate, că Soia este foarte concentrată şi energetică), se
macină cât  mai  fin cu totodată o linguriţă de Grâu,  cu puţină Apă,
făcându-se un mic cocoloş, care se pune într-un vas la cald, de obicei
de Seara, ca pe timpul nopţii să aibă timp să se dospească, până la o
uşoară  acrire-murare  (să  nu  se  mănânce  dacă  nu  s-a  acrit  puţin).
Această dospire este asemenea „fierberii”,  că îi  neutralizează gustul
neplăcut şi semitoxic şi o face digestibilă.

La  folosire,  se  adaugă  puţină  Nucă  râşnită,  un  mic  condiment-
verdeaţă, puţină Ceapă sau usturoi şi se face o Pastă foarte Hrănitoare,
mai  mult  decât  carnea  şi  orice  preparat  Proteic.  Soia  are  toate
Proteinele  esenţiale,  de  aceea  se  consideră  „carnea  vegetală  prin
excelenţă”. Este o cantitate mică, dar care face cât o mare cantitate de
alte  preparate.  Se  mănâncă  încet,  fără  altceva,  mestecând  bine,
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savurând Gustul plăcut. Dacă ţi se pare prea tare la gust, mai diluează
cu Tărâţe, sau miez de Pâine obişnuită (evitată de cei grav bolnavi).
Celor care nu sunt obişnuiţi li se va părea greţoasă. Să se înceapă cu
puţin şi să se scoată întâi partea Lăptoasă (din care să se facă, apoi,
Ciorbă).

69. Linte dospită
Ca la Reţeta de mai sus, dar în loc de Soia se foloseşte Lintea, care,

la fel, este foarte hrănitoare. Atenţie la dospire, să fie până la o uşoară
acrire, altfel mai bine mai aşteptaţi; sau mâncaţi altceva şi preparatul
respectiv puneţi-l după dospire la uscat şi-l aveţi la îndemână pentru a
doua Zi. Preparatul acesta uscat se mai înmoaie cu puţină Apă şi se
foloseşte  după  indicaţiile  precedente,  cu  adaosul  de  condiment  şi
eventual diluarea cu Tărâţe fin măcinate. Să se înceapă cu puţin şi să
se scoată întâi partea Lăptoasă (din care să se facă apoi Ciorbă).

70. Fasolea boabe dospită
Fasolea boabe este, de asemenea, „carnea vegetală”, foarte concen-

trată, energetică şi hrănitoare. Dar cum se face obişnuit, cu o fierbere
de ore întregi, îi distruge mai mult de trei sferturi din valoare şi o face
grea şi cu efecte explozive şi toxice. Fasolea-boabe, însă, nu se poate
mânca  direct,  că  are  o  toxină,  „fasolina”,  ce  se  neutralizează  prin
fierbere şi prin „dospire-acrire-murare”. Noi alegem dospirea, care nu
o degradează.

Prepararea  ca  la  Reţeta  precedentă,  doar  că  se  foloseşte  Fasolea
dospită.

Să nu fie în cantitate prea mare, că este foarte energetică, ceea ce
produce la tineri şi necăsătoriţi efecte prea energizante.

71. Mazărea boabe, dospită
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Mazăre.
72. Năut dospit
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Năut, care, de asemenea, este foarte

hrănitor.
73. Bob dospit
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Bob, care, de asemenea, este foarte

hrănitor.
74. Sâmburi de Nucă (sau de dovleac, sau de Floarea Soarelui, sau

Alune de pădure) dospiţi
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Ca la  Reţeta  precedentă,  dar  cu  ingredientele  respective  (ce,  în
prealabil,  au  fost  ţinute  în  Apă  la  împrospătare,  vezi  capitolul
„Seminţele  uleioase”),  care,  de  asemenea,  sunt  foarte  hrănitoare.
Seminţele  uleioase  sunt  şi  foarte  Proteice,  o  alimentaţie  de  valoare
pentru Dietoterapie.

Reţete cu Legume-Verdeţuri
Verdeţurile şi Legumele sunt tot aşa de importante ca şi Cerealele şi

Proteicele.
75. Piure de Ridiche rasă cu Pesmet de Pâine Pustnicească, sau

Grâu măcinat
Ridiche rasă (cât crezi că poţi mânca) şi câteva linguri de Pesmet

de Pâine Pustnicească, sau Grâu măcinat, şi amestecate bine cu ingre-
dientele  (sâmburi  de  Nucă, Ceapă  sau  praz,  sau  usturoi,  cu  2-3
Măsline, cu puţină Varză murată, sau Castraveţi muraţi), ce se lasă la
„dospit”  mai  multe  ore,  ca  să  se  neutralizeze  „tăria-usturimea”
Ridichii, pe care majoritatea bolnavilor nu o suportă. Cei slabi digestiv
pot face din aceasta, după dospire, o Supă, mai adăugându-se eventual
puţină  Varză  murată,  sau  Castraveţi  muraţi,  care,  şi  mai  mult,  se
strecoară de partea grosieră. Se mai îngroaşă, eventual, cu Pesmet de
Pâine Pustnicească, sau puţin miez de Pâine obişnuită (pentru cei nu
prea grav bolnavi).

76. Piure de Sfeclă roşie rasă
Aceleaşi Ingrediente  (sâmburi  de  Nucă, Ceapă  sau  praz,  sau

usturoi,  cu  2-3  Măsline,  cu  puţină Varză  murată,  sau  Castraveţi
muraţi, etc., dar în loc de Amidon de Cartofi se pun câteva Linguri de
Grâu măcinat şi Sfeclă Roşie rasă (cât crezi că poţi mânca). Se lasă la
dospit mai mult timp, ca să se neutralizeze tăria Sfeclei. Se mănâncă
direct,  sau,  pentru  cei  slabi  digestiv,  se  suge  şi  se  aruncă  partea
grosieră, sau se face Supă ca la Reţeta precedentă şi se strecoară.

77. Piure de Gulie rasă
Ca la Reţeta precedentă, dar în loc de Sfeclă se pune Gulie rasă.
78. Piure de Morcov ras
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Morcov ras.
79. Piure de Napi raşi
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Napi raşi.
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Piure de Păstârnac ras
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Păstârnac ras.
Piure de Rădăcină de Ţelină rasă
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Ţelină rasă.
Piure de Urzici crude
Ca la  Reţeta  precedentă,  dar  cu  Urzici  crude,  zdrobite  rapid  cu

puţină Pâine Pustnicească, pentru a nu se oxida-înnegri.
Piure de Salată Verde
Ca  la  Reţeta  precedentă,  dar  cu  Salată  Verde  bine  mărunţită-

zdrobită.
Piure de Spanac
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Spanac.
Piure de Dovleac
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Dovleac ras.
Piure de Varză murată
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Varză murată (dar nu prea acră).

Murarea se diluează cu Pesmet de Pâine Pustnicească şi Tărâţe, după
preferinţă.

Piure de Castraveţi muraţi
Ca la Reţeta precedentă, dar cu Castraveţi muraţi (dar nu prea acri

şi nu prea săraţi).
Un Preparat pe care-l recomandăm şi care este foarte agreabil şi

hrănitor, folosit de noi în Reţetele de bază, este: 
80. Pâinea de Cartofi
Cartoful este Alimentul doi după Cereale. Dar Cartoful fiert-copt îşi

pierde trei sferturi din valoarea nutritivă. Crud are o toxicitate şi, în
plus, datorită stropirii cu insecticide, devine aproape de nefolosit, mai
ales pentru cei cu boli speciale.

Noi am găsit totuşi o metodă de a putea fi folosit.
Se rade fin Cartoful în Apă (cu puţin oţet, ca să nu oxideze) şi se

amestecă bine, se strecoară zeama, spălându-se bine răzăturile în Apa
respectivă şi se strecoară tot Lichidul, care se lasă cam o jumătate de
oră, timp în care se va depune un strat albicios, tocmai „Amidonul de
Cartof”, care este un valoros Aliment, ce este în mare curăţat de toate
„toxinele” cartofului şi, astfel, se poate mânca direct, fără fierbere sau
coacere. Răzăturile spălate, chiar dacă au pierdut o parte din săruri şi
vitamine, sunt încă bune ca Salată, sau se pun la murat (de aceea nu le
aruncaţi, putând fi consumate de către cei mai sănătoşi). Acest Amidon
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de Cartof se mai poate  amesteca puţin cu Făină de Grâu necernută
(integrală, ca să-i dea liant de legătură) şi poate fi  uscat  pe o tăviţă,
întins subţire, obţinându-se o „Făină de Amidon de Cartof”, care este
apoi folosită la diferite Preparate. Este foarte hrănitor şi energetic. O
Lingură  de  Amidon  de  Cartof  este  de  ajuns  (face  aproape  cât  un
kilogram de Cartofi bruţi).

81. Piureul de Amidon de Cartofi, cu Sos Simplu
Amidonul de Cartofi (vezi reţeta respectivă), 1-3 linguri (după cât

crezi că poţi mânca) cu puţin Sos Simplu şi puţină murătură-acritură
diluată, se face ca un Piure tare, care se mănâncă apoi cu Linguriţa,
amestecând câte puţin, apoi, cu Sosul Simplu, mai zemos sau mai con-
centrat, la fiecare ingerare, mai mult sau mai puţin, după gust şi după
preferinţă. Din acestea se poate face şi o mică Porţie de Supă-ciorbă,
adăugându-se Apă simplă, cu puţină murătură-acritură pentru gust şi
încă  puţin  condiment  (şi  încă  puţin  Amidon  de  Cartofi  pentru
îngroşare), care se încălzeşte puţin (să nu ajungă la fierbere).

Seminţe Uleioase şi folosirea lor
Seminţele  uleioase să  fie  înmuiate  mai  multe  ore,  să  se  dizolve

grăsimile râncede toxice, dar atenţie, să fie mai întâi zdrobite, ca să nu
înceapă să încolţească, ce face masa fizică prea puţin asimilabilă (că
prin  încolţire  energiile  devin  de  „reproducere”,  nu  de  „asimilare-
hrănire”. 

Se pot folosi şi în diferite Preparate, mai ales Dimineaţa şi Seara, ca
Ciorbă, sau Lapte Vegetal, ca şi la prepararea Untului Vegetal (iarăşi
o specialitate de mare valoare a Dietoterapiei noastre).

Acest Lapte Vegetal nu se poate folosi la Copiii Sugari, ce au nevoie
de un Lapte Matern. Când pot trece şi la o Alimentaţie preparată, încet-
încet  se  poate  introduce  şi  Laptele  Vegetal,  ce  le  va  da  o  Creştere
Sănătoasă.

82. Lapte de Seminţe uleioase
Se râşnesc cât mai fin Seminţele de Floarea Soarelui, de Dovleac,

Nuci sau Alune; înmuiate şi Dospite (mare atenţie), dar nu amestecate,
fiecare pentru câte un sortiment, se pun într-un pahar cu Apă şi se bate
lichidul bine până se face ca Laptele. Se separă partea lăptoasă, care
se bea încet.
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83. Unt de Seminţe uleioase
Seminţele pregătite ca mai sus se fac ca o Pastă cât mai groasă,

frecându-se bine, adăugându-se puţin praz, usturoi, câteva măsline, o
verdeaţă  uscată  sau  proaspătă,  puţină  varză  murată,  sau  castraveţi
muraţi, sau ciuperci la sare şi murate. Toate bine amestecate, să fie ca
un Unt, ce se poate folosi la Sosuri, Ciorbe, sau direct pe Pâine.

Lactate-Brânzeturi
Sunt alimentaţia Proteică cea mai consistentă.
Lactatele-Brânzeturile  sunt  un  Aliment  de  bază,  dar,  ca  şi

Dulciurile, sunt marea nenorocire a intoxicaţiilor şi depunerilor celor
mai nocive. În Dietoterapia noastră, suntem foarte stricţi şi cu reguli de
separare riguroase.

Lactatele  sunt  mediul  cel  mai  propice  pentru  dezvoltarea  florei
microbiene  în  intestine  şi  chiar  în  sânge,  ca  şi  glucidele,  de  aceea
trebuie o atenţie deosebită, mai ales în boli grave.

Noi  indicăm  în  bolile  grave  o  micşorare  până  la  excludere  a
Lactatelor  şi  Dulciurilor,  ca  să  se  oprească  „focarele  distructive”.
Hrana va fi, în aceste cazuri, din metabolizarea Pâinii Pustniceşti (cu
diferitele sale combinaţii) şi a celorlalte Alimente naturale şi vegetale.

Mulţi  nu ştiu cum să mănânce Lactatele şi  Brânzeturile.  Unii se
plâng  că  le  fac  rău  şi  au  o  respingere.  Nu  mâncaţi  decât  Lactate
netrecute prin foc şi nepasteurizate (sterilizate), mai ales cei cu boli
speciale.  Mai  bine  renunţaţi  total  la  Lapte şi  înlocuiţi-l  cu  Laptele
Vegetal  (vezi capitolul respectiv). Brânzeturile să fie, la fel, netrecute
prin foc şi sterilizare. Caşul şi telemeaua sunt bune, dar cu o condiţie:
să  nu fie prea proaspete, că sunt indigeste la majoritatea. Mai mult,
sfărâmaţi Brânza în Apă multă şi lăsaţi-o până se desărează (şi chiar
de este nesărată), că Apa mai extrage din cheag (cu care a fost făcută,
ce produce tocmai repulsia la brânzeturi). Nu vă speriaţi că se pierd
câteva grăsimi (care sunt amestecate cu cheag toxic), chiar este bine să
fie în acest fel.

Lactatele şi Brânzeturile sunt un Aliment complet şi  nu au voie să
mai fie amestecate cu altele, că devin reziduale şi nu se digeră cum
trebuie, de unde toxicitatea lor. Se consumă, astfel, doar simple şi pe
stomacul gol.

Respectaţi aceste indicaţii, dacă vreţi o adevărată Dietoterapie.
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Cura cu Lapte şi Brânză este pentru cei  deficitari proteic.  Atenţie
Tinerii  şi  cei  necăsătoriţi, că  provoacă  hiperfuncţii  hormonale  ce
produc o scurgere şi mai mare de proteine din organism (mai ales prin
cele sexuale, cu patologii ca masturbaţia sau alte perversiuni). 

Nu este nevoie să mâncaţi mult, ci puţin şi  cu adevărat hrănitor.
Mâncaţi încet, ca să se facă trei sferturi digestia prin sucurile salivare
din gură. Să nu înghiţiţi Lactatele până nu se fac pastă în gură. Brânza
sfărâmaţi-o bine cu dosul lingurii, până se face ca untul şi câte puţin şi
des  mai  ţineţi-o,  încă,  în  gură, să  se  impregneze  mult  cu  sucurile
salivare.

Unii fac câte o „cură” de Brânză sau Lapte de la o zi la mai multe,
cu cantităţi puţine şi dese (câte o lingură la o oră), cură ce se dovedeşte
foarte hrănitoare şi chiar vindecătoare de multe boli.

Brânza să se folosească doar pe stomacul gol şi fără alte alimente.
În  Ziua  când  mâncaţi  Lactate-Brânzeturi,  consideraţi-o  Ziua

acestora, de Dimineaţa până Seara. Pentru cei ce muncesc mai greu, se
poate adăuga puţină Pâine, cea mai indicată fiind Pâinea Pustnicească,
întrucât  Lactatele  cu  orice  alt  aliment  nenatural  –  fiert  sau  copt  –
produc un amestec foarte lipicios şi indigest, ce intoxică intestinele.

84. Iaurtul, adică Laptele nefiert, lăsat să se acrească, este foarte
valoros, dar atenţie, să se mănânce cu linguriţa, şi puţin la început (2-3
linguriţe), şi după o jumătate de oră să se mărească doza, cu pauze de
un sfert de oră, ca să se absoarbă încet, altfel trece repede în intestine
şi produce diaree. Din Iaurt să se facă şi „Brânza crudă”, scurgându-se
uşor  partea  zemoasă,  de  o  valoare  deosebită.  Cei  foarte  slăbiţi,  cu
Ficatul în deficit, să facă adesea câte o „cură de Brânză crudă”, dar
atenţie, să nu fie în cantitate mare şi să se facă pauze, adică 1-2 Zile
Brânză  crudă  şi  1-2  Zile  pauză,  ca  să  lase  Intestinelor  un  timp  de
„curăţire  a  lactatelor”,  care  sunt  o  sursă  de  toxicitate  şi  infestare
parazitară. În această cură, noi indicăm câte o Zi doar astfel de Brânză,
fără alte alimente, în doze mici şi cu pauze. Seara, după ce au trecut
cel  puţin trei  ore  de la  ultima  ingerare  de Brânză,  să  se  mănânce  
1-2 Mere (nedulci) şi  să se bea câte puţin Suc de Mere cu Morcov
diluat cu Apă, pentru Hidratare (completarea de Hidratare, că Iaurtul
este şi foarte diuretic). Atenţie, Iaurtul să fie făcut casnic, din Lapte
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nefiert,  sigur  (natural),  acrit  şi  închegat  cu puţină „maia  de grâu şi
porumb” (grâu măcinat cu mălai lăsat la dospit până se acreşte), că cel
din  comerţ  este  cu  chimicale  şi  din  Lapte  pasteurizat  şi  adesea
amestecat cu Lapte praf-artificial.

Fructe
Fructele  sunt  „Mâncarea  celor  din  Rai”, de  aceea  Copiii  şi

Bătrânii au nevoie în mod special de Fructe. Tinerii şi cei ce muncesc
greu au nevoie de proteice şi uleioase. Cei bolnavi, de asemenea, prin
Fructe îşi remediază Sănătatea.

Noi facem, însă, o selectare şi aici.
– Să se deosebească cele dulci de cele nedulci şi de cele acre.
– Cele nedulci şi acre să se folosească dimineaţa şi cele dulci spre

seară (digestia fiind în acest sens).
– Copiii,  tinerii  şi  cei necăsătoriţi  să evite pe cele dulci,  că sunt

„explozive  hormonal”  (şi  produc  patimi),  iar  la  bătrâni,  din  cauza
sedentarismului,  produc  fermentaţii  intestinale nocive.  În  cantităţi
foarte mici sunt bune, însă.

– Evitaţi amestecul de fructe, mâncaţi doar câte un sortiment.
–  Nu mâncaţi  mult  deodată,  ci  fracţionat  şi  cu  pauze.  Cei  grav

bolnavi să le mănânce rase şi câte  o linguriţă din cinci-cinci minute
(sau un sfert de oră). Şi cei mai sănătoşi să nu depăşească atât cât se
„umple gura o dată” (repetând cu pauze).

–  Mulţi  par  să  nu  tolereze  Fructele  crude,  de  aceea  medicina
obişnuită le indică fierte în compoturi.  Noi nu admitem decât pe cele
crude, dar în cantităţi foarte mici, ce, astfel, nu mai fac rău. Câte o
boabă, câte o felioară, câte o linguriţă, des şi mestecat bine.

– Fructele nu se consumă decât  strict pe „stomacul gol”, nu cu
alte  alimente  sau  după  masă.  Este  un  obicei  rău  şi  nociv  să  se
servească fructele ca desert.

– Merele sunt cele mai valoroase. La mulţi, Merele produc greutate
în stomac şi balonări şi alte intoleranţe... dar nu renunţaţi, folosiţi-le în
cantităţi mici şi des (câte o felie) şi aşa vor fi tolerate.

– Strugurii sunt, de asemenea, foarte buni, dar atenţie, fiind foarte
glucidici,  pot declanşa crize diabetice, de aceea să se mănânce doar
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câte  6-7 boabe cu pauze de cinci minute şi  să nu se depăşească un
ciorchine.

– La fel procedaţi cu toate celelalte Fructe, cu selectările de mai
sus.

– Curele doar cu Fructe sunt bune, dar la mulţi trecerea bruscă doar
la fructe produce o reacţie intestinală şi umorală explozivă. De aceea,
testaţi mai întâi toleranţa. La fel, curele cu sucuri. Noi indicăm, mai
bine, tot o folosire a unor cantităţi foarte mici.

– Evitaţi pe cele conservate şi preparate.
– Sucurile de Fructe, de asemenea, au nevoie de o selectare strictă.
Cei slabi digestiv nu pot folosi nici Fructele, nici Sucurile direct, ci

„diluate”  cu  Apă. Noi  indicăm  în  mod  special  această  „diluţie”,
pentru că dă o accesibilitate mai mare. Aşa, radeţi cât mai fin Fructele,
sau le zdrobiţi şi diluaţi cu Apă, până aproape de jumătate. Cu Lingura
beţi încet şi cu pauze partea lichidă, peste ce rămâne mai punând încă
o dată Apă, care după un timp iar se face un suc (chiar dacă este mai
diluat).

Fructele nu se admit cu Lactatele şi Brânzeturile.
85. Sucul de Mere cu Morcov, cu 10% Mazăre dospită
Este „Salvarea” celor grav bolnavi şi a celor foarte slăbiţi. Mazărea

este valoroasă atât ca hrănire, cât şi ca Medicament, că are o substanţă
ce reface Măduva osoasă şi ajută la regenerarea Sângelui în anemii. 

Se  rad  2-3  Mere  cu  un  Morcov  potrivit,  se  diluează  cu  Apă
jumătate, şi se scurge Lichidul ca Suc, care apoi se amestecă bine cu
10% Mazăre dospită (dospită şi uscată, sau dospită proaspăt). Se bea
cu  linguriţa,  cu  pauze  de  10-15  minute,  amestecându-se  la  fiecare
ingerare. Se bea mai ales Dimineaţa, Seara nefiind indicate Boabele
Proteice. Doza va fi  după necesar, de la un sfert  de kilogram la un
kilogram,  dar  atenţie,  pe  Stomacul  gol  şi  doar  după  o  Oră  să  se
mănânce o Mâncare obişnuită. 

86.  Sucul  de  Mere  (cu  puţină  Ridiche),  cu  10% alte  Boabe
Leguminoase dospite,  ca Soia, Linte, Bob, Fasole;  sau cu cereale,
mai ales cu Hrişcă şi Mei.

Prepararea şi folosirea ca la Reţeta precedentă. Este un Suc-Lapte
foarte hrănitor. Atenţie, Boabele Proteice să fie bine dospite, ca să li se
atenueze gustul toxic, mai ales la Fasole şi Soia. Fasolea este foarte
valoroasă, este cea mai energetică dintre toate Boabele. Nu vă lăcomiţi
cu o cantitate mare, respectaţi proporţia de 10%. 
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87. Sucul de alte Fructe de Sezon cu 10% Verdeţuri şi Leguminoase
La fel ca mai sus, dar cu respectivele sortimente. 
Se indică şi un adaos de câteva Tărâţe fin măcinate. Se pot adăuga şi

foarte puţine seminţe uleioase râşnite. 
Acest Suc se poate lua într-o Sticlă la Serviciu şi în pauze se poate

folosi. Daţi importanţă acestei Hidratări-Hrană. Mulţi au o Circulaţie
proastă a Sângelui şi a Umorilor din organism, tocmai datorită acestei
deficienţe,  se  întâmplă  mai  ales  la  Intelectuali  şi  sedentari  (care  se
plâng de ameţeli,  de oboseală,  de incapacitate de concentrare).  Cea
mai mare deficienţă la lumea de astăzi pe linie Alimentară este „lipsa
de Hidratare şi mobiloterapie”. 

Pentru Sucuri, nu este nevoie neapărat de un Storcător. Raderea şi
mărunţirea manuală sau mecanică cu diluţia cu Apă este de ajuns, că se
presează  cu  dosul  Lingurii  să  se  decanteze  Sucul,  sau  respectivele
Preparate se „sug” fără să se înghită partea grosieră.

88. Mere  rase  10%  (sau  toate  sortimentele  de  Fructe,  dar  nu
amestecate, ci separate) cu 90% Morcov ras (sau toate sortimentele
de Verdeţuri-Legume, dar nu amestecate, ci separate), ca Piure sau ca
Suc. Se indică şi un adaos de câteva Tărâţe fin măcinate. Se poate face
şi o Supă-Ciorbă, cu puţină Murătură-acritură şi foarte puţine seminţe
uleioase râşnite, în loc de ulei.

89. Mere  rase  90%  (sau  toate  sortimentele  de  Fructe,  dar  nu
amestecate, ci separate) cu 10% Morcov ras (sau toate sortimentele
de Legume-Verdeţuri, dar nu amestecate, ci separate), ca Piure sau ca
Suc. Se indică şi un adaos de câteva Tărâţe fin măcinate. Se poate face
şi o Supă-Ciorbă, cu puţină Murătură-acritură şi foarte puţine seminţe
uleioase râşnite, în loc de ulei.

90. Mere rase 90% (sau toate sortimentele de Fructe, dar nu ames-
tecate, ci separate) cu 10% Boabe Proteice dospite  (toate sortimen-
tele  acestora,  dar  nu amestecate,  ci  separate),  ca  Piure  sau ca  Suc-
Lapte Vegetal. Se indică şi un adaos de câteva Tărâţe fin măcinate. Se
poate  face  şi  o Supă-Ciorbă, cu  puţină  Murătură-acritură  şi  foarte
puţine seminţe uleioase râşnite, în loc de ulei.

91. Mere rase 10% (sau toate sortimentele de Fructe, dar nu ames-
tecate, ci separate) cu 90% Boabe Proteice dospite  (toate sortimen-
tele  acestora,  dar  nu amestecate,  ci  separate),  ca  Piure  sau ca  Suc-
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Lapte Vegetal. Se indică şi un adaos de câteva Tărâţe fin măcinate. Se
poate  face  şi  o Supă-Ciorbă,  cu  puţină  Murătură-acritură  şi  foarte
puţine seminţe uleioase râşnite, în loc de ulei.

92. Mere rase 10% (sau toate sortimentele de Fructe, dar nu ames-
tecate,  ci  separate) cu  90%  Cereale  Dospite  (toate  sortimentele
acestora, dar nu amestecate, ci separate),  ca Piure sau ca Suc-Lapte
Vegetal. Se indică şi un adaos de câteva Tărâţe fin măcinate. Se poate
face  şi  o Supă-Ciorbă,  cu  puţină  Murătură-acritură  şi  foarte  puţine
seminţe uleioase râşnite, în loc de ulei.

93. Mere rase 90% (sau toate sortimentele de Fructe, dar nu ames-
tecate,  ci  separate) cu  10%  Cereale  dospite  (toate  sortimentele
acestora, dar nu amestecate, ci separate),  ca Piure sau ca Suc-Lapte
Vegetal. Se indică şi un adaos de câteva Tărâţe fin măcinate. Se poate
face  şi  o Supă-Ciorbă,  cu  puţină  Murătură-acritură  şi  foarte  puţine
seminţe uleioase râşnite, în loc de ulei.

Cu Fructele mai dulci se pot face delicatesele-bomboanele Dieto-
terapeutice.

Delicatese-bomboane Dietoterapeutice
Repetăm mereu  că  noi  evităm folosirea  Dulciurilor  concentrate,

pentru că fac rău Pancreasului slăbit la majoritatea lumii de astăzi, şi
datorită  faptului  că  Dulciurile  sunt  „drogul  numărul  unu”  al  civili-
zaţiei, de unde „explozivitatea” exagerată, mai ales a Tineretului. 

În Natură rar sunt Dulciuri concentrate. Aşa, doar cele Naturale să
fie  folosite.  Şi  cele  concentrate  au  încă  şi  alte  ingrediente  care  le
atenuează  nocivitatea.  Copiii,  Tinerii  şi  Bătrânii  să  evite  Dulciurile
concentrate. Doar cei foarte slăbiţi să le folosească în doze foarte mici
şi cu selectare strictă. 

Mai mult, Dulciurile să nu fie consumate Dimineaţa, ci doar spre
Seară  şi  Seara  şi  cu  precauţia  să  fie  pe  Stomacul  gol  şi  fără  alte
amestecuri.

94. Bomboane cu Fructe Dulci
Fructele Dulci, Prune, Struguri, Smochine, Curmale, Miere etc. se

amestecă  bine  cu  Pesmet  uscat  de  Cereale  Dospite  (vezi  capitolul
respectiv) şi cu Seminţe Uleioase, cu puţin Chimen sau alt condiment
aromatic (cimbru, scorţişoară, coajă de lămâie, Nucă de Cocos, etc.),
până se face o Pastă groasă, apoi în bobiţe-bomboane, mai adăugându-se
Tărâţe ca să nu fie lipicioase. În mijloc, se mai  poate pune câte un
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Sâmbure de Nucă, de Alună. Dacă vrei să fie mai dulci, se adaugă în
plus Miere zaharisită (mai ales de Floarea Soarelui), dar e bine să nu
fie un Dulce prea concentrat.

Aceste Bomboane sunt foarte energetice, de aceea să fie folosite
câte una-două şi cu pauze de câteva ore. Cei ce muncesc mult fizic pot
folosi mai multe. Când ţi-e sete, poţi lua o Bomboană şi apoi să bei
Apă. Ca Desert, să se ia doar una singură. 

Aceste Bomboane se pot face mai multe şi pot fi folosite la alte
preparate  delicioase,  cu  Fructe  de  sezon mai  zemoase,  mai  ales  cu
Căpşuni, Zmeură, Caise, etc.

95. Bomboane cu Fructe Dulci şi cu Boabe Proteice (Soia, Linte,
Mazăre, Nuci, Alune, etc.)

Ca mai sus, dar cu Boabele Proteice dospite şi uscate.

Reţete-Test
Sunt Reţete de „probă-testare” şi totodată de Introducere în Dieto-

terapia Medicinii noastre Isihaste. 
Nu se poate trece brusc şi direct la o Alimentaţie strictă, de aceea se

face trecerea cu o metodă de „strecurare-adaptare”. Noi vorbim de un
„Memorial  Alimentar”  atins  de  „păcat”.  După  izgonirea  din  Rai  şi
Natura se „atinge, se strică”, de aceea în noi mâncarea se „strică”. A
„găsi” COMUNICABILITATEA din Alimente  este  secretul  Dietote-
rapiei  noastre.  „Digestia de Rai” era prin această „Comunicabilitate
directă”; după păcat, apare o „digestie prin rupere, ardere şi distrugere-
prefacere”. Aici se încurcă vegetarienii şi naturiştii, că degeaba sunt
alimente  Vii,  dacă  nu  au  „Desfacerea Comunicabilităţii”,  tot  toxice
sunt. 

Tot ce este „omorât, fiert”, sunt alimente „rupte în negativuri”, pe
care „digestia” trebuie să le asimileze şi să le prefacă în „ceva bun” şi,
nereuşind decât foarte puţin, le lasă ca reziduuri. Aproape trei sferturi
din ce mâncăm noi aruncăm afară. Secretul Dietoterapiei noastre este,
deci, nu de a „rupe” alimentele, ci de a le „Desface Memorialul de
Comunicabilitate”.  A „întâlni  negativurile  şi  a  le  împrieteni”,  iată
condiţia de bază a Dietoterapiei noastre. 

În Rai era „POMUL VIEŢII”, apoi erau Fructele şi Verdeţurile. Se
zice  că  POMUL  VIEŢII  avea  un  „FOC  DIVIN”,  care  constituia
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„HRANA DIVINĂ”, iar Fructele şi Verdeţurile de Rai aveau un „Foc
Natural”, ca Hrana din Natură. 

După  Izgonirea  din  Rai,  HRĂNIREA  din  FOCUL  DIVIN  s-a
„întrerupt”  şi  a rămas  Hrana din „Focul  Natural”,  care şi  acesta se
degradează  şi  dispare  prin  procesul  morţii.  Şi  iată  o  încercare  de
„compensare” a „Focului Vieţii”, ca „focul-fierberea”, focul artificial.
S-a  observat  că  prin  „fierbere  se  fac  desfaceri”,  mai  ales  că  multe
Alimente, după păcat, devin „inaccesibile altfel”. Multe sunt „indigeste”
fără „fierbere-rupere” prin focul artificial.  Nenorocirea este, însă, că
„focul artificial” produce o „desfacere tot negativă”, care încet-încet
distruge. 

Iată Taina Dietoterapiei Medicinii noastre Isihaste, o „Regăsire” a
„FOCULUI  DIVIN”,  a  „Focului  Natural”,  a  „Desfacerii  MEMO-
RIILOR de COMUNICABILITATE necontrare”. 

Se  zice  că  „Umbra”  Memoriei  FOCULUI  DIVIN  este  Chipul
PÂINII  (prelungirea  în  afara  Raiului  a  POMULUI  VIEŢII)  şi  al
„Focului Natural” este ne-fierberea. 

De  aici,  insistenţa  Dietoterapiei  noastre  pe  Hrana  cu  CHIPUL
PÂINII  şi  apoi  pe  Chipul  unei  Alimentaţii  Naturale,  cu  reducerea
treptată a „focului artificial”.

Şi,  mai  mult,  noi  Redescoperim  „Dospirea”  ca  „înlocuitorul”
focului artificial, care face o „rememorare a Focului Natural”. FOCUL
DIVIN se UNEŞTE cu Focul  Natural,  de  unde Reţetele  noastre  ca
„Îmbinare cu Dospire” a CHIPULUI PÂINII cu „Naturaleţea”.

De aici, „împărţirea-selectarea” Medicinii noastre ca Alimente cu
MEMORIAL  de  DIVIN,  ORIGINEA  VIEŢII  (Chipul  Pâinii),  cu
Memorial Natural (nefierberea) şi memorial artificial (fierberea).  De
unde şi Terapia Medicinii Isihaste ca Sacroterapie (HRANA DIVINĂ),
ca Mobilo-Dieto-terapie (Hrana Naturală) şi Psihoterapie (ca UNIREA
lor).

Dietoterapia noastră are în vedere:
– Meniuri Test semi-fierte (semi-naturale, pentru cei care trec uşor

la o Dietoterapie selectivă);
– Meniuri Selective pe Zilele Săptămânii (zile cu lactate-brânzeturi,

cu cereale, cu legume, cu fructe şi dulciuri);
– Meniuri Selective Lunare (săptămâna şi cura de lactate,  săptă-

mâna şi cura de zarzavaturi, săptămâna şi cura de Cereale, săptămâna
şi cura de boabe proteice, săptămâna şi cura de fructe-dulciuri);
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–  Meniuri  Selective  de  Sezon  (săptămâna  Urzicilor,  săptămâna
Spanacului sau altor Verdeţuri, săptămâna Rădăcinoaselor);

– Meniuri de mijloc (cu zile alternative, după posibilităţi şi după
agreabilitatea proprie).

Model Zilnic de Reţete-Test
96. Luni
Dimineaţa:
– toaleta, ca spălarea neapărat a Nasului, hidratarea cu înghiţituri

repetate de Apă (cei religioşi pot bea înainte puţină Apă Sfinţită);
– Sacroterapia proprie (vezi 1);
– Psihoterapie (vezi 8);
– Mobiloterapie (vezi 15-32), cu accent pe Cap-Gât;
– Dietoterapie:
După  necesar.  De  obicei,  Dimineaţa  este  nevoie  de  o  Hidratare

susţinută. Se beau Sucuri-Lapte de Cereale sau Boabe Leguminoase,
se  mănâncă  Fructe  (dar nu cele dulci),  se  mănâncă  Supe Dietetice,
semifierte  sau  nefierte,  sau  se  mănâncă  iaurt  de  casă  sau  brânză
nesărată (simplă), sau un Ceai Fitoterapeutic semi- şi ne-fiert (preparat
la rece), sau puţină Miere, sau doar Pâine Pustnicească uscată şi simplă
(din diferite Cereale). Cei ce muncesc fizic greu pot mânca un Preparat
mai consistent, dar semi-lichid şi Proteic (sau din Cereale), nu dulce. 

La Prânz: 
Menţinerea Sacroterapiei, Psihoterapiei, Mobiloterapiei, care să fie

în permanenţă cu diversificări proprii şi cu accentul pe Ziua respectivă.
Daţi  mare  importanţă  obişnuirii  de  a  face  acestea,  ca  o  Hrană
indispensabilă Vieţii. 

Dietoterapia:
Un Preparat mai consistent, semi-fiert sau nefiert, după necesar. La

Prânz să se mănânce în special Sortimente Proteice. 
Vezi Reţetele anterioare (33, 39, 56, 68-73). Noi indicăm ca Lunea

să fie şi o zi a Verdeţii, de aceea folosiţi Mazărea, Lintea semi-fiartă
sau dospită (69, 71).

Un Preparat mai deosebit sunt Sarmalele şi Chiftelele din Cereale şi
Boabe Proteice dospite. 
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97. Sarmale din Cereale dospite
Se face un amestec bine mărunţit, din puţină Ceapă sau Praz, cu un

Morcov ras, cu puţină Varză crudă (sau alte crudităţi de sezon, sfeclă,
ridiche,  păstârnac,  salată,  spanac,  urzici,  lobodă,  măcriş),  cu puţină
Verdeaţă-condiment  (mărar,  cimbru,  tarhon,  pătrunjel,  etc.)  proaspăt
sau  uscat,  cu  Seminţe  Uleioase  bine  râşnite  în  loc  de  Ulei,  câteva
Măsline şi Tărâţe după suportare, şi apoi se pune Pesmet de Cereale
dospite (vezi 39-49), dar în proporţia strictă de 10% (că altfel sunt prea
tari şi indigeste pentru mulţi; cei debili digestiv să pună pesmetul în
puţină Apă şi să scurgă partea lăptoasă, care să fie folosită ca Supă).
Dacă materialul este prea moale, să se mai îngroaşe cu Tărâţe. 

Se fac apoi porţii mici, ce se pun în Foi de Varză murată sau dulce,
sau de Viţă, sau de Salată, sau de alte Frunze mai mari. Se toacă apoi
varză murată,  sau altceva acrişor şi  uşor sărat  şi  condimentat,  şi  se
pune printre Sarmale şi se lasă câteva ore. Se pot face chiar mai multe,
ce se păstrează la rece, dar să nu treacă mai mult de două zile. 

Se  mănâncă  după  necesar,  fără  altceva,  încet  şi  bine  mestecat,
amestecând conţinutul  Sarmalelor  cu  tocătura.  Cei  slabi  digestiv  să
mănânce puţine, până se obişnuiesc. Se pot folosi şi cu puţină Pâine
(cei  ce muncesc mai  greu) sau cu Cir  de Mămăligă,  sau cu Pâinea
semi-preparată (33). 

Cei ce vor o cantitate mai mare (fiind mai  voluminoşi),  dacă au
digestia bună să facă o porţie după acest necesar. 

98. Sarmale din Cereale dospite semi-fierte
Ca la precedenta, dar cu un material din Cereale semi-fierte, mai ales

din Orez, Cir mai gros, sau din Hrişcă şi Mei. În rest, ca la reţeta de mai
sus. 

99. Sarmale din Cartofi fierţi rapid
Ca la precedentele, dar cu adaos de cartofi (35).
Important este ca Ingredientele să fie cât mai naturale şi de calitate.

Încet-încet  se  trece  şi  la  partea  de  conţinut,  la  starea  naturală.
Conţinutul să fie fără prea multe adaosuri ce-l amărăsc, sau îl acresc,
sau  îl  sărează;  partea  de  tocătură  să  fie  mai  condimentată  şi  se
amestecă după gust, apoi, la folosire. 

100. Sarmale din Boabe Proteice Dospite
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Ca la precedentele, dar în loc de Cereale se pun Boabele Proteice
Dospite (68-73). Atenţie la proporţia de 10% şi cei slabi digestiv să
separe partea Lăptoasă prea tare şi greţoasă (care se face câteva linguri
de Supă, ce se folosesc la urmă).

Se pot face şi cu Boabe Proteice semi-fierte (36-37), ca la cele cu
Cereale semi-fierte. Dar, atenţie, nu amestecaţi pe cele nefierte cu cele
fierte,  folosiţi  doar un preparat,  că devin contrare. La fel,  partea de
Salată să fie simplă, fără amestec cu Cereale sau Proteice, că nu se
împacă şi produc greţuri. 

101. Chiftele din Cereale dospite
Ca la Reţetele precedente, doar că se fac Chiftele, ce se mănâncă, în

schimb, cu diferite Sosuri (vezi 56-67).
102. Chiftele din Boabe Proteice dospite
La fel, dar cu Boabele Proteice dospite sau semi-fierte. 
Puteţi  diversifica, după dexteritate,  încă o multitudine de Reţete.

Cel mai important este să se respecte indicaţiile anterioare. 
Seara:
Spre Seară se pot folosi câteva Bomboane Dietetice. Noi recoman-

dăm  Bomboanele  semi-dulci  cu  Prune  Uscate  (sau  alte  dulciuri
naturale, dar care să nu fie prea concentrate). Mierea să fie folosită mai
bine simplă, cu Linguriţa, ca pe un Preparat de sine. 

103. Bomboane cu Prune uscate
De preferat Prune uscate natural, la Soare, nu prin cuptoare, dar în

lipsă se pot folosi şi acestea, importante fiind Cerealele ce se adaugă.
Aşa,  se  pun  la  înmuiat  Prunele,  să  se  umfle  puţin,  şi  apoi  se

amestecă bine cu Pesmet de Grâu (Hrişcă, Mei, Orz, etc.),  cu puţin
Chimen  (sau  alt  condiment  aromatic,  dar,  atenţie,  doar  unul),  cu
Seminţe de Dovleac sau Alune, sau Nuci (ce au fost înainte ţinute în
Apă, să iasă taninul) şi se îngroaşă până se face o cocă tare, care se
modelează în  Bomboane.  Se mai  îngroaşă cu Tărâţe,  care  vor  fi  şi
„zahărul” dintre Bomboane. Dacă Prunele nu sunt suficient de dulci,
se poate adăuga foarte puţină Miere, dar de preferat este să fie lăsate
mai  acrişoare.  Mai  indicăm să  se  adauge  puţine  Măceşe  uscate  şi
râşnite. Acestea pot fi folosite chiar ca o Mâncare de Seară, pentru cei
ce trebuie să mănânce, mai ales Seara, foarte puţin, cu pauze alimen-
tare. Copiii să mănânce astfel de bomboane semi-dulci, care nu sunt
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explozive. Dulciurile sunt un „energetic rapid”, care ne este necesar
adesea, dar nenorocirea celor artificiale şi prea concentrate este că trec
rapid în Sânge şi fac explozii Organice. Cele ce se absorb mai încet şi
cu alte liante sunt cele mai indicate. 

104. Bomboane cu Fructe de Sezon
La fel ca precedenta, dar cu Fructe de sezon. 
Seara propriu-zis să fie folosite Preparatele de Cereale amidonoase,

semi-dulci,  şi  Salatele Leguminoase,  dar niciodată cele Proteice.  Se
poate  folosi  Iaurtul,  dar  nu  Brânza  închegată,  care  este  prea  con-
centrată. 

Este indicat ca Seara să se mănânce cât mai selectiv, doar Fructe,
ori doar Iaurt, ori doar Salată, ori doar Cereale, de preferat în Preparate
cât mai naturale.

Vezi anterior Reţetele cu Cereale, cu Legume (33-67, 75-79).
105. Marţi
Dimineaţa:
La fel, dar Sacroterapia (2) şi Psihoterapia (2) şi Mobiloterapia cu

accent  pe Diafragmă  şi,  în  general,  pe  partea  Viscerală  (21-27),  cu
apăsarea cu pumnul  în  zona ombilicală  până la  maximum,  ceea ce
desfundă circulaţia în Intestine. 

Dietoterapie: 
După necesar, Hidratare susţinută. 
La Prânz: 
Menţinerea Sacroterapiei, Psihoterapiei, Mobiloterapiei, care să fie

în  permanenţă,  cu  diversificări  proprii  şi  cu  accentul  pe  Ziua
respectivă. 

Dietoterapia: 
Un Preparat mai  consistent,  semi-fiert  sau ne-fiert,  după necesar.

Noi indicăm ca Marţea să fie şi o Zi a Lactatelor (de nu este post), sau
a Boabelor Proteice tari, ca Soia, Lintea. 

Se pot face Sarmale şi Chiftele din acestea, ca la cele precedente,
dar cu Sortimentele respective (98-102).

Seara: 
Spre Seară se pot folosi Bomboanele Dietetice (103-104). Indicat,

de nu este post,  este să se mănânce doar Iaurt sau Brânză cu puţin
Usturoi. După câteva ore se pot folosi şi câteva Fructe de sezon, dar
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câte  un  soi  doar.  Dacă  este  post,  să  se  folosească  Preparatele  cu
Cereale sau Legume (33-67, 75-79). 

106. Miercuri
Dimineaţa: 
La fel, dar cu Sacroterapia (3) şi Psihoterapia (3) şi Mobiloterapia

cu accent pe Piept-Plămâni şi, în general, pe partea trunchiului (23-25).
Dietoterapie:
După necesar, Hidratare susţinută.
La Prânz:
Menţinerea Sacroterapiei, Psihoterapiei, Mobiloterapiei, care să fie

în  permanenţă,  cu  diversificări  proprii  şi  cu  accentul  pe  Ziua
respectivă.

Dietoterapia:
Un Preparat mai  consistent,  semi-fiert  sau ne-fiert,  după necesar.

Noi indicăm ca Miercurea  să fie şi o Zi a Legumelor în general, cu
Preparate din Salate diverse de sezon.

Se pot face Sarmale şi Chiftele din acestea, ca la cele precedente,
dar cu Sortimentele respective (75-79).

Seara:
Spre Seară se pot folosi Bomboanele Dietetice (103-104). Indicat

este să fie tot Salate, sau cu Cereale sau legume (33-67, 75-79).
După câteva ore se pot folosi şi câteva Fructe de sezon, dar câte un

soi doar.
107. Joi
Dimineaţa:
La fel, dar Sacroterapia (4) şi Psihoterapia (4) şi Mobiloterapia cu

accent pe Membre (26-32).
Dietoterapie:
După necesar, Hidratare susţinută.
La Prânz:
Menţinerea Sacroterapiei, Psihoterapiei, Mobiloterapiei, care să fie

în  permanenţă,  cu  diversificări  proprii  şi  cu  accentul  pe  Ziua
respectivă.

Dietoterapia: 
Un Preparat mai  consistent,  semi-fiert  sau ne-fiert,  după necesar.

Noi indicăm ca Joia să fie şi o Zi tot a Lactatelor (de nu este post) sau
a Cerealelor (39-53, 97-98).
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Se pot face Sarmale şi Chiftele din acestea, ca la cele precedente,
dar cu Sortimentele respective (97-98).

Seara:
Spre Seară se pot folosi Bomboanele Dietetice (103-104). Indicat

este să fie Salate, sau cu Cereale sau legume (33-67, 75-79).
După câteva ore se pot folosi şi câteva Fructe de sezon, dar câte un

soi doar. 
108. Vineri
Dimineaţa:
La fel, dar Sacroterapia (5) şi Psihoterapia (5) şi Mobiloterapia cu

accent pe Piele-Aer (32).
Dietoterapie:
După necesar, Hidratare susţinută. 
La Prânz: 
Menţinerea Sacroterapiei, Psihoterapiei, Mobiloterapiei, care să fie

în  permanenţă,  cu  diversificări  proprii  şi  cu  accentul  pe  Ziua
respectivă. 

Dietoterapia: 
Un Preparat mai  consistent,  semi-fiert  sau ne-fiert,  după necesar.

Noi indicăm ca Vinerea să fie tot o Zi a Cerealelor (39-53, 97-98). 
Se pot face Sarmale şi Chiftele din acestea, ca la cele precedente,

dar cu Sortimentele respective (97-98).
Seara:
Spre Seară se pot folosi Bomboanele Dietetice (103-104). Indicat

este să fie Salate, sau cu Cereale sau legume (33-67, 75-79). 
După câteva ore se pot folosi şi câteva Fructe de sezon, dar câte un

soi doar. 
109. Sâmbătă
Dimineaţa:
La fel, dar Sacroterapia (6) şi Psihoterapia (6) şi Mobiloterapia cu

accent pe Diafragmă şi Piept (21-26).
Dietoterapie:
După necesar, Hidratare susţinută. 
La Prânz: 
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Menţinerea Sacroterapiei, Psihoterapiei, Mobiloterapiei, care să fie
în  permanenţă,  cu  diversificări  proprii  şi  cu  accentul  pe  Ziua
respectivă. 

Dietoterapia:
Un Preparat mai consistent, semi-fiert sau ne-fiert, după necesar. Noi

indicăm ca Sâmbăta să fie o Zi tot a Lactatelor (de nu este post), sau a
Cerealelor, sau a Legumelor, după preferinţă (39-53, 75-79, 97-98).

Se pot face Sarmale şi Chiftele din acestea, ca la cele precedente,
dar cu Sortimentele respective (97-98).

Seara:
Spre Seară se pot folosi Bomboanele Dietetice (103-104). Indicat

este să fie Salate, sau cu Cereale sau legume (33-67, 75-79). De nu
este post, să fie doar Iaurt cu puţin Usturoi (sau Brânză bine desărată).

După câteva ore se pot folosi şi câteva Fructe de sezon, dar câte un
soi doar.

110. Duminică
La fel, dar Sacroterapia (7) şi Psihoterapia (7) şi Mobiloterapia cu

accent pe Cap (21-26).
Dietoterapie:
După necesar, Hidratare susţinută. 
La Prânz: 
Menţinerea Sacroterapiei, Psihoterapiei, Mobiloterapiei, care să fie

în  permanenţă,  cu  diversificări  proprii  şi  cu  accentul  pe  Ziua
respectivă. 

Dietoterapia:
Un Preparat mai  consistent,  semi-fiert  sau ne-fiert,  după necesar.

Noi indicăm ca Duminica să fie şi o Zi a propriei preferinţe. 
Se pot face Sarmale şi Chiftele din acestea, ca la cele precedente,

dar cu Sortimentele respective.
Seara:
Spre Seară  se  pot  folosi  Bomboanele  Dietetice  (103-104).  Seara

indicat este să fie Salate, sau cu Cereale sau legume (33-67, 75-79),
sau doar Iaurt cu puţin Usturoi.

După câteva ore se pot folosi şi câteva Fructe de sezon, dar câte un
soi doar.
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Ghid Terapeutic

Dăm şi noi câteva indicaţii mai amănunţite, pentru bolile cele mai
frecvente, pentru uşurarea orientărilor respective.

Noi am împărţit bolile după cele Trei Componente ale Fiinţialităţii
noastre, ca DIVINITATE, Suflet propriu şi  Corp, ca şi  după Chipul
Trifiinţial  atât  al  Sufletului  (ca Entitate,  Duh,  Eu Personal),  cât  şi
Trienergismul de reflectare al Sufletului (energiile informative, mobile
şi  de  acumulare),  precum  şi  după  Fiziologicul  direct  Organic  (de
memorial genetic, de funcţional propriu şi de mediu ca hrănire).

Cum se începe? Indiferent de boală, se porneşte direct la „Terapia
Arhetipală”,  pe  care  noi  o  considerăm  în  ansamblul  Sacroterapiei,
Psihoterapiei, Mobiloterapiei şi Dietoterapiei, deodată, fără amestecare
şi în egalitate.

La unii, însă, nu se poate începe în ordinea de mai sus, pentru că
unii sunt foarte „profani” şi alţii sunt lipsiţi de capacităţi psihice, încât
se porneşte de la Mobiloterapie şi Dietoterapie, ca apoi să se deschidă
şi spre celelalte.

Normal, ar trebui tratarea de la „bolile de gol de DIVIN” la bolile
direct ale Sufletului, bolile direct energetice, bolile direct fiziologice şi
organice.

Ca  să  nu  ne  complicăm,  relatarea  noastră  fiind  pentru  accesibi-
litatea tuturor, clasificăm bolile după cele Trei  Tipuri  configurative:
Psihic-nervos, Visceral-energetic, Fiziologic-somatic.

În  sens  Religios,  toate  bolile  au  originea  în  „golul”  de  DIVIN,
datorită păcatului.

Ştiinţa porneşte de la Fiziologic la Psihic (sau,  cum se face mai
nou,  de  la  Psihic  spre  Fiziologic).  Se  recunoaşte,  însă,  legătura
inseparabilă dintre Psihic şi Fiziologic, încât toate Terapiile moderne
sunt în această dublă vedere.

Noi nu facem dispute teoretice, încercăm totuşi în specificul nostru
să dăm câteva Remedii medicale, cu efecte reale. Cine vrea să încerce
şi modalitatea noastră, este liber s-o accepte sau nu.
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Bolile de DESTIN SACRU

Cum am mai amintit, noi suntem Creaţi de DUMNEZEU ca Suflet
şi ne Naştem din Părinţi ca „Memorial Psiho-energetic-corporal”. Încă
se discută despre cum ne Naştem noi, direct prin DIVINITATE, sau
prin  „diviziunile  Suflet  şi  Corp”  ale  Părinţilor.  Noi  considerăm că
Sufletul nostru este Creat doar de DUMNEZEU, care, însă, ţine „cont”
de  „Memorialul  Psiho-corporal”  al  Părinţilor,  prin  care  ne  Naştem.
Sufletul  nostru  nu  „pre-există”,  este  însă  „scris”  în  „CARTEA de
Creaţie” a Lui DUMNEZEU, care a „CREAT Lumea din veşnicie” şi o
ÎNFĂPTUIEŞTE în „Timpul şi vremea Creşterii Creaţiei”.

În  sensul  Revelaţiei  Creştine,  DUMNEZEU Creează  Lumea  din
CHIPUL Său într-o „Întrupare prin Chipul Lumii”, încât noi, Fiecare,
avem deodată şi „Asemănarea” DIVINULUI şi „asemănarea” Lumii.
Această „Întâlnire-îmbinare-întrepătrundere” de „MEMORIAL DIVIN
şi Memorial  de Creaţie ne configurează pe noi,  ca Fiinţe Proprii  şi
Individuale.

Noi ca Suflet  nu suntem din Însăşi  FIINŢA DIVINĂ, ci suntem
Creaţi  pe  baza  „MEMORIALULUI  CHIPULUI  DIVIN”.  Zisa
„Scânteie de DIVIN” din noi este acest „MEMORIAL DIVIN”, care
este Arhestructura-Modelul prin care ne Naştem noi ca Suflet.

„Un ANUME CUVÂNT al Tău
A Creat un Anume Suflet al meu”.1

CUVÂNTUL-MEMORIALUL  DIVIN  nu  este  doar  o  simplă
„informaţie”,  ci  este  Taina  „PREZENŢEI  reale”  a  DIVINULUI  în
Suflet,  ce  ne  „Înrudeşte”  cu  DIVINUL.  Acest  CHIP-MEMORIAL
DIVIN,  concretizat  printr-un  „ANUME  CUVÂNT-MODEL”,  se
Pecetluieşte şi  se Întrepătrunde Fiinţial în Sufletul nostru şi  ne face
„Plini de DIVIN”, fapt ce ne dă „Asemănarea” cu DIVINUL.

Dar DUMNEZEU ne dă „MEMORIALUL DIVIN” ţinând cont de
„Memorialul de Creaţie al Părinţilor”, prin care se va „Întrupa” Sufletul
nostru. Noi nu ne naştem din înseşi Sufletul şi Corpul Părinţilor, ci din
„Memorialul total” al lor, prin care ne „Înrudim-Întrepătrundem” cu
ei.2 Noi  ne  Naştem  astfel  ca  „SACRU-DESTIN-Zestre”  de

1 Ghelasie Gheorghe, „Din Memoriile Originilor”.
2 Aici se încurcă cei care vorbesc de zisa „reîncarnare şi metempsihoză”.
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MEMORIAL DIVIN în Întrepătrundere cu un Memorial de Creaţie,
încât noi „Creştem şi Deschidem” în noi „Revărsarea” DIVINULUI şi
totodată „ÎNTÂLNIREA” DIVINULUI cu Fiinţialitatea de Creaţie.

DESTINUL  nostru  SACRU  este  să  „ÎNTÂLNIM”  prin  Indivi-
dualitatea noastră DIVINUL cu Fiinţa de Creaţie. Acesta este „fondul
şi menirea” Fiecăruia.

Trebuie  să înţelegem că Substanţa Fiinţială a noastră  este  „Sub-
stanţă  de Memorial” şi  însuşi  „Memorialul  este  Substanţa  Fiinţială”.
Memorialul nu  este  un  „principiu  informativ”,  ci  este  însăşi  „Sub-
stanţa-baza-esenţa”  oricărei  Informaţii.  Informaţia  în  „gol”  de  Sub-
stanţa Memorială îşi  pierde propria Informaţie. De aici, configuraţia
noastră de „Supraformă-Suprasubstanţă” (Chipul-Informaţia în sine);
Forma-Substanţa-Memorialul  (Duhul-Firea-Conţinutul);  Individuali-
tatea-Reproducerea (atât a Supraformei, cât şi a Memorialului).

DESTINUL nostru SACRU este să REPRODUCEM în Individua-
litate Proprie MEMORIALUL DIVIN în ÎNTÂLNIRE cu Memorialul
de  Creaţie  şi  să  facem  acea  TAINĂ  de  „ÎMPĂRTĂŞIRE”-
COMUNUL-COMUNICAREA-Întrepătrunderea.3

Şi acest DESTIN se traduce în specific propriu, după „planurile”
Fiinţialităţii  noastre.  Prin  SACRU  direct  cu  DIVINUL  (Religiosul
RITUALIC);  prin Suflet-psihic  (Moralul  Spiritualităţii  proprii);  prin
Psiho-fiziologic  (Psihologicul  energetic);  prin  Fizio-somatic
(Organicul Corporal).4

În sensul nostru, noi le vedem ca „Memorial UNIC” în deschidere
de  sine”, cu propriile lor „concretizări-planuri”, fiecare cu „substanţia-
lizarea” sa. Sufletul este „Substanţializarea creată” a CUVÂNTULUI
DIVIN CREATOR; Psiho-fiziologicul este substanţializarea energiilor
Sufletului  şi  Organicul  este  substanţializarea  substanţializărilor
energetice. Acestea nu sunt „produse” succesive”, ci Memorial UNIC
Fiinţial,  în  traduceri  de  manifestare  proprie.  Orice  Memorial  este
„complet” în toate  planurile sale  şi  acestea  se au în  „Reproducere”
reciprocă.  „Ruperea  şi  oprirea”  Reproducerii  reciproce  generează

3  Pe larg, în „În căutarea unei Antropologii şi Psihologii Creştine”.
4 Anticii şi unii de astăzi văd aceste „planuri” ca pe nişte trepte de devenire-
evoluţie, ca pe nişte „corpuri succesive” (mental, astral, eteric şi material).
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distructivitatea  în  primul  rând  a  Memorialului  UNIC,  şi  de  aici
afectarea Memorialului inegal pe diferitele planuri, cu efecte diferite.
Păcatul  face tocmai  afectarea „Reproducerii  reciproce”,  cu o „auto-
reproducere  închisă”,  sau  cu  o  „pierdere-sterilitate”  şi  de  autore-
producere, sau cu o „hiper-autoreproducere” prin vampirarea-furarea-
consumarea-distrugerea Memorialului unui plan sau a mai multora.

Noi ne Naştem din ACTUL CREATIV direct al Lui DUMNEZEU,
ca  Suflet,  într-o  Împletire  cu  un  Memorial  Fiinţial  al  Părinţilor.
DUMNEZEU  ne  Investeşte  cu  „DARURI  Sufleteşti”  care  să
„corecteze-îndrepte”  negativurile  păcătoase  ale  Memorialului  de
Moştenire de la Părinţi.

Noi toţi ne Naştem cu DESTIN SACRU Mesianic (Asemenea Lui
HRISTOS), de Mântuirea păcatelor Părinţilor noştri, care n-au putut
lucra propria Mântuire.

Viaţa noastră are o „Împletire” de „dublă Lucrare”, de a Regenera
în noi MEMORIALUL DIVIN şi de a Regenera Memorialul Părinţilor,
cu Îndreptarea respectivă.

Zisele boli  de DESTIN sunt  concretizate  în  „CRUCEA” noastră
proprie, pe care trebuie să ne Jertfim şi să Înviem, ca şi HRISTOS.
Cine nu-şi duce Crucea sa, nu va Trăi Viaţa adevărată.

Aşa, nu te speria de „bolile din naştere”, că acestea sunt „impla-
cabile, dar şi vindecătoare”. Cine trece prin „bolile de moştenire” face,
totodată, o „Însănătoşire”. Este o datorie să creem toate condiţiile de a
„trece cu bine” prin „bolile Mântuitoare de DESTIN”. Accentuarea pe
Sacroterapie şi chiar pe Dietoterapie este „ajutătoare”.

Bolile de DESTIN sunt cele mai suportabile şi mai îndelungate. Şi
Sfinţii au avut astfel de boli, prin care au „învins păcatul şi moartea”.

Cele mai grave boli sunt, însă, bolile pe care ni le adăugăm noi,
prin „păcatele” pe care le facem peste „moştenirea păcatelor Părinţilor”.

„Golul” de DIVIN ne afectează Memorialul Psihic şi „amnezia” de
Psihic ne dă pierderea de Memorial în Fiziologicul şi Organicul nostru.

Terapia  Medicinii  noastre  constă,  astfel,  în  „REMEMORAREA”
Memorialului Integral, prin refacerea „Legăturilor” dintre Memoriile
planurilor şi restabilirea capacităţii de „Reproducere reciprocă”. Dacă
Sufletul  nostru  nu  mai  are  capacitatea  de  a  Reproduce  MEMO-
RIALUL DIVIN, pierde şi Reproducerea de Memorial energetic, încât
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energiile, la rândul lor, pierd Reproducerea de Memorial Fiziologic, cu
repercusiuni pe pierderea Memorialului direct al masei organice.

Dietoterapia  este  refacerea  Memorialului  Organic;  Mobiloterapia
este refacerea Memorialului energetic; Psihoterapia reface Memorialul
de Suflet şi Sacroterapia pe cel DIVIN. Toate sunt în „Legătură” şi în
egalitate, încât niciunul nu poate fi neglijat.

Bolile Psiho-Nervoase

În primul rând:

Bolile Psihice
Bolile Psihice sunt „dramele” Vieţii Omului. Păcatul a produs un

„adaos” ce-l „costă” pe Om un „dublu” scenariu al Vieţii. 
Este  boala  Psihică  directă  şi  dobândită.  În  general,  este  o

„dizarmonie” între boala de Destin şi Răspunsul Sufletului-psihicului
nostru,  care  refuză  sau  se  negativizează.  Memorialul  de  Destin
forţează  Psihicul  Sufletului  să  asume  Mesianismul  propriu,  dar
Psihicul nostru este şi el prea încărcat şi nu mai poate răspunde. Aşa
apare o „dublă boală psihică”, ce este Psihopatia cu toate formele ei.5

Aşa, în sensul nostru, boala Psihică este boala „Memorialului Fiinţial
propriu”. Memoriile sunt „Conţinutul Fiinţialităţii” noastre integrale.
„Dedublarea Memoriilor”, în cele „reale” şi cele fantomatice-de boală,
produce toată simptomatologia  bolilor  Psihice,  boala  Memoriilor  ce
afectează toate planurile, de la Suflet la energii şi la funcţiile organice.
Este o luptă crâncenă între Memoriile de Destin, de propriu Suflet şi
de  proprii  informaţii  de  funcţionalitate  organică.  De  aceea,  Terapia
trebuie făcută pe toate planurile respective deodată,  ca Sacroterapia
Religioasă, Psihoterapia (conştientizarea propriilor capacităţi psihice),
precum  şi  Dietoterapia,  pentru  corectarea  funcţiilor  organice  ale
corpului.

Sacroterapia,  prin  Credinţa  fermă  că  ai  un  Destin  Anume  de  a
învinge orice piedică şi boală. Rugăciunea şi Ritualul propriu te ajută
să-ţi întăreşti această Încredere, care îţi va „armoniza” Memorialul de
Destin.

Să se înţeleagă că noi avem cu adevărat un „Memorial DIVIN de
Destin”;  dacă  îl  uităm,  în  locul  acestuia  apare  un  „memorial  de
5  Vezi „În căutarea unei Psihanalize creştine”.

135



dedublare  fantomatică”,  ce  stă  la  baza declanşărilor  bolilor  psihice.
Sufletul-Psihicul propriu, la rândul lui, în gol de „Memorial de Destin
DIVIN” îşi compensează, la fel, un memorial fantomatic şi aşa apare
„complexul  psihopatiilor”,  care,  la  rândul  său,  se  prelungeşte  în
informaticul fizico-chimic al funcţiilor organice.

Simptomele directe de lipsă de Memorial  de Destin sunt cele de
„anxietate şi neîncredere” permanentă.

Simptomele de Psihic-Suflet propriu sunt cele de autodistrugere şi
gol de Sentiment de Viaţă, până la melancolia morţii.

Simptomele de informatic fizico-chimic în organele corpului sunt
efectele energetice în funcţiile acestora, până la boli chiar de distrugere
organică.

Aşa  sunt  simptomatologii  inegale,  uneori  mai  mult  pe  „golul  şi
fantomaticul anxios al Memorialului de Destin”; sau pe distructivitatea
sentimentală  a  Psihicului  propriu;  sau  pe  efectele  de  funcţiuni
organice.

Medicina noastră le are în vedere pe toate deodată.
La Tineri,  bolile Psihice „răspund” cu evidenţă în „distructivităţi

sex”. La cei  mai  maturi,  se pot menţine distructivităţile de sex,  dar
apare  accentul  pe  „contrariile  de comportament  relaţional”  (până la
psihopatia izolării şi incapacităţii de comunicare). Spre bătrâneţe, este
un accent pe funcţiile organice.6

În toate, însă, este o „combinaţie de simptome”.
Unii  au  frică-anxietate  cu  efecte  energetice  în  organe,  ce  le

amplifică teama de a deveni neputincioşi total. Alţii prin „melancolia
de Suflet” fac adevărate crize sentimentale cu efecte pe organe, mai
ales la femei.

6 Psihanaliza lui Freud  vorbeşte de formele de sex patologic, dar se neglijează
tocmai esenţialul Memorialului de Destin, ce este Suprastructura  Structurii Psi-
hicului propriu. Sexul cu libidoul este o compensaţie a CHIPULUI DIVIN din
noi, ce se face fantomaticul „autosatisfacţiei egoiste”.  Sexul patologic este o
„iubire  de  unul  singur”,  prin  absorbirea  şi  distrugerea  celorlalţi  şi  chiar
distructivitatea proprie, ca o beţie a unei plăceri fantomatice, până la demonism.
Concepţia despre rădăcina psihopatiilor în patologia sexului este greşită. Noi
evidenţiem rădăcina  în „dedublarea  fantomatică a  Memorialului  de Destin”,
care din DIVIN se face „gol-singularitate”,  cu tot complexul de compensaţii
negative şi distructive.
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Cel mai mult se atacă partea Creierului cu insomnia şi contradicţiile
mentale,  cu  obsesiile,  fixităţile  şi  timorarea  continuă.  De  aici,
Dietoterapia „hrănirii” directe a celulei nervoase, ca şi menajarea prin
celelalte modalităţi.

Medicina  obişnuită  blochează  prin  medicamente  tranchilizante
circuitele nervoase, rămânând, însă, focarul Psihic.

Trebuie  acţionat  pe  cercul  psihic  vicios.  Golul  de  Memorial  de
Destin DIVIN (inconştientul psihanalizei) produce în Suflet-Psihismul
propriu  un  memorial  fantomatic  (subconştientul  psihanalizei),  care
apoi se reflectă într-un „informaţional energetic mental”  (fenomenele
psihice), care corespund în funcţiile organice până în structura fizico-
chimică. Şi tot acest complex se face pe suportul unor consumări de
energie, până la adevărate vampirisme-furturi energetice distructive în
organe.  Mai  mult,  se  configurează  un  „creier  contra-parte”,  „sexul
patologic” (despre care vorbesc psihanaliştii). Parada exagerată a psi-
hanaliştilor pe fenomenele memoriale sex-libidou are totuşi o realitate.
Aşa apare „opoziţia” dintre Memorialul adevărat din Creier (cenzura)
şi  acest  „memorial  fantomatic  (libidoul  cu  mutaţiile  memorial-
patologice).  Aşa  apare  o  structurare  memorială  de  prefacere  a
Memoriilor adevărate în „memorii de sex patologic”. Interesant că la
Copilul care pare inconştient apare un „memorial pe orientare organică
sex” tocmai prin „mutaţiile inverse” ale „Informaţionalului Creier”. Se
recunoaşte  ştiinţific  că  noi  nu  ne  naştem  fără  Memorii,  ci  cu  un
„bagaj” întreg de Memorii, unele direct în Psihic şi altele în „informa-
ţionalul  funcţional  organic-biologic”.  În  Creier  nu  este  doar
„capacitatea de Memorare”, ci sunt deja acele „Memorii  Arhetipale-
Model”, prin care se vor structura apoi toate Memoriile Vieţii proprii.
Creierul însuşi este „structura Memoriilor Arhetipale”. Din Creier prin
reţelele  nervoase  se  prelungesc  în  „Memorii  de  funcţionalitate
organică”, de unde „legătura” dintre Creier şi organe.

Noi,  ca  Medicină  Creştină,  mai  consemnăm  un  „Memorial  de
Inimă”,  care  este  de fapt  şi  „Centrul  Memorial  în  sine” şi  totodată
Unirea întregului Memorial.  Prin Inimă iese „Memorialul de Suflet-
Psihic” în Corp, cu repartiţiile respective.

Acest „Triplu Memorial de Naştere” este „dublat” de „memorialul
patologic”,  cu  centrul  în  organul  sex.  Experimentările  dovedesc tot
mai  mult  că,  într-adevăr,  „memorialul  patologic”  se  cumulează  în
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„centrul sex”.7 În toate organele noastre este „sămânţa păcatului”, care
se structurează în mod special în „memorialul patologic sex”. Dacă tot
Memorialul Bun se orientează spre Creier, tot „memorialul distructiv”
se orientează spre „patologia sex”. Sexul ca Organ şi funcţionalitate
normală  are  şi  un  „memorial  bun”,  dar  tot  aici  se  acumulează  şi
memorialul patologic din toate organele. Dacă în Creier este Centrul
Eului Personal Integral, în sex se face un „ego de fals eu personal”. 

Dar  Psihanaliza  noastră  de  orientare  Creştină  nu  are  „psihoza
sexului”, ci „psihoza golului” dintre „Memorialul Bun” şi „memorialul
rău”.

Aşa,  boala Psihică este o „dominare” a memorialului  rău asupra
Memorialului  Bun,  din  care  nu  se  poate  ieşi  decât  prin  „Supra-
Memorialul  de  Eu  Personal”,  cel  „peste”  întregul  Memorial.  La
psihanalişti, zisa „conştientizare” ar produce uşurarea şi chiar vinde-
carea. În sensul nostru Creştin, Eul de Personalitate, ca Integralitate
Psiho-fizică, este mai mult  decât simpla conştientizare, este Întregul
Conştient cu tot Memorialul, atât de Destin, cât şi de Psihic şi organic.

Memorialul păcatului produce două efecte majore; o dată confec-
ţionează  „memorii  fantome”  şi  totodată  „vampirează”  energiile  din
Organele corpului.

Psihoticul  se  luptă  cu  „fantomele  psihice”  şi  cu  „distrugerile
energetice”  din  corp,  ce  generează  panică  şi  incapacitate  pe  toate
liniile.  Pe  acestea  trebuie  să  fie  tratamentul.  „Fantomele-iluziile
psihice” distrug capacitatea Psihică normală,  prin „dedublarea para-
normală” şi consumul energetic exploziv distrug înseşi organele.

7 Aici este o contradicţie între „energia zis Divină-Kundalini” a orientalilor şi
„energia patologică sex a psihanaliştilor. Orientalii  cred că „Memorialul pur
este  în  Sexul  adormit”  care  în  Creier  ia  forma  „iluzivă”  prin  „memoriile
mentale”. Psihanaliştii văd invers, în Creier „memorialul Moral-cenzural” şi în
sex  „memorialul  patologic”,  care  prin  „conştiinţa  mentală”  se  „descarcă-
refulează” din ambele părţi. În sensul nostru Creştin, deosebim „Memorialul
Organic în Sine” care este „neutru” şi „memorialul patologic de adaos”. Noi
consemnăm  (datorită  păcatului  adamic)  existenţa  unui  „dublu  memorial
deodată”, ca „memorialul de Bine şi rău”, atât în organe, cât şi în Psihic, de
unde „opoziţia” în psihismele patologice.
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În Creier  şi  nervi  se reflectă partea direct  psihică şi  în „sex” se
reflectă partea energetică.8

Ce este interesant, la mulţi apar „mascări de sex” şi peste graniţele
organului  sex,  acele  „perversiuni-inversiuni  patologice  şi  paranor-
male” (toate formele, de la homosexualitate la auto-satisfacţii libidi-
noase în diferite părţi organice).

Complexul  psihopatiilor  este  alternanţa  dintre  autodistrugere  şi
autosatisfacţie. Cei distructivi sunt şi foarte pătimaşi, de unde simpto-
matologia „morţii şi insatisfacţiei”, ce produce permanenta nelinişte şi
obsesie.

Mulţi sunt aşa de distructivi, încât la orice mişcare se enervează şi
orice lucru devine contrar. De asemenea, sunt aşa de pătimaşi,  încât
mănâncă fără oprelişti, ţin la gusturi şi fac diferite perversiuni. 

Psihanaliza crede că prin „transmutarea” pe plan „mental-conştient” 
s-ar face tratarea, iar noi considerăm că prin „oprirea vampirismului
energetic” şi „Sacroterapia” Psihicului se poate ajunge la o remediere.
Mentalul este insuficient şi are el însuşi nevoie de remediere.

Dăm şi noi câteva indicaţii în acest sens. 
Psihopatiile fiind „boala Memoriilor”, avem în vedere, în primul

rând, acţiunea pe Memoriile de Destin, de propriu Suflet şi de propriu
funcţional  organic,  ca Sacroterapie Religioasă,  ca Psihoterapie şi  ca
Dietoterapie,  la  care  noi  mai  adăugăm  Mobiloterapia  (reactivarea
mobilităţii generale).

Să nu se confunde Memorialul cu Mentalul.
S-a  văzut,  în  Fiziologia  noastră  de  orientare  Creştină,  că  Fiinţa

noastră Creată are o Suprastructură de CHIP DIVIN şi o Structură de
Natură  Creată.  Noi  suntem  Dihotomie  Suflet  şi  Corp,  pe  o  bază
DIVINĂ (Pecetea CHIPULUI DIVIN de la Crearea noastră). Aşa, noi
avem un Supramemorial  DIVIN, şi  un  Memorial propriu de Suflet-

8 Se consemnează în  Vieţile Sfinţilor lupta acerbă cu memoriile sex, ca sursa
fantomatică a păcatului.  În  asceza Creştină,  se are în vedere în primul rând
sexul, pentru că aici este centrul patimilor, ce fură energia pântecelui şi face gol
de  Inimă  şi  demonizează  Mintea.  Pentru  a  vindeca  Mintea  de  demonism,
trebuie  postul  mâncării  şi  Rugăciunea,  că  zice  însuşi  Mântuitorul  Hristos:
„acest soi de demoni iese doar prin post şi Rugăciune”. Oprindu-se energia
pântecelui,  sexul  îşi  opreşte  memorialul  patologic  şi,  astfel,  Mintea  se
eliberează de „memorialul demonic”, iar Inima se „umple de DUHUL SFÂNT”
(Memorialul cel adevărat şi Bun).
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Psihic şi organic corporal. Memorialul este, deci, „ansamblul de Date
Structurale Fiinţiale”, Scheletul Fiinţial, pe care se configurează, apoi,
Viaţa noastră.

1) Supramemorialul DIVIN are un Supraconştient, care prin păcat
se face gol-inconştient (dar care păstrează Supramemorialul, CHIPUL
Lui DUMNEZEU neputând fi şters niciodată, nici în demoni).

2) Memorialul de Suflet-Psihic este din Entitatea noastră Personală
Fiinţială de Creaţie, cu cele Trei Capacităţi: 

– Entitatea Permanentă (Conştiinţa în sine); 
– Duhul-Firea (purtătorul Memorialului de sine); 
– Eul de Personalitate (Activul şi  Limbajul Memoriilor de sine).

Prin  păcat  se  face  „subconştient”,  în  dedublare  cu  un  subconştient
iluziv şi contrar.

3) Memorialul energetic este reflectarea celui de Psihic, ca: Mental,
Simţire,  Volitiv, care  se  fac  funcţionalul  organic  de:  sistem nervos,
circulaţie-senzitiv şi masă fizico-chimică.

Mintea este energia Conştiinţei (cu organicul Creier-nervi); Simţirea
este  energia  Duhului  (cu  organicul  Inimă  şi  circulaţie  sangvino-
umorală); şi Volitivul este energia Eului de Personalitate (cu funcţiile
specifice ale organelor în general).

Sufletul-Psihicul este reprezentat de Eul Fiinţial (cu fantomaticul
de euri subconştiente patologice); energeticul este reprezentat de Egoul
Mental (dublat de informaţiile patologice); organicul este reprezentat
de „individualismul organic” (dublat de patimi-atracţii fizico-chimice).

În bolile Psihice este o dizarmonie între corespondenţele de „Euri”,
ca „gol de Supraeu DIVIN”; ca Eu de Personalitate distructiv; ca Ego
Mental  contradictoriu;  ca  egoism  funcţional  contrar  în  organe şi
ruperi fizico-chimice ale celulelor organice.

Fiecare Eu este „Purtătorul Memoriilor” proprii şi totodată „uşa de
legătură”  între  Eurile  respective.  Şi  UNIREA este  în  CHIPUL de
PERSOANĂ Integrală.

În  bolile  Psihice  se  face tocmai  „de-personalizarea”,  prin „auto-
personalizarea  eurilor  fantomatice”,  până  la  „nebunia  viziunilor
patologice”.

140



Trebuie înţeles că Eul Personal este cel ce izvorăşte Conştiinţa şi
purcede  Duhul  şi  naşte  Eul  Activ;  Egoul  Mental  izvorăşte  Mintea,
simţirea şi volitivul; Individualismul Organic izvorăşte sistemul nervos,
circulator  şi  de  acumulare  materială,  care  devin  organe  de  Creier,
Inimă, Sânge, cu toate ramificaţiile de organe şi funcţiile lor, până la
chimismul elementelor materiale.

Medicina  zis  ştiinţifică  face  o  descriere  de  „mecanică  informa-
ţională de chimism material”. Medicinile alchimiste-magice şi oculte
fac o descriere de „ansambluri direct informaţionale”. 

În sensul unei Medicini Creştine, noi facem o relatare de „Dialog
între Euri” ale Unicului Eu Personal Integral propriu.

De la Religios, la Psihic, până la fiziologic, totul este un „Dialog de
Chip de Eu relaţional în sine şi peste sine”. Păcatul a produs contra-
rierea  „Dialogului  Eurilor  Fiinţiale”,  separarea  lor,  distructivitatea
relaţiei până la ruperile fizico-chimice, de unde boala şi moartea.

Terapeutica  noastră,  de  orientare  Creştină,  consideră  totul  ca  un
„Dialog de Rememorare  a Eurilor”,  cu Reunirea lor  în Unitatea  de
Entitate Personală, aşa cum ne-a Creat DUMNEZEU.

Mişcarea şi mâncarea, ce par „mecanică fizico-chimică”, trebuie să
fie pe suportul „Dialogului Eurilor Personale”, altfel nu se va produce
niciodată „armonizarea şi Sănătatea” mult dorită. Fenomenele mental-
psihologice, ca şi chimismele fiziologice, le considerăm direct legate
de „Eurile Personale”.

Viaţa este „Dialog Interpersonal”, din care apoi decurge manifes-
tarea energetică şi fizico-chimică.

Doar  prin  totodată  restabilirea  Dialogului  Eurilor  Personale
(Sacroterapia  şi  Psihoterapia)  şi  remobilizarea  energiilor  (Mobilo-
terapia),  ca  şi  selectarea  chimismelor  materiale  (Dietoterapia  şi
Fitoterapia), doar aşa mai este o speranţă concretă de Viaţă. 

În bolile Psihice se accentuează „contrarietatea” Eurilor Personale,
de unde acele  „coşmaruri  şi  dedublări  psihice”,  până la  „obsesiile”
unui „Eu psihizat”.

Deci, ca Terapeutică a bolilor Psihice, trebuie să se aibă în vedere
acest complex.
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Mai consemnăm,  de asemenea,  şi  o  „posedare  demonică”,  ce se
adaugă psihopatologicului, agravând boala până la forme extreme.

Redăm şi noi câteva modalităţi de Terapeutică Psihică.
În primul rând, în bolile Psihice se porneşte cu Dietoterapia, pentru

că celelalte sunt aşa de deranjate, încât nu se pot face.
Meniurile  Dietoterapeutice  au  ca  bază  Pâinea  Pustnicească,  ce

hrăneşte în special partea nervoasă.
Evitarea tuturor alimentelor explozive şi excitante.
Meniuri pentru cei cu digestia bună; pentru cei cu digestia slabă şi

mai grav bolnavi.
Încet-încet se trece la Sacroterapia Religioasă, deşi mulţi o resping

(ca Rugăciune, Ritual religios, folosirea Tainelor Bisericii).
Se încearcă şi cultivarea Psihoterapiei, a „încrederii” în capacităţile

Psihice,  de  a  birui  „închipuirile”...  Mentalul  la  Psihici  nu  mai  are
puterea  de  concentrare,  sau  fac  fixaţii  obsedante  ce  nu  mai  pot  fi
alungate. Aşa, trebuie o întărire permanentă a Mentalului.

Trebuie insistat pe Creier cu nervii săi să mai reziste, să nu se facă
„rupturi” organice, care, dacă apar, atunci este grav. De aici, impor-
tanţa Dietoterapiei-hrănirii cu „hrană nervoasă”.

Simptomul  grav  al  „nebuniei”  este  diferit  la  Bărbat  şi  Femeie.
Nebunia  la  Femei  este  „masculinizarea”;  nebunia  la  Bărbat  este
„feminizarea”.  De  aici,  acele  perversiuni  psihice.  Specificul  Femeii
este „Memorialul  Inimii” şi  al  Bărbatului  este „Memorialul  Minţii”
Paradoxal,  nebunia Femei este „intelectuală” şi  nebunia Bărbatului
este „sentimentală”.

Model Terapeutic pentru:
Bolile Psiho-nervoase
Accent  pe  Dietoterapie,  pentru  menţinerea  Organicului  nervos.

Celelalte să fie pe acest suport.
Alimente ne-explozive şi cu energii de hrană nervoasă.
La fiecare masă câte o Lingură de Tărâţe fin măcinate. Atenţie la

„selectarea  alimentelor”.  Să  se  evite  dulciurile,  dar  să  fie  folosite,
totuşi, în cantităţi mici. Proteinele la fel. Fructele să fie folosite mo-
derat, mai mult cele mai puţin dulci. Să se evite citricele şi alte fructe
străine.  Lichid  mult,  dar  fracţionat.  Pâinea  pustnicească  să  nu  lip-
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sească. Dacă nu se suportă, să se mănânce cu „Semi-Pâinea Dietetică”
(vezi reţeta), ca şi după Reţetele Test (vezi capitolul respectiv).

Dacă mai există şi alte boli asociate, să se aibă în vedere.
Capacităţile de recepţionare: 
Sacroterapia,  Psihoterapia  şi  Mobiloterapia  să  nu  lipsească.  Cu

răbdare  şi  perseverenţă  se  poate  „învinge”  şi  această  boală  a
„războiului Memoriilor”.

Bolile Viscerale

Aici  intră  toate  bolile  Organelor  Interne  cu  „sediul”  în  „Plexul
abdominal,  Creierul  visceral”. Ştiinţa descoperă în zona abdominală
„Celule similare Creierului”, de unde „sistemul autonom de funcţio-
nalitate a Organelor Interne”.

Bolile  reprezentative  ale  Viscerelor  sunt,  cu  precădere,  cele  de
Alimentare  (ulcerele  şi  gastritele),  cele  de  Relaţie  funcţională
(secreţiile  digestive,  intestinale,  pancreatice  şi  biliare,  diabetul  şi
biliarul  cu  precădere)  şi  cele  de  Asimilare  (cât  se  absoarbe  şi  câte
reziduuri rămân, colitele şi afecţiunile intestinale, în general).

Bolile Viscerale  sunt  în  legătură cu Volitivul  Psiho-energetic,  cu
Eul Personal direct de Suflet, cu Sacrul Comunicării-Limbajului şi cu
fizico-chimismul mâncărurilor alimentare.

Visceralul este specificul ACTIVULUI, de la Sacru, la Psihic, la
energetic,  până  la  materia  chimică.  Orice  ACTIV  are  „ieşirea  şi
intrarea”  prin  „sediul  visceral”.  Cei  Volitivi  au  „Creierul  şi  Mintea
Viscerală”,  care  în  boli  se  fac  ori  o  scădere,  sau  o  contrarietate-
distructivitate proprie şi de vecinătate.

Tratarea  bolilor  Viscerale  trebuie  să  aibă  în  vedere  „corelaţia”
Integrală în acest sens.

Selectarea  Alimentelor  este  de  mare  importanţă.  Atenţie  să  fie
lichid suficient şi o hrană mai mult de „Acumulare” (Cerealele fiind
acestea, cu precădere Porumbul şi Grâul).

Bolile Somatice

Aici intră toate bolile cu „sediul” în „Masa materială de depunere”,
cu „Creierul Celular”. Unii sunt mai graşi sau mai slabi, mai scunzi
sau mai înalţi etc. În acest sens, trebuie, la fel, o Mâncare cât mai de
selecţie,  care  să  refacă  „Memorialul  intim  al  Celulelor”,  Cerealele
fiind  acestea  şi  Proteinele  esenţiale  ca  Soia  şi  brânzeturile  (dar  în

143



cantitate  mică,  totuşi).  Aici  intervin  carenţele  Legumelor  Verzi...
Trebuie mâncate multe Verdeţuri, dar nu exagerat.

Bolile de Personalitate

Noi  insistăm  pe  Taina  „INTEGRALITĂŢII”  noastre.  În  sens
Creştin, noi suntem o „Integralitate Fiinţială”, care este „Începutul şi
Sfârşitul”  nostru.  Noi  ne  Naştem  cu  o  Integralitate-Personalitate
Potenţială  şi  o  deschidem  şi  o  Creştem  într-o  „Integralitate  de
Răspuns-Reproducere”.

Cine  nu-şi  „Reproduce”  Propria  Integralitate  Fiinţială,  nu  se
„Împlineşte” ca Viaţă. Toată „Vitalitatea” noastră este în Împlinirea-
Reproducerea  Integralităţii  Proprii,  cu  totodată  „UNIREA-corelaţia”
cu celelalte Integralităţi-Individualităţi.

UNIREA Microcosmosului  nostru cu DIVINUL Supracosmic,  cu
Macrocosmosul  Universal,  este  Taina  VIEŢII,  şi  orice  piedică  şi
insuficienţă în acest sens înseamnă „boală şi moarte”.

Păcatul ne-a rupt-fărâmiţat „Integralitatea”, dar noi avem „CHIPUL
Integralităţii”, care ne este „suportul şi Suprastructura” Vieţii, care se
„zbate” să se „refacă” şi să-şi urmeze „Mersul normal” de „Deschidere
şi Creştere-Reproducere”.

De aici, se consideră zisa „Bărbăţie şi Feminitate” a noastră.
A fi Bărbat înseamnă Potenţă de Reproducere, dar nu doar pe linie

biologică, ci în primul rând Reproducerea Integralităţii în UNIREA cu
Macrocosmosul şi DIVINUL. Bărbatul este „Reproducere de Sămânţă”.
Bărbatul  este  FIUL-Cerul.  Bărbatul  este „APA Primordială” în care
„Uscatul-Reproducerea”  este  „netocmită”,  dar  care  are  „DUHUL-
Vitalitatea  de Reproducere”,  că  „Uscatul”  ia naştere  din „Separarea
APEI”,9, ca o „Sămânţă”, care se va „Reproduce” apoi prin „Reunirea
cu APA”. FIUL-Cerul  are în Sine Propria Reproducere prin această
Reproducere de Integralitate-Sămânţă, care are apoi Potenţa-UNIREA.

A fi  Femeie  înseamnă a „RE-ÎNTRUPA” Propria Integralitate în
totodată  Naşterea-UNIREA  cu  „SĂMÂNŢA”  DIVINĂ,  Macrocos-
mică şi Microcosmică. Femeia este MAMA-PĂmântul.10

9 Facere, 1, 2; 1, 6-8.
10 De aici, analogia Teologică-Mistică a biblicului: „La început DUMNEZEU
a făcut  Cerul  şi  Pămăntul”  (Facere  1,  1);  şi  pe  Om „l-a  făcut  Bărbat  şi
Femeie”  (Facere  2).  DUMNEZEU  a  Creat  Integralităţile  şi  prin  ARHE-
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Personalitatea-Integralitatea  este  şi  „ÎMPLINIREA  Creşterii”
Proprii, în care se reflectă tot „Caracterul” Deschiderii de Viaţă. Mulţi
se  pierd  la  bătrâneţe,  nu  mai  au  „Identitatea”,  ceea  ce  înseamnă
afectarea tocmai a Personalităţii. 

Capacitatea de Identitate şi Comunicabilitate este „măsura” Perso-
nalităţii proprii. 

Aici Sacroterapia şi Psihoterapia sunt baza. Aici este şi o „lezare a
Memorialului  Celular  Nervos”.  Cerealele  au  „refacerea”  Memoria-
lului.  Mâncarea este responsabilă de multe  dereglări  funcţionale, cu
repercusiuni pe Memorialul Integral. Cine mănâncă Sănătos va păstra
şi un Memorial Viu şi apt, fără lezările şi negativurile bolnave. 

Un Model Practic de Terapie
Vă redăm un caz practic, din care să puteţi desprinde modalitatea

Terapiei Medicinii noastre Isihaste.
Un  bolnav  dificil  şi  aproape  la  ultima  limită.  Este  bolnav  din

copilărie,  slăbuţ,  debil,  dar  inteligent  şi  vioi.  De  când  se  ştie,  are
probleme în primul rând cu Mâncarea, este foarte sensibil şi adesea îl
doare Stomacul şi varsă. Are crize când nu poate mânca nimic şi apoi
are  o  foame  permanentă,  simţindu-se  mereu  flămând.  Se  pare  că
„asimilarea” lui este deficitară. În familie, toţi mănâncă multe fierturi
şi preparate cu prăjeli, cu amestecuri. Carne potrivită, Lactate la fel.
Fructele  sunt  la  îndemână,  dar  se  folosesc  puţine,  mai  mult  Iarna.
Respectivul  ins,  de  la  o  vreme  nu  prea  suportă  Fructele,  mai  ales
Perele  ce-i  provoacă  balonări.  Dulciurile  îi  plac,  dar  îi  dau  dureri
intestinale  şi  le  foloseşte,  adesea,  cam  mult.  Mierea  este  cea  mai
frecventă. Nu prea mănâncă Verdeţuri, deşi a observat că îi fac bine.
Salatele  cu Roşii  îi  fac  rău.  De la un timp,  îl  doare  Stomacul  mai
accentuat, ceea ce dovedeşte că are un Ulcer duodenal. Are hiperaici-
ditate continuă. Vărsăturile se îndesesc, face o uşoară anemie, încep
ameţelile,  dureri  migrenoase  de  cap,  ganglionii  sunt  uşor  măriţi  în
zona Gâtului. Are Limba crăpată, umflată, ce-l ustură aproape la orice
mâncare, mucoasa bucală uscată şi congestionată, picioare reci, ca şi
mâinile,  nas  înfundat,  sete  continuă,  slabă  capacitate  la  efort.  Este

CHIPUL lor a „Desfăşurat” Hexameronul (Zilele) Creaţiei. Mai pe larg în:
Ghelasie Gheorghe, „În căutarea unei Cosmogonii şi Cosmologii Creştine” şi
„În căutarea unei Psihanalize Creştine”.
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căsătorit, are servici, dar îi este tot mai mult teamă că nu va mai face
faţă.

Boala este mocnită, însă progresează. Soţia este alarmată.
Încep  timorările,  chiar  unele  insomnii,  stări  nervoase,  conflicte

nejustificate. Nu este prea credincios, dar merge adesea la Biserică şi
respectă un minim de Ritual Religios. Nu-şi face prea multe complexe
psihice,  dar  tot  mai  mult  se  accentuează  „afecţiunea  digestivă”,
neputând mânca, fiind foarte sensibil la orice aliment. Este suspectat
de un cancer al traiectului digestiv, ce încă nu se localizase efectiv.
Apar dureri surde în stânga, în zona Plexului Solar, unde sunt Splina şi
Pancreasul. Dulciurile îi produc o „ameţeală”, ce-l face suspect şi de
un „diabet mascat”. Adesea resimte dureri şi în zona renală, nu atât
Rinichii, cât Suprarenalele, ce denotă o „încordare a rezistenţei”.

Medicamentele  nu-l  ajută.  Pansamentele  gastrice  îl  supără  şi
datorită  calmantelor  suferă  o  iritaţie  în  plus  a  mucoaselor  bucalo-
digestive. Ceaiurile de tot felul nu au efect.

Vine şi la noi.
Ne  dăm  seama  că  „buba”  lui  este  Digestivul.  El  este  un  tip

Intelectual-nervos, dar boala este Viscerală. Organele lui Interne sunt
atinse de boală. Trebuie acţionat, deci, direct pe această zonă. Noi îi
dăm şansă prin Dietoterapia noastră intensivă.

Trebuie să treacă urgent la o Mâncare strict selectivă şi în special
pe specificul Medicinii noastre, ca Hrană Arhetipală. Organismul lui
pierde  tot  mai  mult  „Memoriile  de  autoconservare”,  datorită  unor
„memorii negative-distructive”. Alimentele nu-i mai hrănesc propriile
Celule Organice, ci un mecanism de adaos, deci un „focar distructiv”.
Trebuie refăcut Memorialul de Hrănire a Celulelor Organice, altfel se
consumă şi se macerează însăşi masa materială a Organelor. Dovada
este că a slăbit şi slăbeşte mereu.

Modalitatea noastră de Hrană Arhetipală realizează tocmai Hrănirea
Celulară, fără hrănirea focarelor bolnave.

Dar nu este aşa de uşor. Respectivul nu poate trece direct la Dieto-
terapia  noastră  strictă.  Toate  mâncările  crude-naturale  îi  irită
mucoasele bucalo-digestive şi-i  produc deranjamente  digestive.  Este
mereu  balonat,  cu  intestinele  dureroase,  deşi  nu  este  constipat.
Mănâncă  amestecat,  mai  ales  cartofi  prăjiţi  şi  fasole  boabe  iahnie.
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Lactatele îl fac rău, îi provoacă dă vomă şi ameţeli. Carnea, în loc să-l
întărească, parcă îl face şi mai anemic. De la un timp, nu mai poate
mânca, toate îi fac rău. Mănâncă, în schimb, multă Pâine coaptă, mai
ales albă, care îi face rău, dar îi dă totuşi senzaţia de hrănire. Este o
dovadă că Organismul mai are o scânteie de Arhememorial al Tainei
Chipului  de  „Pâine-Hrana  Adevărată”.  Astfel,  şi  noi  îi  indicăm  o
Alimentaţie  cu  accent  pe  Chipul  Pâinii,  dar  în  specificul  nostru de
„Pâine necoaptă Pustnicească”. Are, însă, de la început, o „repulsie”
faţă de aceasta. I se pare amară, greţoasă, iritantă. De asemenea, cum
să treacă el pe o Alimentaţie ne-fiartă, când toate crudităţile îl irită?...

Îi  indicăm „Reţetele  Test”  cu  Semifierturi,  cu  Sucuri  diluate  cu
Apă. 

Încet-încet se obişnuieşte şi  capătă noi puteri,  cu intermitenţe de
„crize repulsive”, care nu-l mai sperie, ştiind că sunt, de fapt, „treceri
spre Sănătate” (Vezi, mai pe larg, în capitolul pentru boli grave).

Dietoterapia  celor  cu  boli  grave,  mai  ales  cele  canceroase  şi
incurabile

De fapt, Relatarea noastră Medicală este destinată, în primul rând,
celor cu boli grave, care mai încearcă şi ultima şansă de Salvare, ce
este posibilă cu adevărat la cei mai mulţi, depinzând de seriozitatea şi
voinţa de aplicare.

Cei cu semne de boală şi chiar cei zişi Sănătoşi, pot lua aminte şi
pot începe o „prevenire”.

Să se recitească de mai multe ori, cu reveniri, cele expuse anterior,
ca  să  fiţi  bine  informaţi  asupra  „specificului”  Medicinii  noastre.
Treceţi apoi cu atenţie la Reţetele indicate, silindu-vă să le puneţi în
aplicare întocmai. Nu vă împiedicaţi de „prejudecăţi”,  boala nu mai
are  deosebiri  de  vederi,  ci  scopul  este  remedierea  şi  recăpătarea
Sănătăţii.

Trebuie  o  luptă  crâncenă  cu  boala.  Însăşi  DOMNUL HRISTOS
vindeca la tot pasul. „Credinţa ta te-a Mântuit” era CUVÂNTUL Său
DUMNEZEIESC, pentru tămăduirea bolnavilor.

În privinţa  mâncării,  în  aceste  cazuri  trebuie o trecere strictă  pe
„alimentaţia complet  naturală”.  Nu vă speriaţi,  că nu este aşa greu,
prejudecăţile sunt prea închistate.

147



Mereu repetăm, „Specificul” Terapiei Medicinii noastre este „Taina
HRANEI  Arhetipale”,  ce  are  Memorialul  de  Origine  al  Sănătăţii.
Păcatul a rupt acest  Memorial,  l-a contrariat şi  l-a asociat  cu „anti-
memorii”, ce provoacă boala şi moartea. Terapia noastră este Terapia
MEMORIILOR Originilor, de la Suflet până la materia fizico-chimică
a Organelor. Taina Memoriei  HRANEI este în CHIPUL PÂINII,  ce
este  „Spirituală,  energetică  şi  materială”,  fără  amestecare  şi  fără
substituire. Păcatul nu a putut distruge acest CHIP SACRU, de aceea
noi  ne numim „Medicina CHIPULUI SACRU al  PÂINII”.  De aici,
Terapia noastră începe cu Medicamentul şi totodată Alimentul Pâinii,
dar Pâinea ne- distrusă-necoaptă, care s-a păstrat Memorial de către
Pustnici şi se mai păstrează sporadic, dar pe care noi încercăm să o
„readucem” în atenţie. De aici, numirea de Pâine Pustnicească.

Prima Reţetă a Medicinii noastre este Pâinea Pustnicească. Primul
Aliment  al  Dietoterapiei  noastre  este  aceasta.  Aşa,  siliţi-vă  să  vă
„Împrieteniţi”  cu acest  „Chip de  Hrană”.  Când veţi  căpăta  „Gustul
Sacru  şi  plăcut”  al  Chipului  Pâinii  Pustniceşti,  veţi  fi  siguri  că  aţi
„regăsit” Memorialul Originar al Sănătăţii.

Începeţi,  aşadar,  cu  o  „gustare”  minimă  direct  din  Pâinea
Pustnicească  şi  sfârşiţi  tot  cu  această  „Savurare”  a  ei.  Cei  cu  boli
grave, faceţi-o cât mai proaspătă, din Grâu măcinat proaspăt, cel mult
pentru câteva Zile. Faceţi tot posibilul să o puteţi „agrea” şi să devină
„baza”  Alimentaţiei  Dumneavoastră.  În  aceste  situaţii  grave,  doar
Hrana Lichidă mai este accesibilă. Mare atenţie la acest fapt. Lichidele
mai pot face un „miracol”. Să se evite Lactatele şi Brânzeturile, să se
pună bază pe „Laptele Vegetal” (vezi Reţetele respective).

Apa simplă să nu se uite, câte o Gură adesea, este „Hrana numărul
doi” a Vieţii.

Cine  trece  peste  toate  prejudecăţile  şi  începe  cu  o  Hrană  strict
selectivă va mai avea încă o „şansă”. Să se folosească Reţetele-Test  
(96-110). 
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Anexe şi completări

Depozitare, conservare

Deşi  nu  se  indică  conservarea,  sunt  totuşi  şi  posibilităţi  de
„păstrare” fără afectarea prea mare a valorilor nutritive.

Uscarea este cea mai de bază, dar, atenţie, să fie fără temperaturi
mari, fără alterări-mucegăiri, iar depozitarea să nu atingă uscarea (să
nu se mai umezească).

Pâinea Pustnicească poate fi făcută şi în cantitate mai mare (pentru
că  Făina  de  Grâu  măcinat  este  mai  alterabilă).  De  asemenea,
„Asocierile” cu Pâinea Pustnicească prin uscare sunt o posibilitate de
menţinere.

Aşa,  fiecare  să  conserve  Prune,  Struguri,  Afine,  Praz,  diferite
Verdeţuri  de  sezon cu valoare  terapeutică,  precum şi  unele  legumi-
noase. Pâinea Pustnicească-ghiveci este baza „Ciorbelor” Dietoterapiei
noastre.  Pâinea  Pustnicească  cu  Fructe  este  baza  „Piureurilor  cu
Fructe”. Mai mult, cei care nu pot depozita Alimentele în stare brută
prin conservarea cu Pâine Pustnicească reduc la maximum spaţiul şi le
pot păstra. La blocuri, unde nu sunt beciuri, se pot conserva Morcovi,
Verdeţuri şi alte Leguminoase cu Pâinea Pustnicească. Cartofii, ce sunt
„a doua Pâine”, prin metoda „Amidonului de Cartofi” se pot avea la
îndemână în cantitatea necesară.

Nu vă complicaţi cu multe, dar strictul necesar să-l aveţi.
Vă indicăm şi noi câteva Reţete de Conservare, care sunt indispen-

sabile. 

Pâinea Pustnicească simplă
Preparare la Cap. Reţete. Uscată bine, Pâinea Pustnicească se poate

păstra mai mult timp, chiar câteva luni. 
Pâinea Pustnicească-ghiveci
Pâinea Pustnicească şi Fructele de bază
Pâinea  Pustnicească  cu  Verdeţurile-leguminoasele  de  bază

(Salată, Spanac, Varză, Morcovi, Gulie, Sfeclă roşie, Ridiche, Fasole
Verde, Mazăre Verde, Ceapă, Praz)

Pâinea Pustnicească cu Murături (varză acră, castraveţi muraţi)
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Să  aveţi  la  îndemână  permanent  aceasta,  pentru  Ciorbe-Supele
dietetice şi pentru Piureurile naturale, ca şi pentru toate Preparatele ce
necesită puţină acritură şi sărătură.

Aşa, din murături cu Făină de Grâu şi puţin Mălai faceţi  o cocă
groasă, uscaţi-o şi la folosire faceţi-o Pesmet.

Pâinea  Pustnicească  cu  Plante  Medicinale (măcriş,  păpădie,
cicoare, etc.).

Ca mai sus, dar cu Plante Medicinale.
Pâinea Pustnicească cu Măceşe
Ca mai  sus,  dar  cu  Măceşe  zdrobite  şi  bine  amestecate  şi  apoi

uscate, iar la folosire se macină fin. Măceşele sunt un preţios Aliment
cu multe Vitamine, în special Vitamina C. În Gripe şi răceli, faceţi o
Băutură Medicamentoasă dintr-o Lingură de acest Preparat, la care se
mai poate adăuga puţină Miere. Se poate folosi cu Fructe (diferite),
printre Mese, şi cu puţină Nucă, ca o „delicatesă-prăjitură”.

Pâinea Pustnicească cu Castane
Ca  mai  sus,  dar  cu  Castanele  comestibile,  care  sunt  foarte

hrănitoare  şi  energizante  în  eforturi  şi  mai  ales  pentru  cei  slăbiţi.
Laptele Vegetal din acest Preparat este minunat şi agreabil.

Amidonul de Cartofi
Este  Alimentul  Doi  după  Cereale.  Să-l  aveţi  la  îndemână  întot-

deauna.  Este  foarte  hrănitor  şi  digestibil  şi  pentru  cei  mai  debili.
Atenţie,  să  nu  fie  amestecat  cu  fierturi  şi  cu  Pâinea  coaptă,  că
balonează. Vezi Capitolul „Reţete”.

Soia acrită uscată
Pentru Dietoterapia noastră, Soia este Alimentul Proteic complet,

de  bază,  că  are  toţi  aminoacizii  esenţiali.  S-o  aveţi  permanent  la
îndemână.  Faceţi  o cantitate mai mare,  puneţi-o la murat-acrit  (vezi
capitolul  „Reţete”),  uscaţi-o  şi  la  folosire  faceţi-o  Pesmet,  din  care
puteţi Prepara Meniurile indicate, cu ingredientele respective.

Mai ales în Post, când nu se folosesc nici Lactatele, Preparatele cu
Soia sunt indispensabile. 

Nu mâncaţi în cantitate mare, că este foarte concentrată. Tinerii şi
cei  necăsătoriţi  să  fie  cu  prudenţă,  să  consume  cât  mai  puţin,  că
produce hiperfuncţii sex distructive.

Mazăre acrită uscată
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Ca mai sus.
Linte acrită uscată
Ca la cele precedente.
Fasole murată uscată
Ca la cele precedente.
Bob acrit uscat
Ca la cele precedente.

Bucătăria Pustnicilor

Pustnicii  şi  Monahii-Călugării  mai  păstrează  din  Memoriile
Primordiale ale Vieţii.

Traiul  Ascetic-disciplinar,  aspru  şi  restrictiv,  opreşte  o  serie  de
negativităţi şi, astfel, aduce Rememorarea Originară.

În sens Creştin, Asceza are tocmai „Specificul SACRULUI”, axat
în special  pe Mâncare.  Omul  are ambele „forme ale păcatului”,  cel
spiritual-demonic (golul spiritual) şi cel Adamic (golul de TRUP).1

Dacă „golul Spiritual” îşi Reface Memorialul DEPLINULUI prin
Asceza Spirituală, „golul de TRUP” îşi Rememorează SACRUL prin
Asceza Mâncării-Postului.

Postul şi Rugăciunea sunt cele două Asceze ale Omului. Accentul la
Om,  însă,  cade  pe  „Post”,  că  SACRUL Omului  a  fost  distrus  prin
păcatul „mâncării din pomul răului”. Pustnicul şi Monahul nu sunt atât
„Chipul Rugăciunii”, cât „Chipul Postului”. Dacă urmărim cu atenţie
Vieţile Sfinţilor Creştini, vedem cu surprindere că „tăria suprafirească
a ascezei mâncării” le-a dat şi „tăria Rugăciunii”.2

1 Adam şi Eva după păcat s-au văzut „goi” (Facere 3, 10-11).
2 Mai  ales  în  Creştinismul  Ortodox,  Asceza  Postului  este  pe  primul  loc.
Parada  „spiritualiştilor”,  că  prin  Spirit  se  învinge  „răul”,  se  dovedeşte
„nespecifică Omului”, de unde deosebirea dintre Mistica Ortodoxă şi celelalte
mistici  spiritualiste.  Cea  Ortodox-Creştină este  specific  de  „despătimirea
Trupului (Înduhovnicirea)”,  pe când celelalte sunt specific de „contemplări
mental-intelectuale”. Mulţi de astăzi nu discern aceste specificuri nete, şi fac
o înclinare mai mult Spirituală, ceea ce-i falsifică. Isihasmul, Mistica Ortodox
Creştină, nu este „spiritualistă”, ci „SACRALĂ”, şi SACRUL Ortodox este
„TRUPUL ÎNVIAT HRISTIC, nu „absorbirea în Spiritualul Divin”. TRUPUL
HRISTIC Liturgic este „Mâncare-PÂINE Duhovnicească”,  nu „meditaţie de
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Chipul Pustnicului este „Chipul Mâncării” şi  prin acesta „Chipul
Rugăciunii”. Rugăciunea o poţi face şi în oraş, între oameni, pe când
„Chipul Postului” nu-l poţi face desăvârşit decât în Pustie-retragere.

Cine nu are Chipul  Ascezei  Postului  nu este Pustnic,  chiar  dacă
locuieşte în pustie. Cine nu mănâncă „Pustniceşte” nu are „condiţie de
Fire Pustnicească”, nu are „DAR de Pustnic”.

Hrana Pustnicului este în primul rând „CHIPUL PÂINII”, ce este
„CHIPUL HRANEI SACRE”.

Postul Creştin Ortodox este Mâncarea de Pâine şi Apă cu Rugăciune.

Deci  „grija”  Pustnicului  pentru  „Hrana  zilnică”  trebuie  să  fie
„Pâinea pustnicească” (vezi reţeta respectivă). Cei slabi digestiv mai
pot  folosi  şi  Pâinea  semifiartă  dietetică  (vezi  reţeta).  În  rest,  mai
trebuie  un  minimum de  Legume,  Verdeţuri,  Boabe  Leguminoase  şi
Fructe, ce se găsesc în locul respectiv. Pâinea Pustnicească necoaptă
asigură,  însă,  adevărata  „Sănătate”.  Mulţi  monahi  şi  sihaştri  sunt
bolnavi  pentru  că  nu  mai  ştiu  să  mănânce  pustniceşte.  Pustnicul  şi
călugărul  trebuie  să  evite  mâncărurile  amestecate  (vezi  indicaţiile
anterioare). Hidratarea trebuie să fie suficientă, de 2-3 litri lichid Zilnic,
altfel se fac afecţiuni renale. Cei ce postesc până seara şi mănâncă doar
o masă pe Zi nu trebuie să amestece alimentele fierte cu cele nefierte şi
mai ales dulciurile cu proteicele, că le vor produce afecţiuni gastrice.
Nu se folosesc, de asemenea, Fructele. Este un obicei foarte rău să se
dea Fructe ca desert... după o masă de fasole boabe, sau alte preparate
consistente...  la  fel,  cu  compoturi  dulci...  Să  se  aibă  în  vedere
„Selectarea”.  Se  pot  alterna.  Într-o  Seară  să  se  mănânce  doar  un
Preparat din abundenţă de Cereale, cu proporţia de 10-90 % cu alte
adaosuri (vezi reţetele anterioare), sau unul din Boabe proteice (la fel),
sau preparate doar din Fructe cu cele ce se pot asocia (vezi reţetele).
Dacă se folosesc dulciuri (miere sau alte sortimente foarte dulci), să se
mănânce doar acestea. Cea mai mare nenorocire a Tinerilor monahi
este mâncarea amestecată şi cu multe Proteice şi dulciuri, ce produc
explozii hormonale cu repercusiuni deplorabile. Să se mănânce multe

Minte”. Rugăciunea Ortodoxă nu este „gândire de Minte”, ci RITUAL-GEST
SACRU  de  TRUP  Înduhovnicit.  Isihastul  Ortodox  nu-şi  „înduhovniceşte
Mintea”, ci „Recâştigă HAINA peste golul adamic” (ca TRUP Înduhovnicit).

152



Preparate Cerealiere, Leguminoase şi doar de două ori pe săptămână şi
câte ceva Proteic şi dulce, alternativ. Lactatele şi Brânzeturile să fie
luate complet singure, să constituie o „masă completă”. Să se mănânce
la Prânz, spre exemplu, doar lactate şi brânzeturi pe săturate, sau doar
Legume  pe  săturate,  sau  doar  Boabe  proteice,  sau  doar  Cereale,
Fructele cu micile adaosuri admise (vezi  reţetele).  Prăjiturile sunt o
otravă după mese direct; eventual, se pot folosi între mese.

Pustnicul  care  va  şti  să  mănânce  va  putea  avea  „condiţia”  de
Pustnic până la sfârşit.

Conservele Pustnicului  să fie  în  sensul  menţionat  (vezi  capitolul
„Conservare şi depozitare”).

Foamea nervoasă

Este o mare piedică în Dietoterapia Medicinii noastre. Senzaţia că
nu  eşti  sătul,  cu  mâncarea  peste  măsură,  ce  necesită  adaosuri
incompatibile, sunt greu de învins de majoritatea.

După  fiecare  masă,  sucurile  digestive  tind  să  se  mai  secrete  şi
trebuie „stinse” cu ceva care să le potolească. Noi indicăm mestecarea
de „ceva tare”,  coji  sau seminţe  ce  trebuie  mult  mestecate  (dar  tot
naturale), Bucăţi de Pâine Pustnicească foarte uscate.

Dietoterapia în Cantine, Familii, etc.

Dăm câteva Indicaţii şi în acest sens, că mulţi, din neştiinţă, devin
„ucigaşi”  ai  Sănătăţii.  Părinţii  îşi  îmbolnăvesc  propria  Familie  şi
Bucătarii devin nişte „generatori” ai bolilor publice.

Se  fac  greşeli  enorme  în  Bucătăriile  mari,  pentru  că  se  prepară
foarte nociv alimentele, se fac fierturi şi prăjeli exagerate. 

Părinţi, nu vă jucaţi cu Mâncarea şi Educaţia Copiilor!
Amintim şi noi câteva Repere de bază.
Trebuie să se evite mâncărurile amestecate (vezi indicaţiile ante-

rioare). Hidratarea trebuie să fie suficientă, de 2-3 litri de lichid Zilnic,
altfel se fac afecţiuni renale. Cei ce mănâncă doar o masă pe Zi nu
trebuie  să  amestece  alimentele  fierte  cu  cele  nefierte  şi  mai  ales
dulciurile  cu proteicele,  că le vor produce afecţiuni  gastrice.  Nu se
folosesc în amestecuri,  de asemenea,  Fructele. Este un obicei foarte
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rău să se dea Fructe ca desert, după o masă de fasole boabe sau alte
preparate consistente la fel cu compoturile dulci. Să se aibă în vedere
„Selectarea”.  Se  pot  alterna.  Într-o  Seară  să  se  mănânce  doar  un
Preparat  din abundenţă  de Cereale,  cu proporţia  de 10-90% cu alte
adaosuri (vezi reţetele anterioare), sau unul din Boabe proteice (la fel);
sau preparate doar din Fructe cu cele ce se pot asocia (vezi reţetele).
Dacă se folosesc dulciuri (mere sau alte sortimente foarte dulci), să se
mănânce  doar  acestea.  Cea  mai  mare  nenorocire  a  Tinerilor  sunt
mâncărurile amestecate şi cu multe Proteice şi dulciuri, că vor produce
explozii hormonale cu repercusiuni deplorabile. Să se mănânce multe
Preparate Cerealiere, Leguminoase şi doar de două ori pe săptămână şi
câte ceva Proteic şi dulce, alternativ. Lactatele şi Brânzeturile să fie
servite  complet  singure,  să  constituie  o  „masă  completă”.  Să  se
mănânce la Prânz, spre exemplu, doar lactate şi brânzeturi pe săturate,
sau  doar  legume  pe  săturate,  sau  doar  Boabe  proteice,  sau  doar
Cereale,  Fructe cu micile adaosuri admise (vezi  reţetele).  Prăjiturile
sunt o otravă după mese direct; eventual, se pot folosi printre mese.

Odihnă, Somn, Vise, Viziuni

Odihniţi-vă suficient, o dată mai mult şi alte dăţi mai puţin, după
efort. Nu vă speriaţi că uneori nu dormiţi, este nevoie şi de aşa ceva.
Cei mai în vârstă dorm mai puţin, fapt ce nu le afectează Sănătatea. Nu
băgaţi în seamă Visele şi vedeniile, că sunt false şi închipuiri... Chiar şi
cele  „intuitive”  trebuie  respinse,  că  se  fac  un  cerc  vicios  de
„paranormal  nociv”.  Un  bun  creştin  are  Credinţă  nestrămutată  în
GRIJA DOMNULUI şi nu se ia după „împrejurările exterioare”.
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Lumina, Aerul

Obişnuiţi-vă să staţi uneori cât mai sumar îmbrăcaţi, fără să suferiţi
de frig, expunându-vă la AER pielea Mâinilor, Picioarelor, Pieptului,
Spatelui. Abdomenul nu este necesar să fie dezgolit, că este el însuşi
un instrument de evacuare şi curăţire; să fie, însă, liber şi neîncins sau
strâns. Şi cei bolnavi să facă o mică plimbare. Lucraţi în aer liber. Staţi
în faţa ferestrei deschise, în uşă, dar nu în curent. Cei ce nu pot ieşi din
cameră să se plimbe în jurul mesei şi patului până obosesc puţin (vezi
Mobiloterapia, cu indicaţiile respective).

Sexul, între Auto-reproducere,
Procreere şi masturbaţie

Noi,  ca  Medicină  de  orientare  Creştină,  considerăm  „originea
memoriilor bolii” (păcatului) nu în „sex”, ci în „mâncare”.

Bărbatul, Mintea în Cap şi Inima în Piept...
Femeia are „Două” Inimi şi o Minte, Mintea din Piept, Inima din

Cap şi „Inima din Sân”.
Noi  considerăm  zisul  „sex”  ca  „Taina  Reproducerii  Memoriei

Vieţii”.  Viaţa  este  „Auto-reproducere  de  Sine”.  Ce  nu  se  „Auto-
reproduce” nu are  Viaţă.  Mişcarea este  un „mod  de transpunere” a
Auto-reproducerii”.

Auto-reproducerea este „MEMORIA directă a Vieţii” şi Mişcarea
este „Transpunerea în mod propriu” a MEMORIEI de Re-producere.
De  aceea,  noi  vedem orice  „mişcare”  în  „Memorialul  ei”  şi  orice
Memorial  îl  vedem  în  Taina  Auto-reproducerii,  care  este  însăşi
VIAŢA.  Viaţa  o  vedem  în  „Desfăşurarea”  Memorialului  de  Auto-
reproducere  şi  Auto-reproducerea  o  concretizăm  în  „Memorialul
energetic”  şi  pe  cel  energetic  îl  concretizăm  în  „Configuraţia
Organică” şi pe aceasta, apoi, în „funcţiile biologice”.

În viziunea Medicinii noastre, Organele sunt Memorial de energii
ale MEMORIALULUI de Auto-reproducere a Vieţii în Sine. Cine nu
„caută” în Organe „MEMORIALUL de VIAŢĂ”, ce este Auto-repro-
ducerea,  nu  va  înţelege  nici  „funcţiile  biologice”.  Majoritatea  con-
fundă „funcţiile cu Organele” şi Organele le fac însuşi „Memorialul
Reproducerii”. 
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Fiecare  din  noi  este  „Chipul  VIEŢII”  în  „Desfăşurarea  Memo-
rialului  de  Auto-reproducere”,  ce  se  transpune  în  „Configuraţia
Organică” proprie cu „funcţiile de caracter propriu”.

Configuraţia  de  Bărbat  (masculin),  precum  şi  cea  de  Femeie
(feminin), sunt, deci, cu rădăcinile, în primul rând, în Memorialul de
Auto-reproducere  a  Chipului  VIEŢII  Fiinţiale  proprii.  Şi  acest
„Memorial  de  Auto-reproducere  Fiinţială”  este  Originea  acestor
Chipuri.

Bărbatul  (masculinul)  are  „Memorialul  de  Auto-reproducere”  în
„Specific masculin”, de „Auto-reproducere în DUBLARE”, iar Femeia
(femininul)  are  Memorialul  de  Auto-reproducere  în  „Specific
feminin”, de „Auto-reproducere în TRIPLARE”. Mare atenţie la aceste
„distincţii” pe care le facem noi, ca Medicină de Orientare Creştină.3

Chipul VIEŢII în Sine este „Auto-dublarea-Auto-reproducerea”, ce
este specificul masculin în Sine. Femininul mai are ceva „în plus”, mai
are  şi  „Peste-autoreproducere”,  ca  „Triplarea  Auto-reproducerii”,de
unde „Taina Naşterii”. 

Bărbatul se „Auto-dublează-autoreproduce Memorial”, ca „DUBLU
Memorial”  pe  când  Femeia,  pe  lângă  aceasta,  mai  are  şi  o  „TRI-
PLARE  de  MEMORIAL”,  ca  „Naşterea  Celui  de-al  TREILEA
Memorial”. Bărbatul nu se „Auto-Naşte” (se Auto-reproduce Memorial),
dar Femeia se şi  „Auto-Naşte” (pe lângă Auto-reproducerea Memo-
rială mai face şi Naşterea Celui de-al TREILEA Memorial, care este o
„Peste-Auto-reproducere”,  de  „NOUĂ  Re-producere”.  Bărbatul  se
„opreşte” în Sine, pe când Femeia mai are şi o „IEŞIRE de alt Sine”.
De aceea, Femeia este „MAMĂ în Sine, cu al TREILEA Memorial”,
pe când Bărbatul este doar „Auto-reproducere de Sine” (doar Dublu
Memorial).

De aici, Taina Teologică a Revelaţiei Creştine, în care se vorbeşte
de CHIPUL DUMNEZEIESC al TATĂLUI DUMNEZEU, care este
Taina VIEŢII-Auto-reproducerii şi totodată a NAŞTERII de TREIMEA
VIEŢII,  ca FIUL şi  SFÂΝΤUL DUH. Aşa,  CHIPUL de TATĂ este
CHIPUL de „PESTE-Supra-Bărbătesc” şi  FIUL şi  SFÂNTUL DUH
sunt  CHIPUL Bărbătesc  în  Sine.  De  aceea,  DUMNEZEIREA este

3 Pe larg, în lucrarea noastră „În căutarea unei Psihanalize Creştine”, vol. II.
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TREIME  şi  nu  „mai  mult”,  că  TATĂL  ORIGINEA  este  AUTO-
TREIME  şi  FIUL  şi  SFÂNTUL  DUH  sunt  AUTO-REPRO-
DUCEREA-OPRIREA  în  Sine,  şi  doar  „REÎNTOARCEREA”  în
MEMORIALUL ORIGINII-TATĂLUI.

În Creaţie,  CHIPUL TATĂLUI se  transpune ca  Chipul  „Femeii-
MAMEI de Creaţie”, care este „Treimea-Familia de Creaţie”.

Mistic  şi  alegoric,  se  zice  că  TATĂL-DUMNEZEU  are  DOUĂ
INIMI şi o MINTE, iar SFÂNTUL DUH şi FIUL au câte o INIMĂ şi
O  MINTE  DUMNEZEIASCĂ  (ceea  ce  nu  înseamnă  că  FIUL  şi
SFÂNTUL DUH sunt mai „mici”, ci o Egalitate cu TATĂL, care, însă,
este şi NAŞTERE-ORIGINE; din INIMA de TATĂL se Naşte FIUL şi
Purcede SFÂNTUL DUH, FIUL şi DUHUL SFÂNT fiind Egalitatea
INIMII de NAŞTERE a TATĂLUI,  nu a INIMII de Autoreproducere
proprie).  FIUL  şi  SFÂNTUL  DUH  sunt  NAŞTEREA  şi
PURCEDEREA din „COASTA TATĂLUI” (INIMA de NAŞTERE).

Şi, la fel, CHIPUL Femeii-MAMEI are „Două Inimi şi o Minte”,
iar Bărbatul doar „o Inimă şi o Minte”.

ARHEMEMORIALUL  de  TATĂ-DUMNEZEU  şi  MAMĂ  de
Creaţie se fac Originea Chipurilor de Bărbat şi Femeie.

TATĂ înseamnă „DUMNEZEIRE-NAŞTERE-DUBLĂ-INIMĂ” şi
Mamă înseamnă la fel, „Naştere-Dublă-Inimă de Creaţie”.

De aceea zice Moise, în Facere, că Omul este Creat după CHIPUL
Lui DUMNEZEU, ca „Bărbat şi Femeie”4, ce nu înseamnă că Însuşi
DIVINUL este „masculin şi feminin” (cum interpretează unii), ci aici
este vorba de ARHECHIPURILE în Sine de TATĂ-NAŞTERE, ce în
Creaţie  se  transpune  ca  Femeie-MAMĂ,  şi  de  AUTO-REPRO-
DUCERE, ce în creaţie se transpune ca Chip de Bărbat-masculin.

La Crearea Omului, Femeia-MAMA este din „Coasta” lui Adam-
Bărbatul, ceea ce dovedeşte că în Creaţie Naşterea nu este din „Natura
proprie”,  ci  este  un  ACT  direct  DIVIN.  Alegoric,  se  zice  că
DUMNEZEU ia „Coasta-Inima” lui Adam şi o face „Femeie-Eva”. În
mod normal, ar fi trebuit ca Adam să fie „Născut” din Femeie-Eva, dar
aici, în ACTUL Creaţiei, Bărbatul este Originea Femeii, ca Femeia să
poată Naşte „Coasta-Inima” Bărbatului.  În Creaţie,  nu este Naşterea

4  Facere 1, 27.
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„Propriului  Chip-Autoreproducerii”  (ca  în  DIVINITATE),  ci  este
„Naşterea unui NOU ACT Creativ”, de unde Revelaţia Creştină, care
vorbeşte că  Sufletul  Fiecăruia  este  Creat  doar de DUMNEZEU,  nu
este o „Triplare” din Părinţi.

De  aici  şi  Taina  „Înrudirii-Unităţii  Bărbat  şi  Femeie”,  în  care
Fiecare se „Conţin şi se Identifică”.

În DIVINITATEA TREIMICĂ, UNITATEA este CHIPUL-INIMA
TATĂLUI  (FIUL  şi  SFÂNTUL  DUH  au  Inima  Proprie  ca  Însăşi
INIMA TATĂLUI şi doar zisa MINTE-CONŞTIINŢĂ FIINŢIALĂ le
este Propria IDENTIFICARE).

În Creaţie, Unitatea este „Inima-Coasta” Bărbatului şi Femeia are
Inima Proprie Una cu Inima Bărbatului şi doar Mintea-Conştiinţa sa
este Identificarea Caracterială.

Chipul  Bărbatului,  ca  şi  al  Femeii,  este  în  Conştiinţa-Mintea
Proprie, având o „Inimă COMUNĂ”.

Configuraţia de Bărbat şi Femeie este „Configuraţie de Conştiinţă-
Minte”, nu de Inimă, care este „Una-Comună-Asemănare”.

Aşa, Configuraţia de Bărbat este Mintea în Cap şi Inima în Piept
(Conştiinţa în  Eul  Personal  de Suflet  şi  Inima în Duhul  de Suflet).
Bărbatul  este  Minte-Conştiinţă  în  Cap şi  Simţire-Duh în  Inima  din
Piept şi Voinţă-Auto-reproducere în Viscere-pântece.

Configuraţia de Femeie este Mintea-Conştiinţa în Piept, Inima-Duhul
în Cap şi Voinţa-Autoreproducerea în „Somatic-Piele”. Şi Femeia mai
are şi „Coasta-Naşterea Adamică”, ce este „Inima din Sân”.

Mare atenţie la aceste „distincţii Psiho-fizice”, pe care încercăm noi
să  le  evidenţiem,  ca  Medicină Creştină.  Medicina obişnuită-oficială
este pe baza „concepţiilor încă antice”, în care masculinul şi femininul
sunt  „dualitatea contrară” şi  nu au nimic  „Comun”,  se absorb şi  se
anihilează reciproc, până la „dizolvarea chipurilor în impersonalul zis
unitar. În  sensul  Creştin,  Unitatea este tocmai  în „lipsa” de contra-
rietate, „Inima Comună” şi „Peste-Inima de Naştere a Comunului”.

În sensul Mistic, Iubirea nu este nici Mintea nici Inima, ci Auto-
reproducerea, care dacă se „opreşte în sine” se face „auto-plăcere” (cu
patologicul masturbării şi inversiunii).

S-a  văzut  că  Auto-reproducerea  este  Eul  Personal  ca  Suflet,  ce
corespunde ca Minte şi Cap.
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Bărbatul are Capul-Mintea-Eul în Creier şi Femeia are Mintea-Eul
şi Capul în Piept. Bărbatul Judecă prin Mintea din Cap şi Femeia prin
Mintea din Inimă.

Bărbatul  are  Mintea Proprie  în  Cap şi  Inima-Asemănarea  Inimii
Femeii în Piept.

Aici  se  încurcă psihanaliştii,  considerând că  atât  Bărbatul  cât  şi
Femeia sunt „bi-polari”,  deodată şi  masculin şi  feminin.  Noi identi-
ficăm în distincţiile amintite „Comunul-Asemănarea de Inimă”, Identi-
tatea Proprie fiind Mintea, nu Inima. Fiecare are Mintea şi Inima de
Individualitate  Proprie,  dar  Inima  este  „Asemănare  Comună”,  nici
masculină, nici feminină, Asemănare care se transpune prin Minte în
masculin  şi  feminin.  Patologiile  şi  inversiunile  sunt  prin  pierderea
„Auto-Memorialului  de  Minte” la  Bărbaţi  şi  prin  pierderea  „Auto-
Memorialului de Inimă” la Femei. Paradoxal, nebunia Bărbatului este
prin pierderea Minţii şi psihopatia-mentalizarea Inimii, iar la Femeie
nebunia este prin pierderea Memorialului de Inimă şi  „mentalizarea
Minţii din Inimă”, ca inversiuni de „Auto-reproducere-Identitate”. De
aici şi pericolele psiho-mistice, de a „feminiza” Mintea la Bărbat şi a
„masculiniza” Inima la Femeie, ceea ce se traduce, paradoxal, printr-o
„mentalizare  feminină”  în  Inimă-Piept  la  Bărbat  şi  o  „mentalizare
masculină” în Inima-Cap la Femeie.

De aici şi „diagnosticarea” multor boli, ce sunt de caracter masculin
şi feminin, pe care ştiinţa medicală le deosebeşte (mai ales în cancere).

Problema aceasta este foarte complexă; asupra ei ar trebui efectuat
mai mult studiu şi în „sensul” pe care-l evidenţiem noi, ca Orientare
Creştină (nu doar pe tiparele antice, care persistă în interpretările zis
ştiinţifice).

Mai mult, noi facem o „Legătură” cu DIVINUL. Omul este „CHIP
DIVIN în Asemănare de Chip de Creaţie”.5

Aşa, Chipul de Bărbat este o „Împletire” în care CHIPUL DIVIN
este „în FAŢĂ”; Chipul de Femeie este o Împletire în care Chipul de
Creaţie este „în Faţă” şi Cel DIVIN „După” (acestea se traduc, apoi, în
complexul descris anterior).

Ca Terapie a Medicinii noastre Isihaste, această latură se traduce pe
toate liniile, de la Sacroterapie la Psihoterapie, Mobiloterapie şi Dieto-
terapie.

Sacroterapia Femeii este în „Specificul Naşterii DIVINULUI”, iar
cea a Bărbatului este în „Specificul Auto-reproducerii DIVINULUI”.
5  Facere 1, 26.
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Femeia  nu  trebuie  să  „mentalizeze  în  inima”  sa  DIVINUL,  iar
Bărbatul,  de  asemenea,  nu  trebuie  să  „mentalizeze  DIVINUL  în
Mintea sa”,  ci  ambii  să  facă RITUALUL SACRU Liturgic,  care  şi
acesta  este  în  Specific  SACERDOTAL-Preoţesc-Reproducere  la
Bărbat  şi  Eclezial-Bisericesc-Naştere la Femeie.  Femeia  nu poate fi
Preoţie, că specificul ei este de „Naşterea Preoţiei”, de aceea nu poate
fi Preoţie fără Biserică şi nici Biserică fără Preoţie.

Freud spune că „totul este sex”; noi susţinem că „totul este Memo-
rialul în sine de Auto-reproducere şi de Naştere”, ca Originea dincolo
de sex, ce corespunde, apoi, şi în energeticul-organicul sex.

După  păcatul  Adamic,  „IUBIREA-Autoreproducerea”  nu  se  mai
face  „COMUNUL INIMII  de  TAINĂ”,  ca  INTER-PERSONAL,  ci
„absorbirea-autoplăcerea” Celuilalt, ce îşi „configurează” un „alt loc
de reproducere”, care este „amplificarea sexului”. De aici, schimbarea
„energiilor fiziologice”, ca „alunecare pe coloană a Minţii în jos-sex”
la  Bărbat  şi  o  „alunecare  a  Inimii  din Cap” a  Femeii.  După păcat,
Mintea Bărbatului şi Inima Femeii nu se mai Întâlnesc în „REPRO-
DUCEREA  COMUNULUI”,  ci  în  „auto-plăcerea”  absorbantă.  În
IUBIREA  Adevărată,  IUBIREA  NAŞTE  COMUNUL;  „iubirea  de
auto-plăcere” este în gol de COMUN.

Viaţa este „REPRODUCEREA de COMUN”, altfel devine „auto-
absorbire”, până la „auto-consumaţie-masturbaţie”.

Şi  în  Medicina  noastră  Isihastă  se  folosesc  aceste  repere  pentru
diagnosticarea  patologiilor  adânci  şi  mai  ales  de  „Memorial  de
moştenire”6.

Apa, Sângele Vieţii

APA este în egalitate cu Pâinea ca valoare Arhetipală şi de hrănire.
Aşa, zilnic beţi Apă simplă, câte o gură, din sfert în sfert de oră sau la
o jumătate de oră. Apa este „elementul prim” al Vieţii şi Apa are în ea
primul „principiu formator”. Toate celelalte elemente doar în Apă se
pot desfăşura şi  structura. Ciorbele sau alte lichide au în ele „struc-
turile amestecate”, pe când în Apa simplă este „mediul pur” al „struc-
turii directe” pentru fiecare element. „APA, PÂINEA şi AERUL” sunt
Treimea  Arhetipală  a  biologicului  nostru.  APA  are  TAINA

6 Mai pe larg, în lucrarea: „În căutarea unei Psihanalize Creştine”. 
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„Primordialei  APE” în care  Creşte  Pământul-PÂINEA şi  peste  care
este SUFLUL-DUHUL-VIAŢA (Facere 1, 2). Orice aliment, ca să se
facă „Viaţă”, are nevoie de mediul Apei, zisele „sucuri digestive”. APA
dă  sucurilor  digestive  posibilitatea  să  se  formeze  şi  totodată  să
acţioneze după specificul lor. Atenţie, să nu fie „multă apă”, ci doar
„udare”, ca la răsaduri.

Doar Apa simplă „spală”, de asemeni, şi „topeşte” tot ce este impur
şi  rezidual.  Dimineaţa,  în special,  obişnuiţi-vă să beţi,  chiar forţat,
câteva pahare de Apă,  nu dintr-o dată,  ci  fracţionat,  în timp ce vă
faceţi toaleta obişnuită. Nu uitaţi „Nasul”. Trageţi de trei ori Apă pe
Nas până o daţi pe gură. Nasul este Organul AERULUI-principiului
Vital. Cei care au ameţeli şi capul greu vor simţi o înviorare.

La serviciu, sau chiar la alte preocupări, să aveţi la îndemână câte
puţină  Apă,  pe  care  să  o  beţi  din  când  în  când,  înghiţitură  cu
înghiţitură. Cei religioşi să folosească Apă Sfinţită (Aghiasmă mică).

Ceaiurile şi Sucurile, apa minerală, nu au Valoarea APEI simple. Le
puteţi folosi ca medicament, dar APA să fie cu „Valoare în sine”, fără
amestecare  cu  altceva.  Dacă  nu  aveţi  Apă  prea  bună,  cea  de  la
chiuvetă fiind adesea impură, puneţi-o într-o Sticlă Albastră şi ţineţi-o
câteva ore la fereastră-Lumină; se va dezinfecta şi se va face potabilă.

În mod normal, trebuie Zilnic un Litru de Lichid la 25 Kilograme
greutate  corporală,  adică  cel  puţin  2  Litri,  din  care  APA simplă
trebuie să fie un sfert, cel puţin o Jumătate de Litru.

Anexe şi Completări

Nu uitaţi Fitoterapia. Noi indicăm „macerarea” diferitelor Plante şi
aşa  să  se  folosească,  sau  „praf  uscat”  în  diferitele  preparate,  sau
Tincturi în Alcool sau Vin.

Nu uitaţi Usturoiul, care are multiple acţiuni terapeutice. Din când
în când, zdrobiţi o Căpăţână de Usturoi şi amestecaţi-o cu Măsline şi
Nucă râşnită şi faceţi o pastă concentrată (care, stând la macerat câteva
Zile, îşi va pierde usturimea) şi la fiecare mâncare puneţi câte un vârf
de cuţit. Şi în Iaurt puneţi puţin Usturoi, ca să nu faceţi paraziţi. 

Nu uitaţi  Seminţele  de Dovleac,  neprăjite,  Zilnic.  De  asemenea,
Zilnic  zdrobiţi  mai  mare  câteva  Boabe  de  Porumb  (până  la  10)  şi
mestecaţi-le încet în Gură; ajută la întărirea imunităţii. La fel, nu uitaţi
Urzica, miracolul Vegetal. 
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Cei  ce  postesc  mult  fac  unele  tulburări  carenţiale  de hrănire,  în
special  ale  Creierului  şi  Ficatului,  de  unde  slăbiciunea  generală.
Experimental, am avut ocazia să „tratăm” un Bun Duhovnic, dar care
s-a îmbolnăvit datorită „nevoinţei” sale excesive. Misticii, în general,
fac  excese,  care  la  unii  sunt  mai  tari  decât  propria  „rezistenţă”
Organică.  Chiar  şi  Sfinţii  Mari,  care  s-au  nevoit  intens,  au  fost  în
ultima  perioadă  a  Vieţii  bolnavi  şi  slăbiţi  Organic.  Mai  mult,  în
„nevoinţele  mistice”  mulţi  nu  ştiu  cum să  mănânce,  făcând  greşeli
esenţiale. Aşa s-a întâmplat cu Duhovnicul nostru, căruia degeaba i se
dădea  „mâncare  bună  şi  consistentă”,  că  tot  mai  rău  i  se  făcea.
Ucenicii şi Fiii Duhovniceşti încercau să-l Salveze şi să nu-l piardă,
„îndopându-l” cu alimente tari şi contrare. Mulţi „postesc” greşit, că
folosesc alimente nocive după „pauza alimentară”, cu dulciuri rafinate,
cu amestecuri alimentare contrare. S-a pierdut „Tradiţia Alimentaţiei
de Post”, care este „Sănătoasă”, nu distructivă. A „Posti” înseamnă, în
primul  rând,  a nu mânca nimic fiert  şi  preparat-denaturat.  După un
Post de o Zi sau mai multe, dacă mănânci fiert şi nenatural, ai stricat
tot  Postul.  Mulţi  după  Post  mănâncă  dulceţuri  cu  Pâine  coaptă,  cu
fasole  bătută  şi  prăjită,  cu  uleiuri  rafinate,  cu  fierturi  diferite  şi
preparate prăjite, cu exces apoi de Lactate-brânzeturi, cu cărnării, ca să
se refacă zisul energetic. Mai ales „Asceţii mistici” să fie foarte atenţi
cu  „Modul  de  Alimentaţie”,  altfel  fac  „tulburări  de  Sănătate”
incurabile. 

Post cu „Lapte de Fructe, cu Cereale şi Boabe Proteice dospite”;
post  cu  Lactate-brânzeturi  doar;  post  doar  cu  Fructe;  post  doar  cu
Salate de Legume-Verdeţuri; post doar cu dulciuri şi Apă. Dar aceste
moduri  de  postire  să  se  facă  alternativ  pe  perioade  Zilnice,  Săptă-
mânale, şi  aşa devin şi  un adevărat „Tratament”. La fel,  Meniuri în
aceste  Selectări,  cu  Preparate  ne-amestecate.  Doar  un  astfel  de
„Tratament” va ajuta pe cei bolnavi, în special. 

Orice brânză şi mai ales Caşul dulce-proaspăt să fie ţinut câteva ore
tăiat felii în Apă multă, să se „de-magnetizeze” de cheagul folosit la
îmbrânzire, ce are o toxicitate mare. Mulţi fac „alergie” la Caş, tocmai
datorită acestui fapt. De asemenea, e bine să fie lăsat Caşul dulce la o
uşoară dospire, ca să devină mai digestibil. 
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Zilnic Mobiloterapie,  mai  ales  cu Palmele  şi  Tălpile Picioarelor,
aici fiind „supapele de încărcare şi de deficit  energetic”. Mâinile şi
Picioarele  reci  şi  imobile  sunt  „împiedicarea”  tuturor  „traseelor  de
circulaţie” din tot Organismul. Când stai, când ai puţin răgaz, închide
şi „deschide Palmele, strângându-le în pumni de 10-50 de ori” şi la fel
labele  picioarelor.  Zilnic  să  fie  de  câteva  sute.  Cei  foarte  slabi  şi
vârstnici  să  nu  uite  „cărămida  fierbinte”,  atât  pentru  Mâini,  cât  şi
pentru Picioare, mai ales la culcare. 

Nu  uitaţi  ca  la  începutul  fiecărei  mese  să  se  mănânce  câteva
înghiţituri  din  Preparatul  respectiv  şi  să  se  facă  o  pauză  de  10-15
minute, şi doar după aceasta să se mănânce propriu-zis; prin aceasta se
face „relaţia de Memorial”, altfel pot apărea respingeri alimentare. 

Bomboanele şi delicatesele Dietoterapiei să fie folosite cu precauţie
şi selectivitate strictă. Dulciurile ca şi Lactatele şi Carnea sunt „sursele”
cele mai mari ale bolilor. Aşa-zisele „glucide”, ca „materialul de bază
al funcţionării”, trebuie văzute după alte considerente. În „Natură” este
o  „proporţie”  între  „compoziţii”.  Nu  există  „glucide  libere”,  ci  în
„combinaţii  anume”.  Orice  Fruct  dulce  are  şi  alte  substanţe.  Orice
„dulce liber şi concentrat” este „otrăvitor”. La fel, prea multe „glucide”
dintr-o dată sunt „otrăvitoare” şi explozive şi „mediu de înmulţire a
microbilor”. Viermii intestinali sunt cei cărora le folosesc Dulciurile
multe şi concentrate, ca şi Lactatele-Brânzeturile şi multă Carne. Cine
foloseşte multe Cereale şi Legume nu face paraziţi intestinali. Mierea
şi Fructele foarte dulci (smochine, curmale, prune, pere, struguri, etc.)
să  fie  folosite  strict  pe  stomacul  gol,  foarte  puţin  şi,  eventual,  cu
repetări  (după  necesar).  Să  nu  fie  folosite  Dimineaţa,  că  se  pot
declanşa „diabeturi mascate”, ci spre Seară. 

Uscaţi Pâine coaptă obişnuită, fără coajă, şi faceţi pesmeţi, ca să-i
folosiţi  la  sfârşitul  mesei  ca  „desert”,  să  se  „potolească  foamea
nervoasă”. 

Pustnicul  şi  bolnavii  în  general  să  folosească  doar  „pâinea  ne-
coaptă Pustnicească” şi „Pâinea-Cir semifiartă” (39, 33). 

Viaţa este Activ şi Odihnă. Bucură-te şi de un Activ şi de Odihnă,
neamestecându-le,  şi  aşa,  în  pofida  onor  suferinţe,  vei  simţi  şi
„Bucuria Vieţii”. 
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Noi  ne  adresăm  cu  precădere  celor  bolnavi,  care  iau  în  serios
„ultimele încercări de Salvare”. Dietoterapia noastră nu este „fixistă”,
ci este o „Lărgire cu mai multe posibilităţi” de Alimentaţie, ca şi cei
bolnavi să mai poată supravieţui. Unii înţeleg greşit şi devin habotnici
şi chiar fanatici. Noi nu indicăm o trecere totală pe Alimentaţia crudă,
dar cei grav bolnavi trebuie să facă şi această „săritură”. Indicăm, însă,
câteva  Repere  de  Dietoterapie,  a  căror  neglijare  îmbolnăveşte  pe
majoritatea. 

Chiar şi celor bolnavi le indicăm, adesea, să mai „guste” câte puţin
din Preparatele obişnuite, ca să păstreze „imunitatea”. 

Citiţi şi recitiţi cu atenţie cele indicate şi fiţi precauţi cu toate. Nu
începeţi  brusc.  După  ce  vă  obişnuiţi,  puteţi  merge  înainte  cu  tot
curajul. 

Cirul de Mălai de Porumb este „liantul” cel mai bun pentru toate
Preparatele. 

Se face simplu.
În Apa clocotită  se  presară Mălai  cu puţină făină de Grâu şi  se

amestecă bine cu lingura până se îngroaşă şi  se dă la o parte să se
răcească de jumătate. Să nu fie nici prea gros, nici prea subţire. Cu
acesta se „diluează” toate Preparatele.

 Pâinea Pustnicească cu puţine cereale uşor prăjite pe cărămida fier-
binte, ca să dea gust şi s-o facă mai agreabilă. La fel, Soia, uşor prăjită,
amestecată cu cea dospită. 

Cei cu digestia foarte slabă mestecaţi bine, chiar şi lichidul, totul
până la un minut (de 60 ori), chiar mai mult. 

Sunt  foarte  multe  „Cărţi  cu  Reţete”  Alimentare,  de  la  cele
„culinare”, până la cele zise „terapeutice-dietetice”. 

Fiecare are în vedere un aspect şi în orientarea proprie. Din toate se
desprinde, însă, un fapt esenţial, şi anume importanţa „selectărilor”. 

Cel mai suportabil Suc pentru cei grav bolnavi este Sucul de Mere
rase  cu Morcov ras  sau  Sfeclă  roşie  şi  diluat  cu Apă mai  mult  de
jumătate, care se bea încet, ţinut în gură cât mai mult (chiar un minut).
Se bea, însă, pe Stomacul gol în cantitate necesară, chiar până la un
litru. Nu se pune Pâine Pustnicească, se lasă simplu; cu Pâine se poate

164



face, alternativ, separat, în altă Zi. Se pot pune Plante medicinale, sau
Ceaiuri, sau Tincturi medicinale. 

Iaurtul (atenţie, doar dacă este din Lapte nefiert şi sigur, de la Vacă,
nu  praf  sau  pasteurizat)  să  se  folosească  de  către  cei  grav  bolnavi
„gură cu gură”, din 15 în 15 minute şi ţinut în gură peste un minut.
Dacă nu sunt posibilităţi de iaurt, să se folosească „Laptele Vegetal”,
diluat mai mult de jumătate şi tot aşa folosit, cu pauze. Este singura
modalitate de supravieţuire, care adesea duce la „revenire”.

Soia,  Fasolea  şi,  în  general,  Boabele  Proteice,  atenţie,  să  fie
„dospite” mai  mult,  ca  să  se  neutralizeze  partea  toxică.  Aşa,  după
măcinare faceţi un cocoloş nici prea tare, nici prea moale, şi puneţi-l
undeva, mai la cald, şi lăsaţi-l o zi sau chiar două şi mai mult, până se
dospeşte-acreşte bine (gustaţi din el). La folosire puneţi la început câte
puţin, nu mai mult  de o Lingură (sau chiar o linguriţă), până vedeţi
testarea de suportare. „Puţin şi bun” este recomandarea Sănătoasă. 

Mobiloterapia este de mare importanţă pentru cei bolnavi. Insistaţi
pe ea după modalităţile proprii, cu indicaţiile noastre. Insistaţi pe zona
diafragmatică şi pe cea a Plămânilor. Respiraţia să fie cât mai profundă
şi  armonioasă.  Alimentaţia,  Gândirea  şi  Respiraţia  sunt  cele  Trei
Moduri de „Comunicare de Viaţă”. Aerul curat şi proaspăt să fie în
mare  atenţie.  Alimentele  sunt  cu  energii  materiale,  Mintea  este  cu
energii informaţionale şi Respiraţia este cu energii circulatorii. 

Tinerii,  atenţie  la  Alimentaţia  selectivă.  Părinţii  care  nu  ştiu  să
Alimenteze Sănătos Copiii  vor fi  surprinşi că vor avea nişte urmaşi
bolnavi şi handicapaţi. Atenţie, Tinerii să nu se apuce de desfrâuri, că
le distrug „energia de formare”. Masturbaţia este „plaga” Tinerilor şi
Mâncarea  explozivă  (cu  dulciuri,  prăjeli  şi  proteice  multe)  este
responsabilă trei sferturi, o dată cu „educaţia Morală”. 

La unii apare un „rău” după fiecare mâncare... Să se înceapă întot-
deauna cu ceva nefiert, şi la sfârşitul mesei, la fel. Să se „bată” uşor
„zona sternului din Piept”, pentru stimularea imunităţii. 

Mulţi au un tremurat şi o frică în zona diafragmatică... Să nu admiţi
nimic energetic, nici un simptom, cât de rău ar fi... Să „absorbi” totul
în  această  zonă  din  exterior  şi  apoi  în  tot  corpul...,  doar  această
absorbire s-o ai în vedere permanentă. Să nu laşi să „iasă nimic” din
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tine, să absorbi tu totul, dar într-un mod „pozitiv şi neutralizant”. Apoi
să „Dăruieşti” tu totul prin Inimă, cu Dragoste. 

Prin Diafragmă să „absorbi”, prin Inimă să „Dăruieşti” şi prin Ochi
să vezi totul doar în LUMINĂ. 

Nu uitaţi Seminţele de Dovleac, Zilnic, şi înainte de Masă şi după
Masă.  Cu  Iaurt  şi  Brânză  ajută  la  evitarea  paraziţilor  intestinali.
Adăugaţi şi puţin Usturoi, care întăreşte deparazitarea întregului traiect
digestiv. 

Insistă pe Mobiloterapie, mai ales în simptomele bolii, ca să ai o
„desfundare” a tuturor circuitelor. De obicei, o neglijăm sau o facem la
minimum. Impuneţi-vă un anume Număr pentru fiecare Mişcare. Aşa,
de câteva Sute de ori încordarea Diafragmei, a Gâtului şi Capului, a
Membrelor  şi  Trunchiului,  ca  şi  întinderea  şi  dilatarea...  şi  toate
mişcările într-un Număr tot mai  mare. La fel, Sacroterapia s-o aveţi
permanent în GESTUL Zilnic, ca şi Psihoterapia. Nu uitaţi Metaniile şi
Închinăciunile,  ce  sunt  specificul  direct  Creştin.  Dacă  sunteţi  prea
slabi,  faceţi-le  direct  din genunchi,  sau doar  Închinăciuni,  sau doar
aplecări cu atenţia pe Gestul Metaniei. Faceţi neapărat Zilnic câteva
Sute şi veţi fi răsplătiţi cu Sănătate.

Insistaţi pe Sucurile-Lapte Vegetal (vezi Reţetele respective). Să se
respecte proporţia de 10-90%. Cu Boabele Proteice să fie mai diluat,
mai  ales  cu  Soia  şi  Fasolea  dospită.  Cei  slabi,  care  au  nevoie  de
Proteine, să folosească Zilnic câte un Lapte Vegetal din Soia sau din
Mazăre, sau din Hrişcă şi Mei şi din Ovăz (atenţie, cei Tineri, folosiţi
cu moderaţie, că pot accentua dereglări hormonale distructive). Dintr-
un Măr-două, ras cu 10% Soia dospită (sau Fasole, sau Mazăre, sau
Cereale) şi cu Apă mai mult de jumătate, se obţine un Suc-Lapte foarte
valoros ca Hrană pentru cei Slabi, care se bea încet, gură cu gură şi cu
pauze, ca pe Apa minerală. Mulţi nu suportă Soia şi mai ales Fasolea,
chiar dacă se dospesc, dar ca Suc-Lapte cu Mere puţin acrişoare devin
accesibile  şi  tolerate  (se  poate  adăuga  şi  puţină  Portocală).  Soia  şi
Fasolea  dospită  sunt  „Carnea  săracului  şi  a  bolnavului”  (ca  şi
Cerealele dospite), şi de aceea trebuie insistat pe folosirea ei. Atenţie,
aceste Sucuri-Lapte cu Boabe Proteice să se folosească Dimineaţa şi la
Prânz, Seara să fie cele din Cereale. Să fie, de asemenea, pe Stomacul
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gol şi fără îndulciri, nici cu Miere. Cei cu Digestia tare pot mânca tot
materialul ca pe un Piure şi o Ciorbă.

Nu  vă  speriaţi  că  adesea  boala  „răbufneşte”  cu  noi  simptome,
persistaţi în „lupta cu boala”. 

Faceţi-vă  un  „program  de  Meniu  propriu”,  după  posibilităţi  şi
toleranţă  specifică.  Dacă  suportaţi  mai  bine  Mazărea,  insistaţi  pe
aceasta (sau pe alt  sortiment).  La fel,  cu Cerealele şi  Zarzavaturile.
Faceţi  adesea „Cure” de Anume Sortimente.  Aşa,  Cura de Soia,  de
Mazăre, de Linte, de Bob sau Năut; Cura de Grâu, de Hrişcă, de Mei,
de Porumb, Cura de Cartofi; Cura de salată, de Spanac, de Urzici, sau
de unele Plante Medicinale; Cura de Fructe de sezon, etc. Curele au
marele rol că „Rememorează” mai bine anumite „refaceri digestive”. 

Chiar dacă aveţi o „rezistenţă contrară” la Reţetele noastre, insistaţi
fără cedare şi veţi câştiga şi Modalitatea noastră de Tratament. Doar
după  folosirea  Terapiei  noastre  să  vă  pronunţaţi  dacă  are  o  reală
valabilitate sau nu. 

Puteţi diversifica după dexteritate şi inventivitate o gamă largă de
posibilităţi. Respectaţi, însă, „Reperele noastre”.

Efecte şi Rezultate

Noi  nu  ne  lăudăm  cu  efecte  „miraculoase”.  Cine  insistă  şi  în
modalitatea noastră se va bucura, cu adevărat, de rezultate. 

Repetăm, Medicina noastră Isihastă nu este naturistă şi vegetariană,
ci Medicina „Comunicării MEMORIILOR”. Păcatul a adus „uitarea şi
negativizarea MEMORIILOR Vieţii” şi noi aici intervenim.
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Reţetele Medicinii Isihaste
pentru cei grav bolnavi

169



170



INTRODUCERE

„Bolnav am fost şi m-aţi căutat”

La „Reţetele Medicinii Isihaste”7 facem câteva completări.
Mulţi cu greu se descurcă şi nu ştiu să extragă partea esenţială din

„teorie”, de unde nevoia unor date directe.  Mai ales bolnavul  caută
reţeta pe care, de-i foloseşte, o va şi înţelege apoi.

Relatarea noastră se adresează în primul rând „bolnavilor”, care au
mare nevoie de „ajutor“. Doar cel bolnav ştie ce mare preţ are acest
fapt. Dacă şi cei aşa-zişi sănătoşi se vor folosi, cu atât mai mult va fi
„împlinirea” noastră.

Majoritatea  cărţilor  de  reţete  se  orientează  în  primul  rând  după
satisfacerea „gusturilor şi diversităţilor culinare”.  Noi căutăm sensul
„remediilor” bolilor şi partea „alinătoare şi vindecătoare”. Chiar dacă
ne vom repeta, le oferim încă o dată spre o mai mare accesibilitate.

Mâncarea aşa-numită „naturală şi vegetală” este specific de „hrană
a dobitoacelor”,  a tuturor animalelor, dar care are „avantajul”  că este
„neutră”,  nu  e  nici  constructivă,  nici  distructivă.  Omul  trebuie  să
„umanizeze”  mâncarea prin „FOCUL VIEŢII de  SUS”, al CHIPULUI
DIVIN al  VIEŢII.  Păcatul  a  „adăugat  şi  un  „foc  demonic-luciferic”
distructiv, al „morţii”. Tot ce distruge are „sămânţa luciferică” şi tot ce
DĂRUIEŞTE VIAŢĂ are „SĂMÂNŢA DIVINĂ”.

Mâncarea  noastră  este  între  „moarte”  şi  VIAŢĂ.  DESCOPERĂ
această Taină şi vei regăsi SĂNĂTATEA.

7 Vezi Relatarea „Reţetele Medicinii Isihaste”.
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Reţetele Medicinii Isihaste
pentru cei grav bolnavi

Rugăciunea Vieţii

Medicina Isihastă fiind o Medicină de
Orientare direct Creştină, începe, astfel,
cu specificul Creştin: RUGĂCIUNEA.

„Rugăciunea VIEŢII”
În NUMELE TATĂLUI şi al FIULUI şi al SFÂNTULUI DUH.
„VIAŢA este DARUL Tău, DOAMNE. Noi prin păcat l-am rupt şi 

l-am distrus.  Revarsă-L din nou,  ca să nu piară CHIPUL Tău din
Făpturile Tale.

Nu există moarte, ci doar VIAŢĂ.
Făptura noastră este ca un „Vas”, care dacă este spart nu mai

poate ţine DARUL VIEŢII în el. Noi încercăm să „reparăm” Vasul,
dar fără o încă Readucere a DARULUI Tău, VIAŢA ne lipseşte.

DOAMNE, Cel în TREIME IUBIRE şi VIAŢĂ, Miluieşte Zidirea Ta
cu  Mângâierea  PALMEI  Tale.  Binecuvintează-ne,  PĂRINTE
DUMNEZEU,  Iartă-ne,  FIULE  MÂNTUITOR  şi  Tămăduieşte-ne,
DUMNEZEULE, DUHULE PREASFINTE.

Sfinţii Tăi sunt Mărturia DARULUI VIEŢII. Fă-ne şi pe noi Părtaşi
acestora. Pentru Rugăciunile Preacuratei MAICII Tale îndeosebi, dă-
ne şi nouă SĂNĂTATEA VIEŢII.

IUBIREA  cea  ÎNTREITĂ  şi  absolută,  Miluieşte-ne  şi  pre  noi,
păcătoşii, ca iarăşi să căpătăm ASEMĂNAREA CHIPULUI Tău, care
este VIAŢA cea nepieritoare. Amin.
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Condiţii preliminare

Ce este boala? Este efectul „păcatului”. Dar celui bolnav  nu i se
mai  impută  direct  păcatul,  că  însăşi  boala  este  o  „Răstignire”,  cu
tinderea spre „ÎNVIERE-tămăduirea”. În boală trebuie  să „treci” prin
„răstignire-suferinţă”, dar cu Nădejdea nestrămutată a ÎNVIERII. Cine
nu are această Nădejde este un „condamnat”...

A „Nădăjdui” este o „PORUNCĂ”  a Lui DUMNEZEU, „care nu
vrea  moartea  păcătosului,  ci  întoarcerea  lui  ca  să  fie  Viu”. Nu  te
speria de „suferinţă”, dar caută alinarea şi chiar vindecarea ei. Pentru
creştini, CRUCEA este „Biruinţa suferinţei”, nu însăşi suferinţa.

Ca Medicină Isihastă, noi indicăm o dublă terapie, atât a sufletului,
cât  şi  a  trupului,  în  integralitate.  Păcatul  la  Om  s-a  produs  prin
„mâncarea din pomul morţii”. Aici noi vedem „rădăcina” bolii. „Locul
memoriilor  păcatului”  este  în „trup”  şi  sufletul  este doar „rănit” de
acestea.  Sufletul  „participă”  la  „memoriile  păcatului  trupesc”,  dar
„Firea de Suflet” este dincolo de acestea.

Biblic, DUMNEZEU face mai întâi „Trupul” şi apoi creează sufle-
tul, pe care îl „suflă” după „măsurile trupului”. Sufletul este creat după
„memorialul-măsurile”  trupului.  Anticii  filosofi  consideră  Spiritul-
Sufletul ca „informaţia” corpului, pe baza căreia se „formează” corpul.
Biblic, este tocmai invers, „Trupul” este „Informaţionalul” Sufletului.

Marea importantă a trupului din Creştinism trebuie evidenţiată cu
insistenţă. Omul nu este UNIREA spiritului cu trupul, ci tocmai invers,
UNIREA trupului cu spiritul. Atenţie la această distincţie, ca sens de
la „trup” spre spirit (nu de la spirit spre trup, cum zic anticii). Omul
nu este „spirit întrupat”, ci este „Trup În-Spiritualizat”.

La  antici,  spiritul  se  face  şi  „materie”,  pe  când  în  sens  biblic,
„materia” nu se face şi „spirit”, ci „UNEŞTE „materia cu spiritul”  şi
face  un  „COMUN  neamestecat”,  adică  se  „face  trup”. Atenţie  la
accepţiunea Creştină a trupului, care nu este „simpla materie”, ca la
antici, ci este „UNIREA materiei cu spiritul”. Concepţia că spiritul se
poate  „face  şi  manifestare  materială”  este  tot  aşa  de  greşită  ca  şi
considerarea că „materia poate evolua şi deveni şi spirit”.

174



Spiritul  nu  se  face  „manifestare  materială”,  ci  „participă”  la
„manifestarea materiei”.  Şi, de asemenea, „materia” nu devine spirit,
ci „participă” la cele spirituale. 

În  sens  Creştin,  nu  se  pune  problema  „spirit  şi  materie”,  ci
problema „suflet şi corp”. Corpul este „întâlnirea” într-un „comun” al
Sufletului şi al materiei. Ca Antropologie Creştină,  fiinţa omului  este
„SUPRAFORMĂ-asemănarea”  CHIPULUI  Lui  DUMNEZEU,  este
formă  creată  ca  suflet  şi  energii  de  suflet  ca  materie  şi  UNIREA
acestora într-un „comun”, ca trup.

Trupul-corpul nostru nu este simpla materie, ci  un „memorial de
comun fiinţial propriu”. Paradoxal,  „centrarea fiinţialului”  nostru nu
este în suflet, ci în trup, care devine astfel „Templul sacru” al fiinţei. Şi
păcatul a atins tocmai „SACRALITATEA” trupului, pe care l-a făcut
„casa păcatului şi a morţii”. De aceea, DOMNUL HRISTOS a ÎNVIAT
cu  TRUPUL şi L-a RIDICAT la  Cer,  că  TRUPUL  este  UNITATEA
SACRĂ a fiinţialului Propriu. Încă o dată menţionăm ca trupul să nu
se  confunde  cu  simpla  materie,  ci  să  fie  considerat  „comunul  de
întâlnire”  dintre  suflet  şi  materie.  „HAINA  de  DUH”,  ca  „trup
înduhovnicit”,  este  tocmai  această  SACRALITATE”  a  trupului-
UNITĂŢII,  ICONICUL  Creştin. A reface  „sacralitatea”  trupului  este
„metoda”  Medicinii  noastre  Isihaste.  Şi  Omul  a  stricat  această
sacralitate  prin  „mâncarea  păcătoasă”,  deci  prin  „Mâncarea  ne-
păcătoasă” trebuie să se revină la Sacralitate. 

Fiindcă trupul este un „comun” al sufletului şi al materiei, trebuie,
deci, o  mâncare  sufletească  sfântă  şi  o  mâncare  materială
nedistructivă-sănătoasă. Să se treacă urgent la o „mâncare sufletească
şi materială” sănătoasă este condiţia tratării bolilor.

Primul „desfrâu” al Omului nu este „sexul”, ci „desfrâul mâncării”
şi  din acesta devine şi  cel  al  sexului.  „Oprirea” desfrâului  mâncării
este condiţia opririi desfrâului sexului. Aici este insuficienţa medicinii
psihanalizei, că inversează raportul dintre sex şi mâncare şi chiar uită
de „libidoul de început” al mâncării. 

Boala  este  o  afectare  distructivă  a  „memorialului  comunului  de
suflet  şi  materie”,  deci  a  trupului.  În boală,  sufletul  desfrânează pe
seama materiei şi materia desfrânează pe seama Sufletului şi a propriei
substanţe materiale.

Opriţi  urgent  orice  „lipire  păcătoasă  a  Sufletului  de  materie”  şi
totodată opriţi orice „lipire păcătoasă” a „materiei de materie”, iată tot
secretul  Medicinii  noastre  Isihaste.  „Mâncarea”  este  această  lipire
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păcătoasă,  cu  reflectări  atât  în  Suflet,  cât  şi  în  corp.  Teologic,  se
vorbeşte de „post”, iar medical se vorbeşte de „Dietoterapie”.

Boala  se  manifestă  în  două  direcţii,  cu  o  „accentuare”,  sau  o
„diminuare”  a  mâncării.  Cei  ce  mâncaţi  mult  şi  fără  nici  o  alegere
opriţi-vă, că altfel boala vă va ucide. Limitaţi-vă la strictul necesar şi
progresiv să ajungeţi la o mâncare sănătoasă. Cei cu boli grave trebuie
să treacă urgent la o „selectare strictă” a alimentelor. Celor ce nu mai
pot  mânca,  le  trebuie  o „silinţă”  de a  menţine  „hrănirea”,  tot  cu o
„selectare strictă”. Reţetele noastre vor fi în acest sens.

Hotărâţi-vă să începeţi tratamentul bolii. Nu mai întârziaţi, că va fi
„prea târziu”.

Bucătăria

Pregătiţi cele necesare tratamentului nostru. Este simplu. Faceţi-vă
rost de:

 Maşina  manuală  de  râşnit-măcinat  (sau electrică):  să  fie
instalată permanent, că mereu va fi nevoie de ea.

 Maşina de tocat zarzavatul  (cea obişnuită, folosită de cei ce
macină carnea): la fel, să nu lipsească. Pentru o cantitate mai mare ar fi
bun şi un aparat electric de amestecat.

 Zdrobitor de usturoi, mai rezistent (de obicei se rupe repede),
că  să  poate  zdrobi  pentru  1-3  persoane  orice  zarzavat  crud,  cât  şi
sâmburii de nucă, alune etc.

 Răzătoare  cu mai  multe  mărimi  (sau mai  multe  răzătoare  pe
mărimi), pe care se rad permanent toate cele ce se pot rade (chiar şi
sâmburii).

 Strecurători  şi  site,  cu găuri  foarte  fine  şi  mai  mari,  pentru
strecuratul preparatelor noastre.

 Tăvi de uscat, indiferent că sunt de plastic, ideal ar fi de pământ
(dar se  sparg repede).  Cine poate,  ar  fi  bine să  aibă şi  tăvi  cu sită
dedesubt, pentru uscarea mai rapidă.

 Piuă (un vas adâncit în care se pot zdrobi cu un mic pisălog) de
bronz,  inoxidabil,  sau  de  lemn.  Adesea  unele  uscături  trebuiesc  în
prealabil mărunţite, ca să poată fi apoi măcinate, cum sunt unele boabe
mai mari.

 Vase (chiar şi de plastic) în care se macină şi se pun respectivele
alimente, şi de asemenea se face dospirea-pregătirea lor. Câteva vase
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să fie şi de încălzit, mai rezistente, smălţuite.
 Linguriţa, cea  admisă  bolnavilor,  în  locul  lingurii,  ca  să  se

mănânce încet şi  cu salivaţie bogată, „digestia” bolnavilor fiind trei
sferturi  în  gură.  Obişnuiţi-vă  să  mâncaţi  astfel  şi  ciorbele  şi  toate
preparatele noastre. Rezervaţi „timp pentru sănătate”.

 Linguri-furculiţe de lemn şi inoxidabile pentru preparare.
 Cuţit bun, câteva pahare şi micile recipiente ce uşurează lucrul

la bucătărie, după gusturile fiecăruia.
 Pungi  şi  recipiente  pentru păstrarea  ingredientelor  strict

necesare şi folosite permanent. Să aveţi la îndemână cantităţi mici din
cele mai des folosite, ca: pâinea pustnicească uscată; boabele legumi-
noase dospite şi uscate, ca şi câteva pe care trebuie adesea să le râşniţi
zilnic, cu alternanţe; cojile liante; din toate câte puţin ce trebuie zilnic
folosite, mai ales cele uscate-conservate. Noi indicăm chiar şi sticlele de
plastic (în care nu pot intra fluturi-găselniţe, ce vara sunt din plin şi
strică aproape totul), dar cu condiţia să le faceţi o mică găurică pentru
aer, altfel produc modificări electro-magnetice nocive. Toate cele pe
care le uscaţi, mărunţiţi-le cât să încapă şi puneţi-le în sticle de plastic
(cu o mică găurică sus lângă dop) şi apoi ţineţi-le pe rafturi ferite de
umezeală. Se pot păstra şi un an de zile,  neatinse de molii. Mai puteţi
ţine şi în bidoane, tot de plastic, mai ales seminţele, dar tot cu condiţia
să faceţi câteva găurele în capac, pentru aer, ca să nu se „asfixieze”.

Apoi alimentele:
 Indispensabile  să fie: grâul, orezul (chiar dacă este decorticat,

este  un  bun  diluant-liant  ce  înmoaie  tăria  mai  ales  a  boabelor
leguminoase);  soia,  lintea,  năutul,  mazărea,  porumbul,  dacă  este
posibil hrişcă, orz, ovăz, etc. Zarzavaturile obişnuite, la fel. Baza este
constituită de varza murată, morcovii (uscaţi, de nu-i puteţi avea mereu
la îndemână), ceapa, usturoiul,  prazul (crud şi uscat) şi, adesea, sfecla
roşie, ridichea neagră.

După ce vă obişnuiţi, veţi vedea cât este de simplă această bucătărie.

Veţi rămâne miraţi, constatând cât de simplă este, de fapt, hrănirea
Omului şi cât de puţină hrană poate să satisfacă nevoile organice.
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Meniuri de Tranzit

Mai întâi probează şi apoi foloseşte.

A  ieşi  din  „obişnuinţa”  proprie  este  un  „necunoscut”,  adesea
periculos. „Mai întâi probează şi apoi foloseşte”. Orice fapt „nou”
trebuie introdus uşor, să vezi dacă îţi prieşte sau nu. Semi-preparatele
fac trecerea la alimentaţia naturală, care pentru unii este respingătoare.

Pâinea, aliment-medicament

„PÂINEA noastră cea spre Fiinţă dă-ne-o nouă astăzi”.
Cheia terapeutică a Medicinii Isihaste este „chipul” PÂINII.
Reţetele  noastre  au  ca  orientare  „trecerea”  de  la  alimentaţia

obişnuită la cea de „Taină”, care duce la sănătate. Omul este îndeosebi
„cerealier”. Cine mănâncă peste 50% cereale, acela va şti ce este ade-
vărata  alimentaţie.  Împuţinarea  cerealelor şi  degradarea  lor  duc  la
degenerarea şi anomaliile „hranei omului”. Cei bolnavi, dacă mai vreţi
sănătate, luaţi aminte, cerealele sunt „baza” hranei. Siliţi-vă să recâş-
tigaţi  hrana  din  cereale  şi  veţi  redescoperi  ce  înseamnă  adevărata
mâncare. Începeţi cu grâu măcinat casnic, integral, fără cernere şi fără
falsificări  de  preparaţie.  Folosiţi  apoi  toate  cerealele:  ovăz,  secară,
porumb, orz, hrişcă, mei, orez.

Pâinea  albă  şi  coaptă  este  doar  o  „umbră”  a  pâinii  adevărate.
Trebuie să ajungeţi la pâinea naturală necoaptă.1 Dar cei obişnuiţi cu
pâinea  coaptă  cu  greu  pot  trece  direct  la  cea  necoaptă,  de  aceea
începeţi cu pâinea semi-preparată.

1. Pâinea dietetică semi-preparată.
Noi am găsit  o posibilitate de preparat  semi-degradat,  pe care o

numim „pâinea dietetică semi-preparată”.

1 Pâinea pustnicească,  pe care noi o redescoperim ca un adevărat aliment-
medicament.
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Preparare.  Grâu măcinat  fin,  cu puţin mălai,  se pune în apă ce
clocoteşte şi se face un „cir” (ce fierbe rapid). Atenţie să nu fie prea
gros, ca să mai puteţi adăuga  „praf de pâine pustnicească”2 remă-
cinată  cât  mai  mărunt,  ca  să  se  îngroaşe  mai  mult  (cât  cuprinde
îngroşarea cirului).  Acest  praf  nu se  pune imediat,  ci  se  lasă  să  se
răcească pe jumătate cirul, ca să nu se degradeze partea naturală. Este
înlocuirea  cea  mai  bună  a  pâinii  coapte.  Este  foarte  gustoasă  şi
digestibilă. Cei care trec la o alimentaţie dietetică trebuie să renunţe tot
mai mult la pâinea coaptă (foarte acidă) şi să o înlocuiască cu această
pâine dietetică, ca apoi să se treacă la pâinea necoaptă pustnicească.3

2. Cirul de mălai
Porumb  făcut  mălai  se  pune  în  apă  ce  clocoteşte,  ca  pe  griş

(mestecându-se mereu, să nu se prindă) şi se mai lasă la fiert câteva
minute (atenţie să nu fie gros, ci semilichid); se mai adaugă „praf de
pâine pustnicească” remăcinată cât mai mărunt, ca să se îngroaşe mai
mult  (după  ce  s-a  răcit  pe  jumătate),  apoi  se  lasă  la  rece.  Este
mămăliga pripită, foarte dietetică şi uşoară. Mai ales în perioadele de
tranzit, acest cir-mămăligă este cel mai neutru şi poate fi folosit de toţi,
în loc de pâine,  pentru că se leagă fără contrarietate cu toate sorti-
mentele alimentare.

3. Orez fiert la minut
Orezul este de o valoare deosebită; păcat că nu se găseşte decât

decorticat şi degradat pe jumătate. De aceea, noi recomandăm ca la
orez să se adauge neapărat „praf de pâine pustnicească” remăcinată
cât mai mărunt, ca să se îngroaşe mai mult (după fierberea orezului,
cam un sfert, faţă de orezul folosit), să compenseze coaja orezului. Noi
recomandăm măcinarea  orezului  şi  prepararea  lui  ca  pe  cir,  în  apă
clocotită,  care  fierbe  astfel  rapid,  deoarece  fierberea  îndelungată  îl
degradează şi  mai  mult.  O porţie bună şi  pe săturate de acest  pilaf
dietetic este o mâncare excelentă pentru oricine şi mai ales pentru cei
bolnavi. Atenţie, orezul, fiind un sortiment amidonos, nu se amestecă
sub nici o formă cu lactatele sau cu alte proteice. Este o nenorocire
pentru bolnavi orezul cu lapte sau cu brânză, ca şi macaroanele, ca şi

2 Vedeţi reţeta în continuare.
3 Unii fac un fel de lipii, cocă de făină de grâu şi uşor coaptă pe plită, dar care
sunt tot acide şi indigeste. Cirul gros semifiert rapid este cel mai indicat, ca
„trecere” de la pâinea coaptă la cea necoaptă.
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cartofii cu brânzeturi. Se admite doar zerul limpede, dar să fie proaspăt
şi din lapte nefiert. Orezul cu puţină miere, cu prune uscate, cu puţine
fructe  de  sezon,  de  asemenea  se  leagă.  Să  nu  se  mai  mănânce,  în
schimb, şi altă mâncare. Orezul cu salate de verdeţuri este indicat, mai
ales cu urzici şi  lăptuci,  spanac, măcriş.  Nu se asortează cu amido-
noasele tari; nu se leagă şi se respinge cu toate cerealele şi cartofii. Nu
se admit două amidonoase tari, ci doar Unul.

Tot în acest mod se poate face cirul de alte cereale, cum ar fi hrişcă,
ovăz, secară, orz, etc., dar cu adaos de „praf de pâine pustnicească”.

4. Pâinea  pustnicească,  medicamentul-aliment  al  Medicinii
Isihaste

Din  cele  deja  amintite,  toată  Dietoterapia  noastră  este  pe  baza
pâinii pustniceşti, pe care noi o redescoperim cu o evidenţă deosebită
şi insistentă. Să o introduceţi pe neobservatele ca terapie propriu zisă
Isihastă. 

Se prepară simplu. Grâul măcinat în două feluri, mai mare şi foarte
fin,  pentru cei cu digestia tare şi pentru cei mai slabi. Puteţi măcina
pentru mai multe zile, dar pentru cei cu boli grave să fie proaspăt. Nu
se cerne, se pune puţină apă simplă şi se face o cocă tare (atenţie, să fie
tare) şi se lasă la  dospit  cel  puţin 7-8 ore,  după care se poate folosi.
Deci,  nu se  coace,  nu se fierbe, se lasă complet naturală. Dacă faceţi
pentru mai multe zile, întindeţi coca în strat subţire de un milimetru şi
puneţi-o la uscat uşor pe ceva întins, întorcând-o uneori (atenţie, să nu
se usuce la temperatură mare, ci la maximum 30 grade). Noi mai indi-
căm să se pună şi puţin mălai de porumb, că o face mai sfărâmicioasă
şi mai digestibilă.

Pentru  cei  diabetici, este  indicat  să  se  pună  jumătate  grâu  şi
jumătate  porumb. Se  poate  adăuga  şi  puţin  orez,  că  o  face  mai
suportabilă. Nu se amestecă, însă, cu alte cereale, că o face indigestă şi
grea pentru bolnavi, în special. Dacă se foloseşte, spre exemplu, secara
sau hrişca  (sau ovăzul,  meiul,  sau orzul),  să  se  procedeze,  ca  şi  la
prepararea grâului, cu doze mici doar de porumb şi orez. Cei care nu
au dinţi buni, după uscare să o remacine atât cât folosesc, şi să o facă
pesmet, sau să o înmoaie înainte în puţină apă.

Pâinea pustnicească din grâu nu se dospeşte decât puţin, ca să
se folosească direct (dacă se acreşte prea tare, nu se mai poate mânca
goală). Pentru lapte şi supe-ciorbe, ca şi pentru sosuri, e bine ca pâinea

180



pustnicească  să  fie  şi  mai  tare  dospită-acrită,  ca  să  nu  se  mai
folosească altă acritură străină (ce strică).

Ca Dietoterapie  Isihastă,  noi  excludem lingura,  se  admite  doar
linguriţa, ca să se mănânce câte puţin, pentru ca orice aliment să fie
bine  pătruns  de  sucurile  salivare.  Să  se  mestece  în  gură  chiar  şi
lichidele, cel puţin un minut. Jumătate din digestie se face în gură.
Pentru bolnavi aceasta este esenţial.

Începerea Tratamentului

Se începe serios  tratamentul. Boala are câteva „supape” de ieşire,
de unde simptomele specifice. Este supapa gastro-intestinală; hepato-
biliară; rinichii; plămânul. Prima este cea  gastro-intestinală,  care  se
înfundă şi  totodată se  alterează,  până la  blocare,  lăsând intoxicaţia
bolii  să  năvălească  în  tot  organismul.  Cu  aceasta  începem  şi  noi
tratamentul Medicinii Isihaste.

„Curăţirea gastro-intestinală” este adesea dificilă şi anevoioasă, în
intestinele noastre sunt „stricăciunile alimentelor”, ce produc microbi
şi toxine foarte nocive. Şi doar o „alimentaţie selectivă” mai poate face
ceva. Unii încearcă cu „clisme”, dar degeaba, că, prin alimentaţie, iar
se refac la loc. Cei bolnavi ori sunt constipaţi, ori au diaree frecventă,
ambele distructive.

Cei bolnavi trebuie să înceapă cu seriozitate o alimentaţie care să
refacă sănătatea gastro-intestinală. Unii mănâncă prea mult şi alimente
îmbolnăvitoare,  alţii  mănâncă  insuficient  şi  tot  alimente  stricate.  Şi
unii şi alţii trebuie să treacă urgent la o alimentaţie sănătoasă şi strict
selectivă.

Pentru ambele cazuri, cerealele sunt prima condiţie de tratament.
Să se oprească carnea, lactatele, dulciurile,  şi  să se pună  accent pe
cereale şi zarzavaturi. Dar, încă o dată menţionăm, cerealele sunt baza.
Peste  50%  să fie cereale.  Mai mult,  cerealele trebuie să fie tot  mai
naturale, pentru că, fiind  prea amidonoase, pot de asemenea înfunda
digestivul şi  pot întreţine o infecţie intestinală.  Cerealele fierte sunt
acide-vătămătoare, pe când cele crude sunt neutre-alcaline, construc-
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tive. Iată de ce noi indicăm „pâinea semi-preparată”, la început, după
care să se treacă la cea necoaptă, pustnicească (cum o numim noi).

Toată stricăciunea bolilor  noastre este în „burtă” şi,  de aceea,  la
moarte, putreziciunea începe de aici.  Cine are grija curăţirii  perma-
nente a intestinelor, deja face pe  jumătate tratamentul tuturor bolilor.
Mucoasele intestinale sunt înfundate, inflamate, cu pojghiţe de reziduuri
putrede  şi  toxice,  cu  microbi  virulenţi,  încât  nu  mai  pot  îndeplini
funcţiile normale de digestie şi  de absorbire a hranei.  Şi alimentele
cele  mai  rele  pentru  intestine  sunt  dulciurile  şi  lactatele  (care  sunt
mediul microbilor), apoi prăjelile şi fierturile (care prin  sărurile anor-
ganice blochează celulele intestinale şi  le  fac inapte  funcţional).  De
aceea, la mulţi are loc o digestie proastă, fără asimilarea hranei, cu sim-
ptome gastrice (ulcere, gastrite, arsuri, greţuri şi vome, intoleranţe la
multe alimente), sau cu diaree şi constipaţie. Lactatele şi brânzeturile
produc  mult  mucus  lipicios  şi  toxic,  iar  alimentele  dulci,  fierte,
amidonoase, la fel, se lipesc de mucoase şi le distrug.

Prima grijă a bolnavului este „igiena intestinală”. Să fie o purgaţie
zilnică;  nici  constipaţie,  nici  diaree.  Dimineaţa,  după  toaleta  şi
spălarea obişnuită,  beţi  înghiţitură cu înghiţitură apă simplă (şi  cu
puţină Apă Sfinţită, de este posibil), de la un pahar până la o jumătate
de kilogram (în timp ce vă îmbrăcaţi, sau vă pregătiţi de lucru, sau,
cei  imobilizaţi,  din  pat).  Spălaţi  limba  înainte de  mucozităţile
nocturne, cu mălai sau sare, sau simplu cu multă apă şi  trăgând apă
pe  nas  până  ce  mucoasele  nazale  devin  libere  pentru  o  respiraţie
degajată.  Dimineaţa  este  momentul  prim al  igienei  generale.  Dacă
aveţi gaze, eliberaţi-vă de ele. Presaţi uşor chiar zona intestinală în
dreptul buricului, ca să se desfacă circulaţia. După o jumătate de oră
de pauză, mâncaţi ceva tot hidratant, pentru că organismul  are mare
nevoie de spălare şi purgaţie până în sânge şi celule.

Dimineaţa mâncaţi  ceva care să „măture” traiectul  digestiv, ca
fructe şi vegetale, sau cereale crude (dar uşor dospite; vezi reţetele
respective). Este o nenorocire mâncarea dulciurilor şi lactatelor sau
amidonoaselor fierte, imediat dimineaţa.
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5. Fructe rase sau morcovi, dovlecel, varză crudă, sau o salată
de vegetale de sezon, sau pâine pustnicească (din diferite cereale,
mai ales din grâu şi secară, sau hrişcă) cu un fruct

Acestea  să  fie  meniul  de  dimineaţă.  Obişnuiţi-vă  să  mâncaţi  o
porţie bună de astfel de alimente naturale. Siliţi-vă cu voinţă fermă,
chiar dacă la început vi se va părea respingătoare. „Împrieteniţi-vă” cu
alimentele.  Cei  cu  digestia  foarte  slăbită  sugeţi  aceste  preparate  şi
aruncaţi partea grosieră.

Noi nu prea indicăm „sucurile”, că sunt prea directe şi adesea fac
rău.

Zilnic,  sugeţi  ca pe  o bomboană mici  cantităţi  de  pâine pustni-
cească, ca să vă obişnuiţi şi să vă „împrieteniţi” cu ea, până vi se va
face  agreabilă  şi  chiar  plăcută.  Trebuie  să  pricepeţi  că  PÂINEA
aceasta naturală este  „alimentul-medicament” pe care-l descoperim
noi.

Reduceţi tot mai mult pâinea obişnuită coaptă (şi aceasta, atenţie,
să fie fără coaja anorganică). Pâinea-cir semipreparată s-o folosiţi tot
mai  mult,  până ajungeţi  la  cea  pustnicească.  Când  veţi  ajunge  să
puteţi  mânca doar pâine pustnicească şi  apă simplă (perioade mai
mari), aţi ajuns la „tratamentul maxim” al Medicinii Isihaste.

Se mai poate folosi şi o altă modalitate, ca ciorbe-supe din cele de
mai sus.

6. Ciorbe-Supe, din morcovi, dovlecel, sau varză crudă, sau o
salată de vegetale de sezon (câte un sortiment, după posibilităţi,
rase cât mai mărunt), cu pâine pustnicească (din diferite cereale,
mai ales de grâu şi secară, sau hrişcă)

Se  rade  un  aliment  de  mai  sus,  cu  puţină  verdeaţă,  cu  puţine
seminţe, tot rase, care se amestecă bine cu praf de pâine pustnicească
(10%) şi puţină acritură naturală şi foarte puţină sare. Şi puţin usturoi
şi ceapă (dar atenţie, puţin, că acestea sunt excitante mai ales pentru
tineri;  prazul  este mai  bun).  Separat,  se încălzeşte apa,  care,  pentru
început, să nu se facă diaree, se lasă să fiarbă până la primul clocot.
Apoi, uşor, se pune peste cele pregătite, după diluţia pe care o vrei,
mai zemoasă sau mai puţin. Îi mai dai gust cu acritura naturală (sau o
murătură, ca varză acrită, sau castraveţi muraţi, sau borş, dar, atenţie,
fără roşii, pe care bolnavii trebuie să le evite).
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Bolnavii  să  evite  solanaceele,  adică  roşiile,  cartofii,  ardeii  şi
vinetele.  Siliţi-vă  să  nu  le  folosiţi,  sau  să  le  folosiţi  foarte  rar, că
produc dezechilibre între masa celulară şi oase.

Dacă  folosiţi  varză  mai  multă  şi  mai  des,  atenţie,  completaţi
„iodul”, pe care îl consumă aceasta. Lipsa de iod afectează tiroida, cu
efecte nocive. Iodul îl puteţi compensa prin alte alimente cu iod mai
mult, ca morcovi, napi, praz, pere, struguri. Adesea ungeţi-vă Pielea
cu tinctură de iod, care astfel se va absorbi uşor.

Cei  care  cu  greu  pot  renunţa  la  preparatele  fierte,  trebuie  să  le
amestece  cu  preparatul  nostru  natural  (un  sfert  fiert  şi  trei  sferturi
natural), ca să fie o trecere uşoară. Astfel, se va trece tot mai mult la
partea naturală. Pâinea pustnicească să se evite a fi folosită cu fierturi,
pentru că  produce fermentaţii.  Se mai  pot  folosi  şi  alte  sortimente,
după sezon şi posibilităţi.

Cei foarte slabi digestiv să sugă şi ciorbele şi supele şi să arunce
partea grosieră. Atenţie, să se mănânce cu „linguriţa”, încet, cu meste-
care multă.

Nu vă complicaţi cu sortimente rare; cele mai la îndemână sunt şi
cele mai bune. Este chiar indicat să nu se folosească sortimente prea
variate,  ci  perioade  cât  mai  lungi  să  se  folosească  un  singur
sortiment.  Aşa  folosiţi  alternativ  cel  mai  mult  morcovii,  varza,
dovleceii, verdeţurile obişnuite şi rar altele mai deosebite. Cerealele,
la fel, grâul şi porumbul pe prim plan şi apoi orezul. Cei bolnavi să
evite cartofii  şi  roşiile,  mai ales bulionul,  care este foarte nociv la
boală.

Noi mai recomandăm, insistent, ca zilnic să se folosească seminţe
de dovleac (crude, neprăjite),  câte o mână, pentru că deparazitează
traiectul digestiv şi totodată hrănesc, şi de asemenea desfundă secreţia
biliară. La fel este urzica, vegetala „minune”, crudă sau uscată.

Fructele să nu fie prea dulci, dar nici acre. Să se evite dulciurile, că
sunt  „otrava  mascată”  a  bolilor.  În  boală  este  nevoie  de  o  hrănire
uşoară, dar dulciurile trec prea repede în sânge şi adesea rămân nedi-
gerate şi intoxică mai mult decât hrănesc. La fel, lactatele şi brânze-
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turile, care înfundă circulaţia digestivă, trec nedigerate în sânge şi se
depun în organe. Trebuie o alimentaţie cât mai naturală, pe care orga-
nismul bolnav cu puterile ultime le mai poate digera. Şi mai trebuie ca
organismul să fie repus pe picioare, ca să înceapă „digerarea”.

Copilul mic are în special nişte sucuri ce pot digera laptele (dar cel
natural, de mamă), însă adultul are doar „sucuri pentru pâine-laptele
vârstei a doua”. De aceea, noi insistăm cu atâta evidenţă pe pâine, ca
arhememorial al hranei noastre.  Pâinea (dar cea necoaptă, pustni-
cească)  reface  memorialul  digestiei  şi  al  hranei,  de  unde  şi  efectul
medicamentos.

7. Piureuri  de  vegetale  cu  pâine  pustnicească;  sărmăluţe  şi
chiftele cu pâine pustnicească

Este meniul  pentru masa de prânz. Morcovi,  dovlecel,  sau varză
crudă,  sau  o  salată  de  vegetale  de  sezon,  (câte  un  sortiment  după
posibilităţi, rase cât mai mărunt), cu pâine pustnicească (din diferite
cereale, mai ales de grâu şi secară, sau hrişcă, 10%) şi puţină acritură
naturală şi  foarte puţină sare.  Şi  puţin usturoi  şi  ceapă (dar atenţie,
puţin, că acestea sunt excitante mai ales pentru tineri; prazul este mai
bun). Se face astfel un piure ce se diluează cu alte vegetale rase, sau cu
puţină apă (uşor încălzită sau fiartă pentru cei predispuşi la diaree). Se
mănâncă cu puţin cir de porumb. Se pot folosi murături. Dintr-o can-
titate mică de acest piure se face şi o ciorbiţă, punându-se apă încălzită
sau fiartă şi cu adaos de acritură-murături.

La fel, din cele mai de sus se fac mici sărmăluţe, care se învelesc în
foi  de  varză  crudă  sau  acră,  sau  în  foi  de  viţă.  Tot  la  fel  se  fac
chifteluţele, dar mai tari, cu pesmet de pâine pustnicească pe deasupra.
Se mai prepară un „sos picant” din materialul respectiv, cu un adaos mai
mare de acritură şi ceva condimentat. Se mănâncă, la fel, cu puţin cir de
porumb. Din mici cantităţi din acestea se face şi supa, ca felul doi, ca
mai sus.

Noi indicăm să se mănânce întâi mâncarea mai tare şi apoi ciorbele
zemoase. Supa să fie felul doi.

Aceste meniuri naturale sunt foarte hrănitoare, chiar dacă sunt ser-
vite în cantităţi  mici.  O „lingură” de mâncare naturală face cât  o
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farfurie  mare  de  fierturi.  Mai  ales  pentru  bolnavi,  „mâncarea  cu
picătura” este la fel cu cea cu farfuria.

Pentru masa de seară, se poate folosi tot ca la prânz, sau se repetă
meniul de dimineaţă (Vezi reţeta 5).

Bolnavii să evite pe cât posibil uleiul, ca şi orice grăsime directă,
ca unt, smântână, pentru că acestea trec nedigerate în sânge şi produc
înfundări circulatorii. Să se folosească seminţele uleioase măcinate.
Atenţie, şi seminţele trebuiesc ţinute până la 10 ore în apă, ca să se
desfacă  partea  uleioasă  şi  să  se  neutralizeze  râncezeala  datorată
uscării.

Se indică şi o selectare diurnă a mâncării. Dimineaţa să se mănânce
fructele  şi  hidricile1,  dar  nici  dulci,  nici  prea  acre.  Se  pot  folosi
citricele şi alimentele uşor acide. La prânz să se folosească alimentele
proteice, puţine lactate-brânzeturi (unii chiar ouă şi carne) şi boabele
leguminoase, ca fasolea, soia, lintea, mazărea. Seara să se folosească
amidonoasele-glucidele, cele uşor dulci. Aşa, să nu se amestece unele
cu altele, că devin indigeste. Se poate folosi însă şi un singur sortiment
pe  toată  ziua,  dar  acesta  să  fie  „amidonos”,  nu  proteic  şi  acid.
Bolnavii să fie atenţi cu această selectare.

Se tot  vorbeşte  de o alimentaţie  completă,  vitaminoasă,  calorică.
Pentru bolnav nu mai este important câte calorii are, dar trebuie ţinut
cont  de  părţile  celelalte.  Ştiinţa  a  descoperit  importanţa  hranei
complete, adică să fie  deodată cele trei categorii, glucide, proteine şi
grăsime. Meniurile  noastre  naturale  satisfac  aceste  condiţii.  Fiind
naturale, au toate vitaminele. Seminţele au grăsimi şi proteine. Pâinea
pustnicească are din plin partea amidonoasă.

Problema mai delicată este cu aşa zisele „proteine esenţiale”, ce nu
se găsesc în vegetale. Nucile, urzica, hrişca, ovăzul, lintea, şi mai ales
soia au şi aceste ingrediente. De aceea, este indicat ca, totuşi, să se mai
folosească  de  către  bolnavi  şi  puţine  lactate-brânzeturi,  dar  tot
nedegradate termic), care au proteinele esenţiale. Noi evităm carnea,
ouăle şi peştele, dar nu cu exclusivitate totală, mai ales pentru unii care
cu greu pot trece la mâncarea direct naturală.

1 Alimentele cu rol hidratant.
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Laptele  şi  brânzeturile  să  fie  doar  naturale,  netrecute  prin  foc,
pasteurizare  sau  cu  alte  prefaceri.  De  asemenea,  să  fie  în  cantităţi
minime, doar atât cât să completeze lipsurile proteice. O lingură de caş
dulce, până la 10 linguri de lapte dulce sau iaurt, sunt suficiente. Mai
mult, acestea să fie doar pe stomacul gol şi fără nimic altceva, iar alte
sortimente să se mănânce după o oră. Cei ce muncesc mai greu pot
folosi şi cantităţi mai mari, dar tot cu condiţia de a fi luate singure.
Timpul cel mai indicat este înainte cu o oră de masa de prânz. Dacă
aveţi posibilitatea de a procura lapte direct de la vacă, faceţi cam o ju-
mătate de kg. de iaurt, care să se acrească foarte puţin şi mâncaţi-l aşa,
trei zile pe săptămână; ajută mult. Excludeţi caşcavalul, brânza topită,
sau alte feluri de brânzeturi fermentate. Pentru boli grave, acestea sunt
otrăvuri. Caşul dulce este cel mai accesibil, dar nu mult. Această can-
titate minimă  este suficientă.  Baza alimentaţiei  este  în  verdeţuri,  în
boabele leguminoase şi mai ales în cereale. Fructele sunt deserturile.
Cine nu înţelege aceasta, nu va beneficia de tratarea bolilor.

După mesele principale, nu vă grăbiţi să mai mâncaţi, ci faceţi o
pauză, în care să beţi doar apă simplă, gură cu gură şi la intervale de
10-15 minute, ca să se dizolve sucurile stricate după digestie, să se
purgheze reziduurile digestiei şi să se spele murdăriile digestiei. Ţineţi
apa într-o sticlă albastră la lumină câteva ore, ca să se dezinfecteze,
şi  eventual  puneţi  un căţel  de  usturoi  puţin  zdrobit,  sau  în  caz  de
diaree,  fierbeţi  apa  şi  apoi  lăsaţi-o  la  lumină  câteva  ore  şi  apoi
folosiţi-o.  Apa este  al  doilea  medicament  după pâine,  în  Medicina
Isihastă.

Seminţele  uleioase trebuiesc neapărat  „înmuiate”  timp de 10 ore
(uşor zdrobite, dar nu măcinate, ca să nu încolţească, pentru că le dă o
toxicitate de încolţire foarte distructivă pentru bolnavi). Zilnic folosiţi
sâmburi de nucă, sau de alte seminţe (dovleac, floarea-soarelui, alune,
în prealabil înmuiate, cum s-a menţionat mai sus), nu mai mult de o
lingură, pe care să le mestecaţi încet, ca pe bomboane înaintea meselor
principale; sunt alimentul-medicament de cea mai mare valoare. Cei
fără dinţi să le zdrobească foarte bine, ca pe o pastă. Atenţie să fie bine
mestecate în gură, cel puţin trei minute la orice înghiţitură.
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Meniurile noastre sunt pentru cei bolnavi, în primul rând.

Vă redăm câteva repere de meniuri săptămânale şi zilnice. Mulţi se
plâng că nu ştiu ce să mănânce.

După cum am mai amintit, folosiţi din plin doar câteva sortimente
ce  sunt  la  îndemâna  oricui,  ca:  varza,  morcovul,  dovlecelul  (şi
dovleacul),  sfecla (roşie şi  chiar  cea furajeră,  dar nu cea de zahăr);
apoi verdeţurile: salata, urzicile, loboda şi dragaveiul, frunzele crude
de  ridichi,  spanac  etc.  Apoi  boabele  leguminoase:  soia,  mazărea,
lintea,  bobul,  năutul. Fasolea are  o toxicitate,  ce necesită  preparaţii
speciale (vezi reţetele mai de la sfârşit). De asemenea, menţionăm că
este bine ca să se folosească doar un sortiment cât mai mult timp, ca
sucurile digestive să se obişnuiască tot mai mult cu astfel de alimente.

Săptămâna întâi
Luni,  marţi  şi  miercuri,  baza  să  fie  morcovul,  din  care  faceţi

preparatele  amintite  (vezi  Reţetele 5,  6,  7).  Joi,  vineri,  să fie  varza
crudă sau acrită-murată (tot în Reţetele 5, 6, 7). Sâmbătă şi duminică
iarăşi morcovul. Ca fructe, ori doar mere, ori doar alt fruct de sezon.

Săptămâna a doua
Luni,  marţi  şi  miercuri,  baza  să  fie  mazărea.  Joi,  vineri,  să  fie

lintea. Sâmbătă şi duminică iarăşi mazărea. Ca fructe, unul de sezon.
(Vezi Reţetele respective cu boabele leguminoase)

Săptămâna a treia.
Luni, marţi şi miercuri, baza să fie o verdeaţă, ca salata (sau alta).

Joi, vineri, să fie urzica crudă (sau spanacul sau loboda, sau alta la
îndemână). Sâmbătă şi duminică iarăşi salata. Ca fructe, unul de sezon.
(Vezi Reţetele respective cu verdeţuri).

Săptămâna a patra.
Luni, marţi şi miercuri, baza să fie o Cereală, ca grâu (ori secară,

ori  hrişcă).  Joi,  vineri,  să  fie  orezul  sau  altă  cereală.  Sâmbătă  şi
duminică  iarăşi  grâul.  Ca  fructe,  unul  de  sezon.  (Vezi  reţetele
respective cu cereale.) Şi aşa se alternează pe săptămâni, cu reveniri şi
repetări.
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Daţi importanţă „ritmului diurn”. Dimineaţa hidrataţi-vă bine, cu
apă simplă, cu sucuri, cu fructe, eventual cu supe de zarzavat. Mâncaţi
la prânz mai de vreme, chiar până în 12, că la bolnavi digestia se face
mai greu. Seara să se mănânce până în ora 20, pentru ca după această
oră să se facă pauză; eventual mai târziu să se mai folosească un fruct
sau  o  bomboană  dietetică  (vezi  reţeta).  Cei  bolnavi  să  caute  o
respectare cât mai strictă în acest sens; să se găsească o modalitate de
a mânca mai devreme.

Faceţi  tot  posibilul  şi  câştigaţi  alimentaţia  de  cereale  50%.
Repetăm mereu, omul este cerealier prin esenţă. Începeţi cu cereale
semifierte  (vezi  reţetele  respective)  şi  tindeţi  să  ajungeţi  la  cele
nefierte  şi  ne-coapte.  Cerealele  au  în  sine  Arhememorialul hranei
omului. Sănătatea este în acest memorial de origine.

Să  se  evite  dulciurile  cu  cerealele.  Cerealele  au  ele  suficiente
glucide, ce doar aşa se pot asimila şi folosi de către organismul nostru.

Nu căutaţi „medicamente pure”, că nu există. Orice aliment este,
totodată, şi medicament, dacă se ştie cum să se folosească. Să nu fie
amestecat,  să  nu  fie  degradat,  să  nu  fie  în  contrarietate  cu  altul.
Extractele tari, ca ceaiuri şi tincturi şi pastile sunt trei sferturi otravă;
trebuie folosite cu mare atenţie.

În terapia noastră pot apărea diferite reacţii, dintre care „diareea”
este cea mai frecventă. Dar pe cât este de neplăcută, pe atât este de
„folositoare”,  că purghează natural  toate reziduurile intestinale,  ce
sunt pietrificate pe digestivul nostru. Mâncarea naturală le dislocă,
dar produce şi o repulsie de asimilare. În caz de diaree, folosiţi o zi
mere, ceai de coada şoricelului, de mentă, cir de orez, teci de fasole
uscată bine măcinate şi lichide puţine, dar din jumătate în jumătate de
oră. Evitaţi supele-ciorbele. Mâncaţi apoi multe preparate cu cereale
semi-fierte  sau  nefierte.  Nu uitaţi  puţin  usturoi  şi  praful  de  urzică
uscată. 

La început  veţi  avea  balonări  şi  alte  manifestări  intestinale,  dar
acestea sunt  mai  mult  o „curăţire” a traiectului  digestiv. Gazele,  de
obicei,  trec în sânge şi-l  intoxică.  Cerealele,  fiind un pansament  pe
mucoase, nu mai lasă intrarea în sânge şi de aceea se acumulează în
intestine.  Când  gazele  nu  vor  mai  fi  puturoase,  este  un  semn  că
intestinele s-au debarasat de focarele de putrefacţie.
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Dacă mai folosiţi pâinea obişnuită coaptă, evitaţi coaja rumenită şi
arsă,  că  înfundă  pliurile  mucoaselor.  Este  o  mare  greşeală  prăjirea
pâinii, că produce blocări de asimilare.

Încă un fapt de mare importanţă.  Viaţa este hrană, mişcare şi
dăruire.  Dacă lipseşte una,  se degradează celelalte. De aici  terapia
Medicinii  Isihaste  ca  SACROTERAPIE, Psihoterapie  şi  mobilo-
dietoterapie.

Origina VIEŢII noastre este DIVINUL, faţă de care trebuie permanent
să avem „REMEMORAREA şi Actualizarea”. „HRANA din Origine” este
astfel prima condiţie a Sănătăţii. Prin  RUGĂCIUNE şi  RITUAL Religios
facem această „HRĂNIRE din Originea VIEŢII”. Cine uită de RITUALUL

DIVIN este  rupt  de  „Originea  VIEŢII”.  După  cum  zilnic  trebuie  să
mâncăm,  aşa  zilnic  trebuie  să  facem  RITUALUL DIVIN,  ca  prima
HRANĂ.  Chiar dacă nu sunteţi religioşi, faceţi totuşi câteva „GESTURI

RITUALICE DIVINE”,  ca să rememoraţi  originea  VIEŢII.  Ca Medicină
Isihastă, noi oferim câteva „repere” în acest sens.

Ridică  mâinile  în  sus  cu  rugăciune  către  DUMNEZEU  Cel  din
„înălţime”, din care „curge” Viaţa lumii. Pleacă în închinare capul în
jos,  prin care „recunoşti” pe DUMNEZEU ca DĂTĂTORUL Vieţii.
Pune  mâinile  la  piept,  în  dreptul  inimii  şi  fă-te  ca  un  „ALTAR”
propriu, pe care să VINĂ DUMNEZEU şi la tine. Tot cu  mâinile la
piept, dar cu palmele în sus, ca un „vas” care să întruchipeze toată
Fiinţa  ta,  Suflet  şi  Corp,  ca  un  POTIR,  în  care  să  se  „toarne”
SÂNGELE  Vieţii  (care  pentru  noi,  Creştinii,  este  SÂNGELE  Lui
HRISTOS). Desfă braţele lateral, gest ce preînchipuie că DIVINUL se
„ÎNTRUPEAZĂ” în toată Fiinţa ta,  Suflet  şi  Corp,  şi  tu te faci un
„TRUP al DIVINULUI” (ce pentru noi,  Creştinii,  este  TRUPUL Lui
HRISTOS Cel Liturgic-EUHARISTIC). Viaţa din tine este „PREZENŢA
ÎNTRUPĂRII  DIVINULUI”.  Dacă  „lipseşte”,  şi  Viaţa  din  tine  va
lipsi. Uneşte palmele iarăşi la piept,  ca o „ÎMPĂRTĂŞIRE” a ta cu
DIVINUL-VIAŢA (HRISTOS EUHARISTIC). Cu mâinile în sus şi capul
plecat,  zi  cu  „frică  şi  cutremur”  MAREA  RUGĂCIUNE  pe  care
totodată  o  ZICE  însuşi  DOMNUL  HRISTOS  şi  SFÂNTUL  DUH,
„RUGĂCIUNEA  TATĂL  NOSTRU”,  la  care  şi  „iadul”  cade  în
genunchi. Acesta este  RITUALUL SACRU LITURGIC al VIEŢII, fără
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de care VIAŢA se „opreşte” din „CURGEREA” sa. Fiecare poate face
o  „Deschidere  Pre-Liturgică”.  Noi,  ca  Medicină,  indicăm şi  aceste
„GESTURI RITUALICE”, pentru că Medicina este ceva „practic şi
concret”.  Mintea  bolnavilor  este  atinsă  şi  incapabilă  de  efort,  de
aceea, ca Medicină, noi recomandăm un SACRU direct.

Cei  bolnavi  să  facă  aceste  simple  „GESTURI  SACRE”  şi
„MEMORIILE SACRE” se vor „trezi” în Sufletul şi Corpul lor. Viaţa
fără MEMORIILE SACRE nu va „reveni” la Viaţă.

La fel,  Psihoterapia, ca rememorarea propriei personalităţi  în
care  este  „Potenţialul”  vieţii  noastre  de  naştere.  Dacă  pierdem
memorialul acesta de naştere, se destramă însăşi capacitatea de Viaţă a
fiinţei  noastre.  Noi ne naştem cu un anume potenţial  de Viaţă,  care
trebuie deschis şi manifestat şi care este însăşi „Trăirea Vieţii proprii”.
Atâta trăim, cât „avem potenţial de viaţă”. Dăm şi în acest sens câteva
„repere” de rememorare, ca Psihoterapie.

Nu fi fixist (adică să faci doar ce crezi tu); cu voinţă ascultă şi de
alţii.  Astfel,  te vei vindeca de propriile iluzii  şi  încăpăţânare. Nu fi
izolat şi însingurat, ci în dialog cu toţi şi cu toate (păcatul demonic
face tocmai un gol de dialog). Viaţa este comunicabilitate. Fii comuni-
cabil,  chiar  dacă te  forţezi.  Fii  vesel,  chiar  dacă nu te  simţi  bine,
pentru că fondul  vieţii  este bucuria – lumina.  Impune-ţi  un zâmbet
permanent.  Suportă  şi  ce  nu-ţi  place  la  alţii  şi  treci  peste  toate
defectele  lor  (care  sunt  legate  de  caracterul  propriu).  Nu  mustra
direct, nu spune greşelile, fii delicat când faci,  totuşi,  câte o obser-
vaţie. Nu te enerva că alţii nu sunt ca tine, ci-ţi stau chiar împotrivă.
Astfel, te vei vindeca de contrarietate şi te vei bucura de convieţuire în
tot momentul. Încearcă să ai afecţiunea mai tare decât respingerea.
Nu admite frica, timorarea, grija zilei de mâine; nu-ţi fă iluzii, lasă
totul  la  momentele  lor. Timorarea  este  slăbănogirea  sufletului.  Fii
optimist, chiar dacă lucrurile par total încurcate; crezi în rezolvarea
miraculoasă. Toate simptomele de boală, toate certurile, toate contra-
dicţiile, greşelile tale şi ale altora, consideră-le trecătoare şi tu, astfel,
vei rămâne neatins. Chiar dacă ai avut şi mai ai crize violente, toate
vor trece; nu admite teama că va fi mai rău, ci mai bine. Nu admite
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tristeţea  după greşeli  şi  conflicte,  lasă-le  la  momentul  când  te  vei
analiza  pe  tine  (la  spovedanie,  mai  ales).  Nu  fă  o  scrupulozitate
patologică. Nu abandona activitatea, chiar dacă nu te simţi bine şi dai
randament puţin. Cât ai fi de bolnav, nu renunţa la un anume activ, cât
de cât. Este ODIHNA pentru toate. Bucură-te, chiar dacă ţi se pare că
nu ai  progresat  deloc.  Viaţa are o supralege,  a ODIHNEI  SACRE,
indiferent  de  stare.  În  această  ODIHNĂ  nu  mai  contează  nici  o
evaluare,  este DARUL Lui DUMNEZEU peste toate considerentele.
Bucură-te şi tu cu adevărat de acest miracol.

Igiena  corporală  şi  a  locuinţei  este  obligatorie:  la  fel,  igiena
mobiloterapiei în corpul nostru. Unii, dintr-un aşa-zis motiv religios,
opresc orice mişcare a corpului, ca să nu facă „magia organelor”. Într-
adevăr, mare atenţie în acest sens. Sportul este folositor şi admis. Copii
trebuie să se joace, să se mişte cât mai mult.  Mobiloterapia noastră
este în acest sens, fără concentrarea pe organe sau funcţii (cum fac alte
practici  oculte).  Fă  doar  mişcare  şi  nu  te  gândi  la  ea.  Nu  asocia
mişcarea cu mintea, ci din contră, trece mintea în mişcare. Mişcarea noi
o considerăm mai „puternică”  decât  mintea  şi  care poate  să domine
mintea. Mişcarea este voinţă, nu gândire, şi volitivul este şi dincolo de
minte. Viaţa este mai întâi voinţă şi apoi gândire-structurare. DUMNEZEU

întâi a VOIT şi apoi a gândit făpturile. Armonia dintre voinţă şi gândire
este necesară, dar voinţa trebuie să mişte gândirea.

Mobiloterapia, sau circulaţia liberă a mişcărilor de viaţă, este tot
aşa de importantă. Boala blochează mişcarea şi de aceea trebuie să o
restabilim.  Degeaba  mănânci  dacă  nu  va  circula  armonios  în  tot
organismul. Mişcarea aceasta să nu fie confundată cu sportul sau alte
practici  oculte.  Este  o mişcare normală a funcţiunilor  organice,  ce
trebuie  mereu  restabilită,  păcatul  fiind  acela  care  adaugă  mişcări
negative şi distructive. După cum te speli şi faci toaleta normală, aşa
trebuie  să  devină  şi  mobiloterapia,  mişcarea.  Cine  nu  se  spală  se
împute şi cine nu se mişcă, la fel, se „strică”. Dăm şi în acest sens
câteva indicaţii sumare un minimum de folosire.

Cei slabi să facă o mobiloterapie uşoară, legănări ale capului pe
pernă,  strângeri  de  pumni  şi  ale  tălpilor, legănări  din  culcat  ale
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trunchiului,  rotirea  ochilor,  frecţionarea  urechilor  şi  a  zonelor
dureroase,  uşoare  frecţii.  Pentru  cei  bolnavi,  mobiloterapia  este
aproape mai importantă decât mâncarea, căci fără mobiloterapie nici
mâncarea nu  mai  ajută.  Nu  uitaţi  închinăciunile,  chiar  din  culcat,
până la câteva sute.

Să se facă zilnic mişcări. Cei foarte bolnavi să facă aceste mişcări
culcaţi  şi  chiar pe pernă.  În  boli  „mişcarea este egală cu hrana”,
spune un proverb. Vă indicăm şi noi câteva „repere” de „mobilitate”,
ce se pot face  zi lnic  şi cu accent pe zilele săptămânii (într-o zi  cu
accentul pe o zonă, în cealaltă pe altă zonă). Sunt trei zone principale,
ce trebuie avute în atenţie: Cap-gât; Trunchi-viscere;  Membre-piele.
Dimineaţa se fac „presările”; seara se fac „întinderile; noaptea se fac
acumulările-creşterile.

Pentru Cap-Gât:  bărbia,  cu încordarea zonei  tiroidice a gâtului
din faţă, se apleacă cu presare, până ajunge la piept. Se revine şi iar se
face aplecarea. Începeţi uşor şi progresiv; măriţi numărul de la 10 la
20, apoi la mai mult, până faceţi chiar câteva sute. Desfundă circulaţia
spre  creier  şi  în  tot  capul.  Ridicarea  bărbiei  cu  capul  pe  spate  şi
„întinderea”  gâtului  tot  din  zona  tiroidică.  Tot  atâtea  cicluri
progresive. Trageţi-vă de urechi: în jos, în sus, lateral; frecaţi-le până
se încălzesc şi se înroşesc. Revigorează tot capul. Intelectualii şi cei ce
stau mult în picioare şi au ameţeli să facă mai des aceasta. În răceli,
când se stă în curent şi vânt, trageţi-vă de urechi şi nu veţi mai răci.
Obiceiul de a lua de urechi pe copii, prin care se cuminţesc, este o
realitate,  că  restabileşte  activul  creierului.  Ochii  sunt  tot  aşa  de
importanţi. Închideţi-i, deschideţi-i mari, priviţi în sus, în jos, lateral,
cruciş, dar atenţie, uşor şi  progresiv ca număr. Aplecaţi-vă cu fruntea
la podea, şi staţi aşa un timp; sau cu capul atârnând în jos, sau într-o
poziţie  cât  mai  aplecată.  Realizează  o  irigare mărită  a  creierului.
Atenţie,  mişcările să fie foarte lent şi  să nu exageraţi,  mai ales cei
predispuşi  la tensiune.  A „moţăi” cu capul  aplecat  în Piept,  este o
„odihnă”  bine  ştiută.  „Ciocăniţi-vă”  capul  cu  nodurile  pumnului,
uşor, dar numai partea superioară până la tâmple, desfundă creierul.
(Unii profesori au obiceiul de a face aceasta la elevii greu de cap). Se
mai pot face şi rotiri ale gâtului şi tot felul de mişcări, ce depind de
fiecare şi de timpul rezervat.
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Pentru Trunchi-Viscere: încordează zona diafragmei şi umerii, ca o
„stoarcere” şi iar revino şi iar încordează, în număr progresiv, de la
10-20 la o sută, şi chiar mai mult. Respiraţia să fie de voie. Dilată
diafragma şi desfă umerii cu pieptul în afară, la fel ca număr. Roteşte
pieptul  cu  umerii  şi  zona  diafragmei  în  dreapta  şi  în  stânga,  cu
presarea sau dilatarea în plămâni şi în tot abdomenul. Ca număr, la
fel.  Inspiră adânc (cât  poţi  de  mult)  şi  apoi  expiră aerul  încet,  cu
încordarea pieptului şi  zonei abdominale, a membrelor, a întregului
corp,  cu o „stoarcere totală”,  ca să „iasă” toate  toxinele;  sau cu
dilatarea acestor zone. Bateţi-vă cu „pumnul în piept”, pe tot sternul
(mai ales în zona epigastrică-capul sternului),  uşor şi  progresiv. La
fel,  bateţi  zona  costală  din  dreptul  stomacului,  splinei,  ca  şi  din
dreptul ficatului. Bateţi şi zona intestinală. Desfundă organele interne
şi  măduva  osoasă  şi  stimulează  imunitatea.  În  boli,  imunitatea
(sistemul de rezistenţă şi autoapărare) este în deficit. Întinde încet şi
foarte lent mâinile şi picioarele, coloana vertebrală cu aplecarea uşor
în faţă; dilată-lărgeşte toate organele din corp (şi creierul), inspirând
adânc şi stai un timp în această „dilatare generală”.

Puteţi diversifica în mai multe forme, dar acestea sunt de bază. În
boli, zona abdominală este cea mai afectată, ca şi zona plămânilor.

Cei emotivi şi cu simptome de ameţeli, de tremurături energetice,
de „scurgere de energie”, de timorări şi frică prin fiori în tot corpul, de
blocări respiratorii şi motorii, sau cu alte simptome psiho-organice, să
facă mobiloterapie cu „intensificare şi mutare în părţile corporale cele
mai  puternice”.  În  aceste  cazuri,  trageţi-vă de urechi,  frecţionaţi-le;
strângeţi  puternic  pumnii  şi  degetele  picioarelor,  absorbind  orice
simptom în aceste locuri; presaţi degetul mic în podul palmei şi dilataţi
fruntea  cu  ochii  mari;  mutaţi  atenţia  din  minte  în  aceste  zone  cu
mişcările respective şi păstraţi poziţia lor cât mai mult timp.

Pentru membre-piele. Mâinile şi picioarele, ca şi pielea (organele
externe) sunt tot aşa de importante ca şi capul şi trunchiul cu organele
interne. Strânge pumnii şi tălpile picioarelor, cât de mult, cu rotirea
lor, cu încordarea mâinilor până la umeri şi a picioarelor până sus,
presându-le.  Dacă  nu  puteţi  lucra  ambele  zone  deodată,  lucraţi-le
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separat.  Întindeţi  mâinile  şi  picioarele  cu  desfacerea  umerilor  şi
pieptului.  Faceţi  cât puteţi  de mult,  dar uşor şi  progresiv. Sprijiniţi
mâinile şi picioarele (deodată sau separat) de ceva şi „împingeţi” cât
de tare.  Cei  mai  tari  să facă şi  „flotări”.  Degetele  de la  mâini  şi
picioare presaţi-le, întindeţi-le, mişcaţi-le în toate sensurile, rotiţi-le,
că sunt la fel de importante. În acestea sunt „terminaţiile nervoase”
ale  circuitelor  organice.  Cei  cu  ameţeli  să  preseze  „degetul  mic”.
Mâinile şi picioarele să fie permanent „calde”, de aceea bolnavii să
aibă  la  îndemână  „cărămida  fierbinte”  întotdeauna,  mai  ales  la
culcare şi când se mănâncă. Aceste „mici operaţii” sunt de o valoare
decisivă  în  boli.  Frecţionaţi-vă  pielea  cu  unghiile  (atenţie,  nu  cu
degetele  direct,  că  se  produc  electrizări  negative  şi  scot  şi  distrug
energia  din  organe).  Aşa-zisele  „frecţii-masaje”  sunt  în  majoritate
„greşite”,  că  se  fac  cu  „frecarea  pielii”.  Doar  cele  cu  presare,
ciupire, batere, zgâriere, sunt eficace. Cei cu „răni” şi foarte sensibili
la piele să se mulţumească doar cu „baterea cu nodurile pumnului”,
foarte uşor şi progresiv. Diferitele unguente sunt mai mult nocive, că
înfundă respiraţia pielii, care în boli este foarte deficitară. Starea în
aer  liber.  Spălările  cu  apă  dau  rezultate  bune.  Aşa-zisul  „masaj
bioenergetic”, la fel, este „nociv”, că se face cu „energii scoase din
organe” (şi aşa dereglate).

Pielea este un organ „miraculos”. Se zice că pielea este „creierul
personalităţii-individualităţii”. Aşa-zisa „HAINĂ” este „piele”.

Adam a  rămas  „gol”  după  păcătuirea  din  Rai,  pierzând „HAINA

pielii”, rămânând doar cu „pielea goală”. Acupunctura (confirmată de
ştiinţă), susţine că pe piele sunt toate „circuitele organice”, ca o „reţea
similară creierului”. Pielea este „organul de comunicare” cu mediul, şi
totodată,  „răspunsul  propriu” la acesta.  „Magia energetică” pe piele
este periculoasă, de aceea noi nu admitem decât stricta „menţinere a
funcţionalităţii”,  ca  o  „igienă  a  pielii”.  Se  pot  folosi  comprese  cu
plante, mai ales cu foi de varză.

Cine nu face această integralitate terapeutică, nu va obţine rezul-
tatele dorite. Mulţi se plâng de „eşecuri”, tocmai din cauza acestui
fapt.
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Puteţi să faceţi mobiloterapia permanent, chiar când mergeţi sau
staţi sau lucraţi. Doar în zona Diafragmei să fie efectuată pe stomacul
gol. Când citiţi chiar, exersaţi câte o mobilitate din cele indicate.

Atenţie,  sacroterapia,  psihoterapia şi  mobiloterapia nu se fac în
„văzul lumii”, ci intim şi strict particular. Unii caută zise „practici în
comun”, ce nu sunt creştineşti. În sens creştin, doar în Biserică se face
„RITUALUL COMUN”, în rest este o „intimitate proprie”.

În această perioadă de tranziţie trebuie să vă obişnuiţi cu un „mod
de viaţă” mai disciplinat, dar fără fixisme patologice. Nu faceţi treceri
bruşte, dar insistaţi pe câştigarea şi a „noii orientări”. Cei cu boli grave
şi serioase nu au ce mai alege, trebuie să treacă direct la o „selectare”
strictă. Nu vă pierdeţi nădejdea, faceţi-vă „datoria” de a mai „salva” şi
„minimumul” de posibilitate. Prin păcat noi am distrus Viaţa, tot nouă
ni se  cere şi o „refacere” a ei. DUMNEZEU  VREA să ne AJUTE, să
Vrem şi noi să o „recăpătăm”.

În perioada de tranzit, aveţi  în vedere obişnuirea cu cerealele, în
special. Medicina noastră Isihastă insistă pe această Taină a cerealelor,
care mai păstrează ARHEMEMORIILE unei hrane de viaţă.

Zilnic  mestecaţi  în  gură  câteva  boabe  de  grâu,  de  porumb,  aşa
uscate, ca să vă obişnuiţi sucurile cu acestea. Ostaşii romani, în lungile
lor marşuri, mâncau boabe de grâu şi erau scutiţi de ulcer şi gastrite,
acestea fiind un adevărat „pansament” gastric.

Noi, ca Medicină Isihastă, punem mai mare accent pe „MIŞCARE”.
Respiraţia şi relaxarea fac o detaşare de corp. Medicina noastră vede
realitatea ca o ICONARE, de „oprire” în corp, dar nu ca „materializarea”
lui, ci ca „Templu Sacru” al spiritualului. Sufletul nu se preface în cele
corporale, se „odihneşte în corp”, dar atenţie, Sufletul se odihneşte doar
dacă trupul se mişcă. Concepţia obişnuită este că mişcarea corpului agită
şi sufletul şi trebuie o liniştire a corpului pentru a se linişti şi sufletul.
Noi vedem altfel lucrurile. Într-adevăr, din cauza mişcărilor corpului se
uită de suflet şi corpul chiar îl contrazice... dar noi facem din mişcare un
„gest sacru”, în care corpul rememorează tocmai sufletul. Noi nu facem
„dematerializarea”  corpului  în  principiile  sufletului,  ci  „Sacralizarea
corpului” cu cele ale sufletului. Fă din orice mişcare o „RUGĂCIUNE”,
este idealul nostru. A te  RUGA direct cu mişcarea, nu cu mintea, este
specificul Medicinii  noastre. Relaxarea, de asemenea, tot pe un gest-
mişcare, se obţine nu prin meditaţii mentale.
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Nu folosiţi condimente artificiale şi nici acrituri tari. Noi indicăm o
Reţetă la îndemâna oricui.

8. Borş pentru acrit
Mălai, grâu măcinat, puţină miere (sau sfeclă roşie) şi puţină varză

tocată, toate într-un borcan cu apă caldă (trei sferturi apă), se ţine la
cald până se acreşte. Cantitatea să fie după necesarul propriu (să nu fie
vasul  prea mare,  ca  să  nu se  învechească).  După  ce  s-a  acrit  bine,
scoateţi-l în alt borcan şi puneţi sare mai multă şi ceva verdeaţă. Orice
preparat dietetic să-l acriţi şi săraţi potrivit cu acesta. Când se termină,
se opreşte puţină acritură ca „maia” şi se repetă cu altă tură, ca mai sus.

Nu mâncaţi nici prea acru, nici prea sărat. Evitaţi acriturile rafinate
şi directe ca oţetul şi citricele tari. Lămâia este într-un fel bună, dar să
nu se folosească mereu,  ci faceţi-vă borş de tărâţe, pentru că are şi
elemente hrănitoare. Este bine să nu puneţi acritura în tot preparatul, ci
atunci, la mâncare, că uneori simţi nevoia de mai puţin acru, sau mai
mult. Preparatul de bază e bine să fie fără sare şi acrituri, şi pe lângă
aceasta o salată sau un sos mai condimentat cu sare şi acritură. Când
mâncaţi, le amestecaţi câte puţin de fiecare dată, după gust.

Cei care nu pot să treacă repede la o alimentaţie naturală, pot folosi
cu precauţie şi  nişte preparate uşor fierte. Atenţie,  să fie în cantităţi
mici şi doar la masa de prânz şi doar de două ori pe săptămână.

9. Soia fiartă la minut
Se macină fin soia, şi se face un cir rapid în apă ce clocoteşte şi se

fierbe câteva minute, până se îngroaşă. Separat se face un „sos” din
puţină ceapă (praz, usturoi, hrean, muştar, la alegere), la care se mai
adaugă un condiment verde sau uscat, puţină nucă în loc de ulei, chiar
câteva măsline, varză murată, sau castraveţi muraţi. Se mănâncă ames-
tecând la fiecare ingerare, după gustul propriu, cu iahnia respectivă.
Este un preparat energetic. Soia are toţi aminoacizii esenţiali; este un
aliment de mare valoare, pe care bolnavii ar trebui să-l aibă în vedere.
Va trebui însă să se treacă şi la „soia dospită”, ce nu este degradată prin
fierbere. Atenţie, pentru cei necăsătoriţi  şi tineri le produce explozii
hormonale. Să  fie o cantitate mică şi nu prea des. Cei care muncesc
greu o pot folosi.
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10. Iahnie  de Fasole boabe (sau mazăre,  năut,  linte,  sau bob
etc.) semi-fiartă la minut

Ca la reţeta precedentă, dar cu sortimentele respective, separate şi
neamestecate.

11. Legume fierte rapid
Toate  legumele  se  pretează  la  diferite  preparate,  deja  folosite  în

mod  obişnuit.  În  sensul  Medicinii  noastre,  noi  indicăm,  la  fel,  o
„fierbere”  rapidă şi  cât  mai  scurtă. Aşa se toacă-rad cât mai  fin,  se
zdrobesc, şi cu foarte puţină apă se fierb câteva minute doar. Atenţie,
să nu fie decât  maxim trei sortimente şi acestea din aceeaşi categorie,
legume cu legume, rădăcinoase cu rădăcinoase. Seminţele uleioase se
pun  doar  după  fierbere,  precum  şi  condimentele.  Se  adaugă  10%
pesmet de pâine pustnicească. Se mănâncă încet cu cir gros de porumb
(mămăliguţa pripită; vezi reţeta 2).

12. Varză dulce sau murată semi-călită, cu nucă (sau seminţe de
dovleac,  floarea soarelui,  alune  de  pădure,  ce  au fost  mai  întâi
înmuiate)

Se toacă bine varza şi se freacă în puţină sare (dacă este cea dulce)
şi  se fierbe în propriul suc (eventual cu foarte puţină apă), doar câteva
minute, peste care se adaugă un condiment, puţin usturoi şi uleioasele
respective. Se mănâncă fără altceva, cu puţină pâine pustnicească sau
obişnuită, sau cu pâinea semi-preparată. Unora, varza crudă (nu cea
murată)  le  produce  balonări  neplăcute,  de  aceea  trebuie  să  fie  în
cantitate mică.

13.  Salată, sau  spanac,  sau  dovlecei,  sau  fasole  verde,  mazăre
crudă, bob crud, etc., câte un sortiment, bine zdrobite, cu puţin morcov
se  fierb  rapid  şi  se  adaugă  după  gust  ingredientele  respective
(condiment, puţin usturoi şi uleioasele).

14. Ciorbe-borşuri
Cei obişnuiţi cu ciorbe să le facă pe cele de mai sus mai zemoase,

cu adaos de apă, cu o fierbere scurtă şi  drese după gust.  Se pun şi
verdeţuri de sezon. Se îngroaşă cu miez de pâine obişnuită, sau cea
pustnicească, de preferat; nu se admit  rântaşurile. De asemenea, noi
excludem roşiile şi bulionul, că produc la cei bolnavi, în special, multe
dereglări. Acreala să fie cu borş sau zeamă de varză, sau cu puţin oţet
natural,  sau  cu  puţină  lămâie.  Să  aveţi  la  îndemână  întotdeauna
„acreală naturală”.
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Se pot folosi toate preparatele deja ştiute, dar cu indicaţia noastră
strictă, de selectare şi excludere a prăjelilor, uleiurilor şi acriturilor cu
roşii. Cât mai simplu, fără sortimente exotice. Gospodinele experte fac
tot felul de delicatese şi în acest sens. Preparatele cu fidea, macaroane.

Cei  ce  mai  mănâncă  ouă  şi  carne  să  o  facă  doar  o  dată  sau
maximum de două ori pe săptămână.

Foamea nervoasă  este  o  mare pacoste.  Siliţi-vă să faceţi  pauze
între mese. Nu mâncaţi prea mult şi, dacă simţiţi încă o foame nebună,
mestecaţi ceva uscat, seminţele de dovleac fiind cele mai indicate.

Cojile  de struguri,  de  mere,  ca  şi  păstăile  de fasole  şi  alte  coji,
uscaţi-le, măcinaţi-le fin şi adăugaţi-le în toate preparatele, ca sursă de
Săruri minerale de mare valoare. Cojile sunt „informaticul de bază” al
oricărui sortiment.

Pâinea Pustnicească, medicamentul-aliment 
al Medicinii Isihaste

Din cele deja amintite, toată dietoterapia noastră este pe baza pâinii
pustniceşti, pe care noi  o  redescoperim cu o evidenţă deosebită şi
insistentă. Este momentul ca să o introduceţi în mod serios ca Terapie
propriu-zisă  Isihastă. Este  momentul,  totodată,  să  treceţi  pe  o
alimentaţie cât mai naturală, cu evitarea fierturilor. Cei cu boli grave,
au doar această şansă, a MILEI DOMNULUI şi a străduinţei proprii.

Recitiţi  încă  o  dată  partea  întâi  şi  fixaţi-vă  bine  Reţeta  pâinii
pustniceşti (Reţeta 4).

15. Pâinea pustnicească în diferite combinaţii

În loc de apă,  se pot folosi preparate variate, ce-i dau mai multă
agreabilitate: cu legume, cu seminţe, cu fructe.

Atenţionăm aici în legătură cu o adevărată  „lege”  a dietoterapiei
noastre, şi anume „proporţia de 10% şi 90%”, a unui sortiment faţă
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de altul.  Adică,  dacă  vrem pâine  pustnicească  pe  prim plan,  să  fie
aceasta de 90% faţă de toate celelalte ce se adaugă (acestea doar de
10%).  De vrem celelalte sortimente  pe prim plan,  acestea să fie de
90% faţă de 10% pâine pustnicească.

16. Pâinea pustnicească în amestec cu morcovi
Morcovi raşi 10% cu grâu măcinat 90%,  bine amestecat şi lăsat

la dospit minimum 10 ore, care se poate usca sub formă de pesmet
sau se mănâncă direct ca un piure, adăugându-se câteva ingrediente
(nuci, ceapă, puţină murătură pentru gust, un mic condiment, etc.) şi
cu  un  sos  (de  diferite  sortimente,  dar  din  aceeaşi  categorie  de
leguminoase); sau se face supă-ciorbă, sau suc-lapte.

Mai poate fi şi proporţia de  90% morcovi şi 10%  grâu măcinat
(sau Pâine Pustnicească gata făcută, simplă şi uscată), din care se fac
preparatele ca la reţeta anterioară.

17. Pâinea pustnicească în amestec cu varză crudă sau murată,
în  amestec  cu  sfeclă  roşie,  cu  ridiche,  sau  gulie,  sau  păstârnac
rădăcină, sau ţelină rădăcină, sau cu alte legume.

La fel ca la reţeta precedentă, dar cu respectivele legume, fiecare
separat. Pentru că se cam amărăşte, aceasta se foloseşte doar la sosuri
şi ciorbe.

18. Pâinea pustnicească în amestec cu verdeţuri,  salată, spanac,
frunze verzi de diferite plante, trifoi roşu, păpădie, tătăneasă, lucernă,
etc.

Verdeţurile  respective  bine  zdrobite-măruntite,  cu  puţină  pâine
pustnicească pesmet ca să nu se oxideze, şi în rest ca la procedurile
anterioare, cu ambele proporţii de 10%-90% şi sub toate formele de
preparate  (simplă,  piureuri,  salate,  ciorbe,  sucuri-lapte). Cei  slabi
digestiv să facă supa acestora, cu un adaos de acritură murată şi pâine
pustnicească. Cei mai tari digestivi pot mânca câte o porţie zdravănă
de murături cu pâine pustnicească necoaptă, care este foarte valoroasă
ca vitamine şi pentru restabilirea digestiei. Atenţie pentru cei cu ulcer
sau  gastrite. Cei  care  au  făcut  proba  că  pot  suporta  bine  pâinea
pustnicească o pot folosi din plin, cu efecte deosebite. 
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19. Pâine pustnicească ghiveci.
Din cerealele măcinate cu tot felul de legume şi verdeţuri se face o

cocă tare şi se usucă. La folosire se remacină şi se prepară tot felul de
reţete, mai ales supe-ciorbe.

Nu se fac preparate cerealiere cu proteicele (nuci şi alte seminţe în
cantitate mare, sau boabele proteice ca soia, bob, linte, năut, fasole etc.)
şi nici cu amidonoasele (cartofi, napi, castane), şi nici cu dulciurile.

Se pot face totuşi nişte combinaţii cu fructe şi dulciuri, dar care se
folosesc ca „delicatese” şi doar singure şi pe stomacul gol, între mese,
sau în posturi de repaos alimentar.

20. Pâine pustnicească preparată cu diferite fructe
Fructele de  sezon (mere, prune, caise, căpşuni, zmeură, struguri,

etc.) se rad şi se zdrobesc direct cu pâine pustnicească simplă, în cele
două proporţii, de 10%-90%, ori fructe, ori pâine pustnicească şi cu un
mic  aromant  de coajă  de lămâie,  scorţişoară,  mentă,  salvie,  cimbru,
chimen. Se mănâncă imediat, se usucă, sau se face Suc-lapte. Acestea
sunt foarte gustoase şi bine tolerate de toţi.

Să se evite amestecul fructelor acre cu cele dulci, să fie de aceeaşi
categorie şi singure, fără mai multe sortimente, alternându-le. Fructele
prea acre ca şi  prea dulci fac rău, de aceea să fie proporţia de 10%
dulce sau 10% acru.

21. Pâine pustnicească  cu mici adaosuri de seminţe uleioase şi
fructe

La fel ca cele precedente.
22. Pâine pustnicească din celelalte cereale (orez, ovăz, orz, secară,

mei, hrişcă)
Se face simplu, ca şi la prepararea pâinii pustniceşti de grâu (vezi

anterior).  Atenţie,  pentru  acestea  se  indică  o  dospire-acrire  mai
mare, ca  să  nu  se  mai  folosească  alte  acidifieri  străine.  Laptele,
supele-ciorbele-sosurile  din această  pâine  de  diferite  cereale,  sunt  o
gamă întreagă de preparate-reţete.

Cu acestea se pot face, de asemenea, toate reţetele respective, ca şi
cu pâinea de grâu. (vezi cele anterioare).

23. Laptele de pâine pustnicească
Menţionăm şi accentuăm aici că noi considerăm „laptele de pâine

pustnicească” tot  aşa  de  valoros ca  şi  laptele  propriu-zis.  Pentru

201



bolnavi,  copii,  bătrâni,  laptele  vegetal  este  singurul  lapte  accesibil.
Laptele obişnuit,  în general,  se găseşte greu şi  apoi  este prefăcut şi
degradat, ca şi untul şi alte preparate lactate. Ce a mai rămas este caşul
şi telemeaua, ca brânzeturi din lapte direct. Laptele vegetal indicat de
Medicina noastră este cu valori asemănătoare.

Am adăugat la fiecare reţetă cu pâine pustnicească menţiunea că
se poate  face şi  lapte-suc-ciorbe. Aşa,  noi  nu mai  repetăm reţetele,
recitiţi  cu atenţie fiecare reţetă  precedentă  cu  pâinea  pustnicească  şi
faceţi laptele respectiv, după fiecare în parte. Pentru lapte-sucuri-
ciorbe-sosuri,  pâinea pustnicească trebuie să fie mai mult dospită-
acrită, ca să nu se mai folosească alte acidifieri străine.

24. Laptele de pâine pustnicească simplă
Trei linguri de pâine pustnicească se zdrobesc bine, se pun într-un

pahar cu apă şi se amestecă bine şi mult, până se face ca un lapte. Se
lasă foarte puţin până se depune partea grosieră şi  se toarnă partea
lăptoasă într-un alt pahar, care se bea încet, după indicaţiile de mai sus.
Peste ce a rămas în primul pahar se mai pune altă apă şi se lasă câteva
ore şi iar se mai face un lapte mai diluat, ce se poate bea între mese,
sau se pune la supe-ciorbe, sau se lasă până a doua zi să se facă puţin
acrişor, ca un borş.

Începeţi  cu puţin, ţinând mult  în gură,  până veţi  câştiga „gustul
savuros” al pâinii necoapte. Laptele  din  pâinea pustnicească simplă
este cel mai indicat la început şi mai ales dimineaţa. Nu-l faceţi prea
concentrat.

25. Laptele de pâine pustnicească de mălai-porumb
Să  nu  se  uite  mălaiul  de  porumb,  din  care  se  face  o  pâine

pustnicească  foarte  valoroasă,  mai  ales  pentru  cei  cu  boli  direct
energetice (porumbul fiind  sortimentul galben direct pentru energiile
vitale).

Se prepară ca şi  cea din grâu. Atenţie să fie cât mai fin măcinat
mălaiul, şi  din boabe integrale (nu  din mălaiul grişat din comerţ,  din
care se scoate tocmai partea lăptoasă). Măcinaţi dumneavoastră boabele
de porumb, faceţi o pastă tare, cu un foarte mic adaos de grâu (ce ajută
la dospire) şi lăsaţi la dospit mai mult (să se acrească mai bine, pentru
că mălaiul crud are o tărie greţoasă, iar prin dospire se neutralizează).
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După dospire, la fel, se pune în apă, se freacă bine şi se separă partea
lăptoasă, ce este puţin acrişoară.  Se începe cu puţin şi  progresiv se
măreşte doza. Noi  indicăm o  zi lapte de grâu şi cealaltă zi de mălai-
porumb.

26. Laptele de pâine pustnicească cu diferite combinaţii
Vezi reţetele cu pâine pustnicească în diferite combinaţii, din care

se poate face câte un „sortiment de lapte”.
Lichidul este  „sângele” biologicului.  Fără sânge, nu există circu-

laţia hranei. Daţi mare importanţă hranei lichide. Dar trebuie să ştiţi
cum s-o folosiţi. Nu amestecaţi hrana lichidă cu cea consistentă. În
boli, ori se mănâncă la o masă numai lichid, ori numai consistent, sau
foarte puţin una faţă de cealaltă.  Dimineaţa este indicată cea lichidă,
la  prânz  cea  concentrată  şi  seara  cea  semilichidă. Acestea  sunt
specifice mâncării proprii a celor grav bolnavi şi debili digestiv.

Atenţie, supele-ciorbele, ca şi laptele din aceste reţete să fie folosite
cu ingerare lentă; chiar dacă sunt lichide, trebuie să fie „mestecate-
ţinute mult  timp în gură”, ca să se impregneze suficient de sucurile
salivare.  Să nu fie cantităţi  mari,  mai  ales  până se  face obişnuirea.
Orice  reacţie  neplăcută  să  nu  vă  sperie  şi  nici  să  nu  renunţaţi  la
dietoterapia lor.

Atât laptele, cât şi ciorbele respective, alternaţi-le pe zile, dar nu le
amestecaţi. Va depinde şi de boala respectivă, cu un accent pe ceva.
Important este să vă găsiţi sortimentul ce vă place cel mai mult, care
să  vă  fie  „prietenul  alimentar”  (Vezi  şi  Cap.  laptele  vegetal  din
seminţele uleioase).

Nu vă speriaţi de unele reacţii neplăcute, precum balonări, greţuri şi
chiar  vărsături,  ce  înseamnă  că  se  fac  cu  adevărat  „măturarea”  şi
curăţirea. După acestea vă veţi simţi uşuraţi, ca după o baie.

În intestine trebuie să fie peste 50% cereale, altfel vor fi bolnave şi
sursă de autointoxicare.

Mâncaţi încet şi cu linguriţa, ca să se impregneze mâncarea cu
sucurile salivare cât mai mult.1 Sunt unii care fac imediat diaree la
nefierturi.  Până se reglează digestia se pot face „supe-ciorbe” după

1 Cei bolnavi nu au voie să mănânce cu lingura, ci cu linguriţa, că predigestia
ce se face în gură suplineşte digestia stomacală deficitară.
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indicaţiile de mai sus, dar înainte se fierbe o cantitate de apă (ce nu
mai  produce  diaree)  şi  apoi  se  amestecă,  după  o  uşoară  răcire,  cu
pâinea pustnicească şi respectivele adaosuri.

Începeţi  cu  puţin,  până  se  restabileşte  memorialul  de  pâine.
Insistaţi, chiar dacă aparent veţi simţi rezistenţă şi repulsie, aceasta
este  „bariera” pe  care trebuie  s-o treceţi.  Noi  mai  recomandăm o
modalitate  de  introducere,  pe  neobservate,  în  amestec  cu  cirul  de
porumb, cu cirul de orez, care reprezintă „liantul” cel mai neutru şi
care se poate folosi din plin.

O perioadă folosiţi pâine seminaturală (reţeta 1), evitând tot mai
mult Pâinea obişnuită coaptă. Cu timpul, măriţi  doza de pesmet de
pâine pustnicească, la 20% şi apoi la 30%, până la 50%, şi, în sfârşit,
treceţi total la pâinea pustnicească. Gustul începe să devină tot mai
plăcut  şi  agreabil  şi  o  hrană  sănătoasă  va  fi  de  acum  mâncarea
dumneavoastră.  Mâncând  cerealele  semifierte  şi  pâinea  semi-
naturală, vi se va deschide gustul şi pentru fructe (de obicei respinse
de bolnavi  mai  ales).  Fructele  sunt  a  „doua hrană” după cereale.
Fructele de sezon cu pesmet 10% de cereale dospite vor fi o masă de
dimineaţă, sau de seara.

27. Pesmet de pâine pustnicească (din diferite cereale, dar câte
una singură în folosire) cu fructe de sezon

Fructele de sezon rase sau tăiate se combină cu 10% pesmet din
pâine pustnicească. Dimineaţa sau seara, sau printre mese, aceasta va
fi o hrană consistentă şi  sănătoasă. Să se evite dulciurile dimineaţa,
spre seară să fie fructele mai dulci.

Dospirea

Dospirea  este  autobucătarul  alimentelor.  Preparatele  Medicinii
noastre au la bază „DOSPIREA”,  care înlocuieşte „fierberea”, care, şi
mai mult, face „predigerarea” (atât de necesară), care, încă o dată mai
mult, face „îndrojdirea-fermentarea lactică”, ce înseamnă o acidifiere
directă şi proprie-naturală, cu o „îmbogăţire” de „fermenţi şi enzime”
ştiute în „drojdii” (cele mai bogate în acest sens). Prin dospire se face
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o „uniformizare” a întregului amestec, iar prin preparare-mărunţire se
fac separări contrare între părţile externe-coajă şi miez; prin dospire se
dizolvă coaja în conţinut şi conţinutul se pătrunde cu părţile din coajă.
Aşa,  chiar  dacă  se  face  aşa-zisul  „lapte”,  în  acesta  este  totuşi  o
„integralitate”, datorată dospirii. Sucurile şi extractele obţinute direct
din sortimente  ne-dospite sunt  „fragmentare,  cu lipsuri  şi  contrare”.
Cel mai important este „echilibrul” între aciditate şi alcalinitate, ca şi
„trecerea  directă”  dintr-o  parte  în  alta.  Chimia  consideră  că  acidul
operează  distrugerea  totală  a  părţii  alcaline  şi  invers,  alcalinul
transformă total acidul în alcalin. În boli se pare că, într-adevăr, este şi
acest  proces  extremist.  „Fierberea”  produce  tocmai  acest  fapt  de
transformare,  până  la  „blocarea”  oricărei  flexibilităţi  dintre  acid  şi
alcalin,  lipsa  de  „trecere  una  în  alta”  fără  „autodistrugere”  şi  fără
„distrugerea celeilalte părţi”.  Şi  de  aici,  în  boli,  procese „acide” ce
distrug toate procesele alcaline.

Se vorbeşte de „selectarea dintre acid şi alcalin” a alimentelor (cu
aşa-zisele  incompatibilităţi).  Noi  considerăm  mai  mult,  şi  anume
faptul că se distruge „MEMORIALUL”  dintre acid şi alcalin. Când un
„acid” nu mai are „Memorialul complementar al alcalinului”, este un
„acid distructiv” şi când un „alcalin” nu mai are „memorialul com-
plementar”  al  acidului,  se  face  un  „alcalin  distructiv”.  Să  nu  se
confunde această „acidifiere-alcalinizare” cu „putrefacţia”. Când se
termină „dospirea-autofermentarea” se trece într-o scurtă „autoalca-
linizare”,  care,  de  nu  „trece  iarăşi  în  acidifiere”,  se  produce
„putrezirea-stricarea”.

Drojdiile sunt „dospiri cu capacităţi” de a trece alcalinul iarăşi în
acidifiere.  De  aceea,  folosirea  trebuie  făcută  doar  în  starea  dintre
„dospire şi îndrojdire”, altfel apare „putrezirea-omorârea”. Drojdiile
se pot „Usca”, păstrându-se „capacitatea de redospire”. Aşa, uscarea
preparatelor noastre dospite este modalitatea optimă de păstrare.

În boli se degradează tocmai acest „memorial”. La fel şi prin fier-
berea, rafinarea, oţetirea chimică şi anorganizarea oricărei substanţe.
Noi definim „Biologicul” tocmai ca „MEMORIAL”.  Noi mai consem-
năm,  ca  Medicină Isihastă,  un  fapt  „fericit”  de  REMEMORARE a
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„memorialului de comunicare reciprocă”, care este „DOSPIREA”. Mare
atenţie  la  „modul  de  dospire”,  care  nu  trebuie  să  fie  o  „substanţă
rafinată”  (ca  oţetul-acidul  direct,  ci  o  „autoacidifiere-alcalinitate”).
Acrirea cu oţet sau cu alte aciduri rafinate este o adevărată „nenorocire”
alimentară. Mai mult, o „acidifiere străină de propria acidifiere” este la
fel de contrară şi distructivă.

Dospirea  despre  care  vorbim  noi  este  tocmai  „autoacidifierea-
alcalinitatea propriului sortiment şi preparat alimentar”, fără adaos de
„aciditate  străină”.  De  aici,  insistenţa  şi  recomandarea  în  reţetele
noastre,  de „preparare cu dospire”,  adică mai  înainte cu câteva ore,
timp  în  care  să  se  facă  tocmai  această  „dospire-autoacidifiere-
alcalinitate”.

Orice „amestec” de alimente, oricât ar fi de apropiate între ele, are
o  oarecare  „contrarietate-incompatibilitate”.  Dar  „amestecându-le  şi
lăsându-le  să  se  Dospească”,  le  laşi  timp  să  se  „împrietenească-
comunice”, ca o „predigerare”, care le neutralizează, astfel, contrarie-
tatea. Să nu se confunde „alimentele cât mai proaspete” cu „mâncarea”
lor „imediat”. Se poate mânca „imediat” ceva proaspăt, doar dacă nu
se mai  amestecă absolut  cu nimic,  dar orice amestec  are nevoie de
„Dospire-recunoaştere-comunicare  reciprocă”.  Aşa,  este  greşit  ca
Salatele să fie mâncate îndată ce se prepară, ci trebuie lăsate, după ce
se prepară, un timp la „dospit”; dospirea nu le distruge enzimele şi
vitaminele”, ci, din contră, le „îmbogăţeşte”. Trebuie avut în vedere,
însă,  ca  să  nu  se  „oxideze”,  fapt  ce  este  încă  o  problemă  grea  în
preparatele alimentare.

Orice aliment care îşi distruge „forma” începe să „moară”, proces
manifestat  prin  aşa-zisa  „oxidare-înnegrire”,  care  dă  tocmai  distru-
gerea „enzimelor vitale”. De aici, grija ca să se „oprească oxidarea”.
Uleiul face întrucâtva această oprire. Făina de grâu (cereale în general)
şi de seminţe uleioase, ca şi de boabe leguminoase, împiedică foarte
mult oxidarea, care, şi mai mult, „înlesneşte” procesul „dospirii”, care
face, încă o dată mai mult, o „re-vitalizare”. Recomandăm ca la orice
amestec  să  se  pună  imediat  puţină  „făină  integrală”  şi  „seminţe
uleioase” (nuci, alune, de dovleac, proaspăt râşnite).

Dospirea se face foarte simplu.
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Orice sortiment, ca şi orice amestec, după mărunţire-preparare, se
lasă  un  timp  la  „autofermentare-alcalinizare”.  Căldura  favorizează
acest proces.

Cerealele şi legumele să nu fie prea mult „dospite”, dar „boabele
leguminoase”  (soia,  fasolea,  mazărea,  năutul,  bobul,  lintea)  trebuie
intenţionat mai mult dospite,  că au o „tărie toxic-contrară” (ce doar
prin fierbere şi dospire-autofermentare mai mare se neutralizează).

Boabele leguminoase, de nu se „acresc bine” prin dospire, să mai
fie  lăsate  încă  un  timp  şi  apoi  să  fie  mâncate.  Se  începe  cu  mici
cantităţi, mărindu-se progresiv după suportarea fiecăruia.

Pâinea pustnicească din grâu nu se dospeşte decât puţin, ca să se
folosească direct (că de se acreşte prea tare nu se mai poate mânca
goală).  Pentru lapte şi  supe-ciorbe,  ca şi  pentru sosuri,  e bine ca şi
pâinea  pustnicească  să  fie  mai  tare  dospită-acrită,  ca  să  nu  se  mai
folosească altă acritură străină (ce strică). Din celelalte cereale să se
facă mai dospită-acrită, că se foloseşte doar ca lapte şi preparate cu
amestecuri. La fel, din boabele leguminoase.

Proteicele sunt cele mai pretenţioase.  În Dietoterapia Medicinii
noastre  folosim ca  proteice  boabele  leguminoase  uzuale,  care  fiind
nefierte, dar dospite (în locul fierberii), au o „super-concentrare” ce
necesită câteva indicaţii speciale.

În primul rând, proteicele noastre dospite se consumă în cantitate
foarte mică, având „puterea hrănitoare” suficientă în această evaluare.
O „lingură” de soia dospită sau de celelalte) face mai mult ca o jumă-
tate de kg. de carne. De asemenea, se folosesc, mai ales la început, în
proporţie de 10% faţă de un „liant-auxiliar”, sau un al doilea sorti-
ment. Nu trebuie să vă lăcomiţi în cantităţi mari, că mai mult strică.
Proteicele dospite au toate valorile naturale (fiind fără fierbere) şi sunt
tolerabile  în  totalitate,  condiţia  fiind  însă  „cantitatea  şi  proporţia
mică”, altfel se fac incompatibile.

28. Soia dospită
O lingură de boabe de soia (sau mai mult, după necesar, dar nici

prea mare cantitate, că soia este foarte concentrată şi energetică), se
macină cât mai  fin împreună cu o linguriţă de grâu, cu puţină apă,
făcându-se un mic cocoloş, care se pune într-un vas la cald, de obicei
de seara, ca pe timpul nopţii să aibă timp să se dospească, până la o
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uşoară  acrire-murare  (să  nu  se  mănânce  dacă  nu  s-a  acrit  puţin).
Această dospire este asemenea „fierberii”,  că îi  neutralizează gustul
neplăcut şi semi-toxic şi o face digestibilă.

La  folosire,  se  adaugă  puţină  nucă  râşnită,  un  mic  condiment-
verdeaţă, puţină ceapă sau usturoi şi se face o pastă foarte hrănitoare,
mai mult decât carnea şi orice preparat proteic. Soia are toate protei-
nele esenţiale, de aceea se consideră „carnea vegetală prin excelenţă”.
Este  o  cantitate  mică,  dar  care  face  cât  o  mare  cantitate  de  alte
preparate. Se mănâncă încet, cu verdeţuri, mestecând bine, savurând
gustul plăcut.  Dacă ţi  se pare prea tare la gust,  mai  diluează cu un
zarzavat (dar nu dulce, varza fiind cea mai  indicată).  Celor care nu
sunt obişnuiţi, li se va părea greţoasă. Să se înceapă cu puţin şi să se
scoată întâi partea lăptoasă (din care să se facă apoi ciorbă). 

Noi  insistăm pe  soia,  că  este  alimentul  cel  mai  complet  pentru
postitori  şi  pentru bolnavii  care  trebuie  să  evite  carnea şi  lactatele.
Soia, după dospire, să se usuce în strat foarte subţire, sau mărunţită, ca
să  nu  mucegăiască.  Uscată,  deşi  este  puţin  acrişoară,  este  totuşi
tolerabilă.  Se  remacină  foarte  fin  şi  se  face  la  folosire  pesmet.  O
lingură de pesmet de soia face mai mult decât o farfurie cu altceva
fiert, în timpul postului. Bolnavii slăbiţi să mănânce zilnic dimineaţa o
lingură  de  pesmet  de  soia,  cu  puţine  seminţe  de  dovleac  (sau  altă
uleioasă), ţinând cât mai mult în gură. Eventual se poate asocia şi cu
un măr  sau alt  fruct  de  sezon (dar  să  nu fie  dulci,  că  dulciurile  şi
proteicele sunt contrare). Chiar dacă vi se pare respingătoare, insistaţi
pe soia. Cu timpul o veţi agrea. Este cel mai hrănitor aliment, care nu
trebuie folosit în cantitate mare. Soia, dacă este fiartă, îşi pierde toată
hrana esenţială şi rămâne doar o parte energetică mecanică şi pentru
bolnavi intoxicantă. O lingură de pesmet de soia şi un măr fac o „masă
puternică” pentru a începe o zi de lucru. Mai puteţi folosi apoi şi mai
multe  fructe  de  sezon,  dar  să  nu  fie  dulci,  sau  amidonoase.  Altă
mâncare se consumă după cel puţin o oră jumătate.

29. Linte dospită
Ca la reţeta de mai sus, dar în loc de soia se foloseşte lintea, care, la

fel, este foarte hrănitoare. Atenţie la dospire, să fie până la o uşoară
acrire, Altfel, mai bine mai aşteptaţi, sau mâncaţi altceva, iar prepa-
ratul respectiv puneţi-l  după dospire la uscat  şi-l aveţi  la îndemână
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pentru a doua zi. Preparatul acesta uscat se mai înmoaie cu puţină apă
şi se foloseşte după indicaţiile precedente, cu adaosul de condiment şi
eventual diluarea cu verdeţuri. Să se înceapă cu câte puţin.

30. Fasolea boabe dospită
Fasolea boabe este, de asemenea, „carnea vegetală” foarte concen-

trată, energetică şi hrănitoare. Dar cum se prepară în mod obişnuit, cu
o fierbere de ore întregi,  i  se distruge mai  mult  de trei  sferturi  din
valoare şi devine grea şi cu efecte explozive şi toxice. Fasolea boabe,
însă, nu se poate mânca direct, că are o toxină, „fasolina”, ce se neutra-
lizează  prin  fierbere  şi  prin  „dospire-acrire-murare”.  Noi  alegem
dospirea,  care nu o degradează.  Atenţie,  fasolea  este şi  mai  preten-
ţioasă  ca  soia,  trebuie  dospită  şi  mai  mult,  până  la  o  acrire  mai
accentuată, că altfel este toxică.

Prepararea  ca  la  reţeta  precedentă,  doar  că  se  foloseşte  fasolea
dospită. La fel, recitiţi indicaţiile de la soia dospită. Pesmetul de fasole
dospită să fie folosit ca şi cel de soia, cu precauţiile respective. Fasolea
boabe are cel mai mult potasiu; dacă se fierbe, acest potasiu devine
„mort”.

Să nu fie o cantitate prea mare, că este foarte energetică, producând
la tineri şi necăsătoriţi efecte prea energizante.

31. Mazărea boabe dospită, năut dospit, bob dospit, sâmburi de
nucă  (sau  de  dovleac,  de  floare-soarelui,  de alune  de  pădure)
dospiţi

Seminţele uleioase sunt şi foarte proteice, o alimentaţie de valoare
pentru dietoterapie. Se zdrobesc în două sâmburii şi se pun în apă, ca
să se înmoaie timp de 10 ore (ca să nu încolţească) şi apoi se macină
sau se râşnesc, sau se dau pe o răzătoare foarte fină, se mai adaugă
puţin grâu măcinat şi se face o cocă moale şi se lasă la dospit până la o
uşoară acrire. Se folosesc ca şi cele precedente, cu verdeţuri, la sosuri
şi ciorbe.

Copii, tineri şi toţi cei necăsătoriţi, atenţie! Dulciurile sunt otrava-
drogul care ucid creşterea şi dezvoltarea organelor. Dulciurile să fie ca
„Medicament”,  nu  ca  aliment.  Copii,  tineri  şi  toţi  cei  necăsătoriţi,
atenţie! Nu mâncaţi  alimente explozive, care vă explodează şi  toate
„rezervele  energetice”.  Toate  alimentele  fierte  şi  proteice,  dulciurile
sunt  explozive.  Cerealele  şi  zarzavaturile  sunt  cele  constructive.
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Mâncaţi  cereale  peste  50%  şi  veţi  fi  sănătoşi.  Nu  fiţi  însă  fixişti,
mâncaţi de toate, dar cu precauţie şi după împrejurări. În munci mai
grele folosiţi o hrană mai consistentă.
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Sosurile

Sosurile sunt  un preparat  alimentar  de mare folos,  pentru agrea-
bilitate şi  apetit. Ca şi  laptele şi  supele-ciorbele,  sosurile se fac din
toate şi pentru toate reţetele.

32. Model de sos simplu
Sosul simplu este doar din: ceapă (sau praz, usturoi, care la cei cu

afecţiuni grave digestive se exclud; sau ridiche, ori hrean), cu puţin
condiment  (verde  sau  uscat),  cu  puţine  seminţe  uleioase  (nuci,  sau
alune, seminţe de dovleac, de floarea soarelui), cu puţine măsline şi
ciuperci  sărate sau murate, sau uscate (dacă este posibil),  cu puţine
murături-acritură  (varză  sau  castraveţi  muraţi,  borş,  alte  verdeţuri
murate  în  sare,  şi  doar  în  caz  excepţional  lămâie,  ce  nu  este  prea
compatibilă, nefiind autohtonă), care se amestecă bine până se face o
pastă (chiar ca untul vegetal, ce poate fi folosit ca atare), ce se diluează
după dorinţă cu „zeama murată”. Se pune şi  puţin pesmet  de pâine
pustnicească, cam 10%.

Acest sos poate fi făcut şi pentru mai multe zile, mai ales iarna (nu
prea este bine să stea la frigider). Cu sos se prepară toate meniurile
noastre, de la cele semipreparate la cele nefierte.

Recitiţi  toate  reţetele  cu  pâine  pustnicească  şi  la  fiecare  este
indicaţia şi pentru sosuri. Aceste sosuri se mănâncă doar cu alimentele
de verdeţuri (salată, lobodă, spanac, frunze de bob, frunze de păpădie,
de  tătăneasă  etc.),  sau  legume  (morcovi,  păstârnac,  ţelină,  dovleac,
sfeclă  roşie, ridiche etc.), ca piureuri, sau în alte moduri de preparare.
Cu preparate proteice se exclud cerealele şi se pun cele proteice.

33. Sosuri cu leguminoase proteice
La sosul  simplu  (reţeta  de mai  sus)  se  mai  adaugă 10% câte  un

sortiment  de  boabe  leguminoase  proteice  dospite  (soia,  linte,  bob,
mazăre, fasole, năut, nuci, arahide, alune de pădure, seminţe de dovleac
sau  floarea  soarelui).  Acest  sos  se  mănâncă  doar  tot  cu  alimentele
proteice, ca  piureuri  sau în  alte moduri  de  preparare.  Doar  cirul  de
mămăligă este  compatibil. Se combină bine şi cu salatele de verdeţuri
neamidonoase.
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34. Sosuri cu legume sau verdeţuri
La sosul  simplu  (reţeta  de mai  sus)  se  mai  adaugă 10% câte  un

sortiment  de verdeţuri  sau legume (salată,  lobodă,  spanac,  frunze de
bob, frunze de păpădie, frunze de tătăneasă, etc.) sau legume (morcovi,
păstârnac, ţelină, dovleac, sfeclă roşie, ridiche, cartof crud, gulie etc.),
ca  piureuri sau în alte moduri  de preparare. La prânz să fie folosite
sosurile proteice, iar seara celelalte.

Noi  excludem  roşiile,  bulionul,  maionezele,  ardeiul,  untul,  uleiul
direct, care mai ales pentru cei grav bolnavi trebuie evitate.

Aceste  diverse  preparate  cu  sosuri  se  mănâncă  cu  linguriţa,
amestecând câte  puţin apoi,  cu sosul  simplu  mai  zemos  sau mai
concentrat, la fiecare ingerare, mai mult sau mai puţin după gust şi după
preferinţă. Din acestea se poate face şi o mică porţie de  supă-ciorbă,
adăugându-se apă simplă, cu puţină murătură-acritură pentru gust şi
încă puţin condiment, care se încălzeşte puţin (să nu ajungă la fierbere).

Încă o dată atenţionăm ca preparatele cu alimente proteice să nu fie
amestecate  cu  dulciurile  şi  amidonoasele,  că  sunt  incompatibile.  În
Dietoterapia noastră, cele proteice sunt cele din boabele leguminose şi
seminţele  uleioase  în  cantitate  mare.  Lactatele  şi  brânzeturile  sunt
complet dincolo de orice amestec.

Cei care nu pot mânca  piureul de boabele leguminoase dospite,
fiind prea tari la gust, pot trece direct la o supă-ciorbă mai concentrată
(suportându-se mai bine), cu toată cantitatea respectivă, şi se mănâncă
aşa, încălzindu-se puţin.

Sunt unii care fac imediat diaree de la nefierturi. Până se re-
glează digestia se pot face „supe-ciorbe” după indicaţii le de mai sus,
dar înainte se fierbe o cantitate de apă (ce nu mai produce diaree) şi
apoi se amestecă după o uşoară răcire, cu respectivele adaosuri.

Sosurile se pot folosi şi cu fructe, dar se mănâncă doar cu fructe şi
pe stomacul gol. Cei ingenioşi şi mai ales bucătăresele găsesc reţete
diferite  şi  în  acest  sens.  Important  este  să  se  respecte  „separarea
strictă” dintre sortimentele incompatibile. 

35. Sos simplu din cereale pentru fructe de sezon
Sortimentele de cereale (doar câte unul) dospite în prealabil se fac

un „lapte gros-concentrat”, prin diluare  cu apă simplă,  la  care  se
adaugă  mentă  sau cimbru  etc.,  puţină coajă  de lămâie,  de  nucă de
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cocos, de scorţişoară, puţină nucă (sau alune, sau de dovleac, floarea
soarelui), puţină miere (dacă fructele nu sunt dulci), puţină pulbere de
măceşe uscate.

Separat se face piureul de fructe şi se mănâncă cu linguriţa, ames-
tecând cu sosul după gust la fiecare ingerare. Nu e bine să se amestece
sosul tot cu fructele, că ori este prea diluat, ori prea concentrat, ceea ce
împiedică agreabilitatea.

Găsiţi-vă  un  „sos propriu”,  care  vă  este  cel  mai  agreabil,  şi
folosiţi-l pe acesta permanent,  schimbându-l din când în când cu un
altul. Nu vă complicaţi cu multe forme, că sunt laborioase şi obosi-
toare. La fel şi cu toate feluri le  de preparate.

36. Sos simplu din boabele leguminoase proteice pentru fructe
de sezon

Deşi proteicile sunt incompatibile cu fructele şi  mai  ales cu cele
dulci, sosurile proteice în cantitate de 10% devin „tolerabile” şi foarte
hrănitoare. Sosul  de  Soia  dospită  (sau din  celelalte:  linte,  mazăre,
năut, bob) cu fructe de sezon este un preparat de bază pentru cei foarte
slabi şi debili digestivi. Prepararea şi folosirea ca în reţeta precedentă.

37. Sosul de legume (morcovi, dovleac, gulie, etc.), la fel.
38. Sos de mentă (sau chimen, cimbru, coajă de lămâie, de nucă de

cocos, scorţişoară, etc.)
Cu puţină nucă (sau alune, sau de dovleac, floarea soarelui), puţină

miere (dacă fructele nu sunt dulci), puţină pulbere de măceşe uscate.
Se subţiază cu un fruct mai zemos.

Separat,  se  face  piureul  de  fructe  şi  se  mănâncă  cu  linguriţa,
amestecând cu sosul, după gust, la fiecare ingerare. Nu e bine să se
amestece  sosul  întreg  cu  fructele,  că  ori  este  prea  diluat,  ori  prea
concentrat, ceea ce împiedică agreabilitatea.

39. Sosul  din  castane  comestibile este  o  adevărată  comoară
alimentară. 

Se  face  ca  la  reţetele  precedente,  dar  cu  castane.  Din  castanele
comestibile se face şi o adevărată pâine (ca la reţeta pâinii pustniceşti).

40. Sosul din pulbere de măceşe este cel mai valoros ca vitaminic.
Se face ca la reţetele precedente, dar cu măceşe (uscate simplu sau

cu făină de grâu.
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41. Sos cu plante medicinale
La fel, dar cu plantele medicinale dorite (câte un sortiment).
Sosurile  respective  se  fac  separat,  iar preparatele  din  diferite

sortimente,  cum ar  fi  piureuri  sau  alte  forme,  tot  separat;  doar  la
folosire se „îmbină”, cu „legea” Dietoterapiei noastre, ca sosul să fie
10% faţă de preparatul de bază.

Reţete cu Legume-verdeţuri

Verdeţurile şi legumele sunt tot aşa de importante ca şi cerealele
şi proteicele.

42. Piure de ridiche rasă cu pesmet de pâine pustnicească, sau
grâu măcinat

Ridiche rasă (cât crezi că poţi mânca) şi câteva linguri de pesmet de
pâine pustnicească, sau grâu măcinat, şi amestecate bine cu ingredien-
tele (sâmburi de nucă, ceapă sau praz, sau usturoi, cu 2-3 măsline, cu
puţină varză murată, sau castraveţi muraţi), ce se lasă la „dospit” mai
multe  ore,  ca  să  se  neutralizeze  „tăria-usturimea”  ridichei,  pe  care
majoritatea  bolnavilor  nu o suportă.  Cei  slabi  digestiv  pot  face din
aceasta, după dospire, o supă, mai adăugându-se eventual puţină varză
murată, sau castraveţi muraţi, care, şi mai mult, se strecoară de partea
grosieră. Se mai îngroaşă eventual cu pesmet de pâine pustnicească,
sau puţin miez de pâine obişnuită (pentru cei nu prea grav bolnavi).

43. Piure de sfeclă roşie rasă
Aceleaşi ingrediente (sâmburi de nucă, ceapă sau praz, sau usturoi,

cu 2-3 măsline, cu puţină varză murată, sau castraveţi muraţi etc.), dar
în loc de amidon de cartofi se pun câteva linguri de grâu măcinat şi
sfeclă roşie rasă (cât crezi că poţi mânca). Se lasă la dospit mai mult
timp, ca să se neutralizeze tăria sfeclei. Se mănâncă direct, sau pentru
cei slabi digestiv se suge şi se aruncă partea grosieră, sau se face supă
ca la reţeta precedentă şi se strecoară.

44. Piure de gulie rasă, de morcov ras, piure de napi, păstârnac
raşi,  ţelină  rasă,  piure  de  urzici  crude (zdrobite  rapid  cu  puţină
pâine  pustnicească  pentru  a  nu  se  oxida-înnegri), piure  de  salată
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verde, piure de spanac, de dovleac, de varză murată, de castraveţi
muraţi. La fel.

Nu  uitaţi  zilnic  sacroterapia,  mobiloterapia  şi  psihoterapia;
medicina  completă  este  preocupată  de  DIVIN.  Suflet  şi  corp.  Vezi
indicaţiile respective anteriore. Fiinţa noastră creată este „PECETE de
CHIP DIVIN”  şi persoana respectivă creată, care la rândul ei este ca
suflet şi corp. Baza este în CHIPUL DIVIN, fără de care sufletul şi corpul
se destramă. Nu uita, astfel, sacroterapia. 

Zilnic, dimineaţa după toaletă şi toate celelalte, mestecaţi puţină
pâine  pustnicească  ca  pe  o  bomboană,  ca  să  faceţi  „obişnuirea”.
Chiar dacă vi se pare fără gust, nu renunţaţi, cu timpul veţi descoperi
cât de plăcută este. La fel, în altă zi, mestecaţi puţine boabe proteice
dospite (soia în special). Astfel, dobândiţi şi „toleranţa” lor. Trebuie
încet-încet să ajungeţi la hrana naturală. Idealul este ca dimineaţa să
mâncaţi  o  porţie  zdravănă  de  pâine  pustnicească  sau  de  boabe
proteice dospite, cu fructe de sezon.

45. Lapte de seminţe uleioase
Se râşnesc cât mai fin seminţele  de floarea soarelui,  de dovleac,

nuci sau alune, înmuiate şi dospite înainte, vezi reţeta 36 (doar câte un
sortiment), şi se pun într-un pahar cu apă şi se bate lichidul bine, până
se face ca laptele. Se separă partea lăptoasă, care se bea încet.

46. Unt de seminţe uleioase
Seminţele pregătite ca mai  sus se fac ca o pastă cât mai groasă,

frecându-se bine, adăugându-se puţin praz, usturoi, câteva măsline, o
verdeaţă  uscată  sau  proaspătă,  puţină  varză  murată,  sau  castraveţi
muraţi, sau ciuperci la sare şi murate. Toate bine amestecate, să fie ca
un unt, ce se poate folosi la sosuri, ciorbe, sau direct pe pâine.

Viu  şi  omorât.  DUMNEZEU a  creat  doar  ce  este  viu.  Păcatul  a
„adăugat” anormalitatea neviului,  a morţii.  De aceea, primul fapt al
sănătăţii  noastre  este  legătura  cu  VIUL.  În  Rai  se  mânca  fără  să  se
omoare, doar partea Vie, care, miraculos, se detaşa de cea interioară,
fără a rupe sau distruge, ca o „dăruire fără consumare”. De aici se zice
pentru că, de fapt, noi nu asimilăm din mâncare decât această „parte
VIE”;  restul o prefacem în reziduuri intestinale, pe care le aruncăm.
Hrana este, deci, o „memorie” a VIULUI.
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Cum să mâncăm fără să „omorâm”? Se consemnează ştiinţific că
prin omorâre se secretă o „toxină” ce nu dispare, cimentând totul cu
aceasta. Daţi mare importanţă acestui fapt, de a nu „omorî” alimen-
tele. În primul rând, de la „recoltare”, legumele nu le rupeţi, ci luaţi
în aşa fel ca planta respectivă să-şi poată menţine viaţa,  să crească
din nou. Tot ce creşte pe câmp fără cultivare, de nu i se scoate rădă-
cina, se reface, deci se poate folosi partea aeriană. Dacă se foloseşte
şi rădăcina, atenţie, se smulge planta cu totul şi se taie un centimetru
de  rădăcină  cu  partea  aeriană  (care  se  foloseşte  doar  după  ce  a
început să se usuce, să „adoarmă” ea de la sine) şi se foloseşte doar
partea rămasă. Morcovii, cartofii şi toate rădăcinoasele, nu le mân-
caţi decât după ce le separaţi deci „un centimetru” din partea unde se
uneşte cu partea frunzelor (care, dacă se recultivă, se regenerează).

La praz, ceapă şi cele ce au „mustăţi”, separaţi-le cu un centimetru
de  materie  respectivă  şi  doar  după  o  uscare  le  puteţi  folosi  şi  pe
acestea; „mustăţile-rădăcinile”  sunt foarte hrănitoare, dar nu imediat,
că altfel  se omoară,  cu secretarea „toxinei  morţii”.  Hreanul  şi  toate
rădăcinoasele au viul în partea de unire dintre rădăcină şi frunze, care
nu se consumă decât după uscare. Salata verde, spanacul nu se rup, ci
se  folosesc doar  luând frunzele  de pe lateral  (nu inima,  că  nu mai
creşte), iar dacă se ia toată planta, se scoate direct cu rădăcină şi se
separă partea aeriană cu un centimetru de rădăcină şi apoi se „tund”
frunzele mai sus puţin de rădăcină (şi aşa se pot mânca şi frunzele, iar
ce a rămas să se usuce, sau se aruncă).

Noi  consemnăm  că  este  o  nenorocire  folosirea  seminţelor  şi
frunzelor direct din  „încolţire şi creştere tânără”, că prin rupere şi
preparare se secretă tocmai „toxina omorârii” (încât degeaba au aşa-
zisele enzime şi vitamine, că sunt cu memoriile morţii, nu ale Viului).
Orice substanţă, oricât de valoroasă ar fi, dacă are „toxina morţii”, se
„negativizează”.

Prin „încolţire”,  ca  şi  prin  frunzele  foarte  tinere,  se  îmbogăţeşte
într-adevăr „vitalitatea”, dar trebuie făcut ceva care să nu le negativi-
zeze cu toxina morţii. Se pot folosi acestea, doar după o „re-uscare”,
ca să „adoarmă”. Mai mult, prin încolţire, masa celulară este pentru
propria regenerare, nu pentru „dăruire”, încât digestia noastră trebuie
să facă un efort înzecit pentru a-i forţa asimilarea. Verdeţurile foarte
tinere-crude nu le folosiţi imediat, (aşa-zis proaspete), ci după o scurtă
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uscare,  ca  să  se  oprească  procesul  creşterii  proprii  (şi  aşa  devin
digestibile).  Orice  aliment  „matur”  are  toate  elementele”  spre
„dăruire” (ce sunt, astfel, uşor digerabile şi asimilabile). De aceea, în
specificul  Medicinii  noastre  Isihaste,  indicăm cu insistenţă  „metoda
punerii  la  dospit”,  „fără  încolţire”  (mărunţindu-se  alimentul  şi  cu
puţină apă se lasă la dospit cam 10 ore, timp în care se face o prefacere
spre Dăruire-asimilare). Orice aliment „cedează” greu să fie consumat,
dar prin „dospire-uşoară autofermentare” se face o „deschidere şi  o
cedare”. Folosirea de condimente tari şi aciduri mai mult le „închis-
tează”; de aceea, alimentele ce au nevoie de „aciduri şi condimente” să
fie „dospite-autoacidificate” prin procesul propriu.

Deci  două  fapte  de  mare  importanţă:  ne-omorârea  şi  autoacidi-
fierea-dospirea-activarea în sine. Atenţie, să nu fie lăsate alimentele să
fermenteze mult,  că devin acide. „Uşoara dospire” este un echilibru
între acid şi alcalin, ce dă digestiei tocmai flexibilitatea de a-şi regla
după specificitate aciditatea şi alcalinitatea.

Nu „omorî” nici moral, că se face o declanşare de „autotoxicitate”,
foarte  vătămătoare.  Multe  boli  se  declanşează după un aşa-zis „şoc
moral”, tocmai prin propria „autotoxină a morţii”. Orice păcat produce
în  noi  o  „mâhnire  de  moarte”,  ce  secretă  otrava  morţii,  de  unde
suportul multor boli.

A mânca direct „proaspăt” are valoare doar dacă se are în vedere
„ne-omorârea”.  Este  bine  să  vă  obişnuiţi  şi  cu  „gustul  direct”  al
fiecărui aliment, dar multe, fiind „intolerante”, au nevoie de „dospire”.
Fructele au capacitatea de asimilare directă, de asemenea verdeţurile-
condimente aeriene (dar în cantitate mică).

Atenţie  la  acest  „fond  de  auto-toxicitate”,  pe  care  medicina  îl
consideră „fond psihic”, dar care are şi o prelungire fiziologică fizico-
chimică. A nu ţine supărare, a nu duşmăni, a avea credinţă în Binele
DIVIN,  a  ierta,  a  nu mai  face fapte ce  vatămă pe alţii,  etc.  nu sunt
simple  „formule”  psiho-terapeutice,  ci  reale  „dezintoxicări”,  atât
sufleteşti, cât şi biologice.

Fiert, semifiert, nefiert. Omul, după căderea din Rai, are o condiţie
mai  mult  „energetică  şi  corporală”,  de  unde  specificul  Omului  de
„mâncăcios”.  Omul  a  căzut  în  păcat  prin  „modalitatea  mâncării”
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(din pomul morţii). Îngerii au căzut prin modalitatea spirituală şi au
devenit „întunecaţi”. Noi, ca Medicină de orientare Creştină, consi-
derăm „originea memoriilor boli” (păcatului) „în mâncare”.

Mâncarea aşa-zisă  „vie-naturală-biologică”  şi  cea  „moartă-
nebiologică” sunt două componente ale noastre după păcatul adamic.
În Rai  se zice că se  „mânca  fără  a  se omorî”,  iar  noi,  după păcat,
„mâncăm omorând”. De aici sunt două posibilităţi de mâncare, doar
„părţile exterioare”, ce nu omoară planta sau alimentul respectiv, sau
consumând-omorând tot alimentul. Orice aliment, însă, nu „eliberează
hrană” nici prin „omorâre”, încât este nevoie de o „forţare”. Se zice că
„focul” este o astfel de „siluire-posedare”, de aceea alimentele devin
mai „consumabile” prin fierbere la foc. Dar acest „exces” de consum
produce un alt efect nociv, o dată şterge aproape complet „memorialul
primordial  al  Viului”  şi  încă  o  dată  „adaugă”  un  „memorial  de
distrugere-consum”, care, cu timpul, se răsfrânge ca „autodistrugere”
(de unde boala şi moartea)”.

De  aici  dietoterapia,  ca  „regăsirea”  memorialului  primordial  şi
atenuarea „memorialului distructiv”. Noi indicăm o dietoterapie printr-o
„trecere”, uşoară şi progresivă,  de la alimentaţia fiartă la cea semi-
fiartă,  până  la  cea  ne-fiartă.  Pentru  boli  grave,  care  necesită  ceva
special, trebuie „sărit” direct la cea nefiartă, chiar dacă este o „siluire”.
Trebuie o obişnuire de a trece astfel şi spre o mâncare cât mai naturală,
fără prefaceri ce vor deveni distructive.

Începeţi cu jumătate-iumătate, apoi opriţi doar la prânz un aliment
fiert, dimineaţa şi seara nefiert, ca să ajungeţi ca jumătate din zilele
săptămânii  să  mâncaţi  nefiert.  Postul  religios  Creştin  Ortodox  mai
păstrează acest memorial al mâncării doar cu legume şi fructe de trei
ori  pe  săptămână  (luni,  miercuri  şi  vineri  şi  anumite  perioade  mai
lungi, ca cele patru posturi anuale).

Noi  consumăm  mai  multe  „energii  mecanice-moarte”,  de  aceea
trebuie să redeşteptăm în noi şi un „memorial” de „energii vii”. Noi
evidenţiem trei modalităţi de „rememorare a viului” nostru, ca:

 –  VIUL de  CHIP DIVIN,  prin  CHIPUL RITUALULUI SACRU religios
(hrana cerească), ca sacroterapie; – Viul sufletesc fiinţial propriu, prin
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chipul autoconştiinţei personale a sănătăţii şi binelui (hrana spirituală),
ca psihoterapie; 

– viul biologic corporal, prin chipul „disciplinei-legilor materiale”
(hrana trupească), ca dietoterapie. 

Mai consemnăm şi mobiloterapia, ca facilizarea între psihoterapie
şi dietoterapie.

Nu  vă  complicaţi  cu  prea  multe  reţete  sofisticate  şi  nici  cu
sortimente exotice şi rare, costisitoare. Noi suntem obişnuiţi cu cele de
baştină. Varza, boabele leguminoase uzuale, verdeţurile cele mai la
îndemână,  etc.  Astfel,  noi  vom  reduce  la  minimul  necesar  gama
reţetelor. Dacă se mănâncă des un anume sortiment,  acesta devine
mai  asimilabil  şi  mai  hrănitor,  că  se  stabileşte  un  „relaţional
reciproc”, cu un „memorial de comunicare”.

Cele trei sortimente majore, proteice, glucidice şi verdeţuri, să nu
se amestece, şi  să se mănânce doar câte unul pe săturate (la câte o
masă,  sau  câteva  zile  la  rând).  De  aceea,  meniurile  noastre  vor  fi
„săptămânale”, cu câte două zile pentru câte un sortiment, iar dumi-
nica la preferinţă (două zile doar verdeţuri, două zile doar proteice şi
două  zile  doar  amidonoase  –  glucidice).  Fructele  sunt  în  afară,
folosindu-se zilnic, cu selectarea celor acre pentru dimineaţa şi a celor
mai  dulci  pentru seara.  Pot  fi  şi  cu alternanţa pe mesele  zilnice,  la
prânz un sortiment şi seara altul.

La prepararea sortimentelor respective, atenţie, lăsaţi-le „gustul” lor
natural  şi  nu puneţi  condimentele (ceapa,  verdeaţa,  murăturile,  etc.)
decât după dospire şi separat, ca o minimă salată. 

Să fie deodată sacroterapie, psihoterapie, mobiloterapie şi dietote-
rapie, în legătură, orice „gol” de una producând deficienţa celorlalte.
Reţetele noastre vor fi în trei forme: pentru cei care vor să ducă o viaţă
sănătoasă,  cu  prevenirea  bolii,  care  deci  nu  necesită  o  dietoterapie
intensivă  şi  selectivă,  care  pot  mânca  obişnuit  şi  câte  o  mâncare
preparată-fiartă;  pentru cei  care mai  pot folosi  şi  câte o alimentaţie
„semipreparată – semifiartă” în boli cronice şi nu prea grave; pentru
cei cu boli grave ce necesită o selecţie strictă, care trebuie să treacă pe
o alimentaţie complet nefiartă şi naturală.

E  bine  să  fie  nişte  meniuri  fixe  şi  în  selectare  pe  boli  „de
informaţie-mentale”, de mobilitate-circulaţie şi de acumulare-depunere.
Atenţie, mâncaţi întâi ceva natural şi nefiert, ca să treziţi „memorialul
pur” de hrănire şi apoi mâncaţi alimentul mai tare şi apoi ciorba şi, la
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sfârşit, puţine seminţe neprăjite, sau o bucăţică foarte mică de ceva tot
natural, ca să „sfârşească digestia” cu un „informaţional viu”.

Dulciurile. Atenţie,  la  copii,  tineri  şi  necăsătoriţi,  că  sunt  foarte
explozive;  trebuie  să  fie  folosite  în  cantităţi  mici  şi  des,  cu  pauze.
Preparate cât mai  naturale şi  niciodată direct cele trecute prin foc...
Sedentarii, cei imobilizaţi, intelectualii, folosiţi puţine dulciuri, dar să
fie celelalte alimente cu partea glucidică bogată, care se digeră încet, ce
nu necesită  pericolul  unor dereglări.  Unii  simt  nevoia să folosească
dulciurile  ca  „bomboane”...  să  folosiţi  semipreparate  dulci,  cât  mai
naturale.  Dulciurile  se mănâncă  doar singure şi  pe  stomacul  gol;  nu
dimineaţa,  ci  spre  seară,  când  sucurile  digestive  sunt  mai  alcaline.
Dulciurile sunt un energetic direct, de aceea te fac neliniştit  şi agitat.
Folosiţi  dulciuri  când faceţi un efort,  iar  în  rest evitaţi-le. Pentru cei
grav bolnavi, care nu mai pot mânca decât foarte puţin,  dulciurile mai
sunt o sursă de hrănire, dar atenţie, să fie naturale şi să se folosească în
cantităţi mici şi cu pauze (mai ales din Fructe, care se rad şi se „sug”,
ca  pe  un  suc,  aruncând  partea  grosieră).  Mierea,  cel  mai  valoros
„dulce”, să fie în cantitate mică, cât o boabă de porumb o dată, din oră
în oră (pentru cei foarte slabi).

Proteinele.  Atenţie, de asemenea, pentru tineri şi necăsătoriţi,  că
sunt, la fel, explozive. Selectaţi Proteinele esenţiale vegetale şi animale.
Nu  amestecaţi  la  aceiaşi  masă  dulciurile  cu  proteinele,  că  sunt  net
contrare, cu efecte toxice şi explozive foarte distructive... o nenorocire
a aşa-zisei „arte culinare”. Să se consume dimineaţa şi până la prânz,
când sucurile digestive sunt mai tari şi mai acide.

Verdeţurile,  de asemenea,  să nu fie amestecate, consideraţi-le tot
aşa  de  hrănitoare  şi  valoroase  ca  proteinele  şi  amidonoasele  –
glucidele.  Faceţi  din  verdeţuri  o  masă-meniu  pe  săturate  (doar  un
sortiment). Doar frunzele verzi-condimente (pătrunjel, mărar, leuştean,
etc.) se pot folosi la orice preparat.
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Legile dietoterapiei Medicinii Isihaste

Concretizăm reperele stricte ale dietoterapiei  noastre,  ca aşa-zise
„legi”.

Proporţia  de  10% şi  90% a  unui  sortiment  faţă  de  altul,  fiecare
putând fi în ambele cazuri, schimbându-se raportul (atât pentru fierturi,
cât şi pentru nefierturi).

Orice  „amestec”  să  fie  doar  din  „două”  sortimente,  cu  legea
proporţiei  reciproce  de  10-90%  (atât  pentru  fierturi,  cât  şi  pentru
nefierturi), altfel apar incompatibilităţi. 

Aşa se „tolerează” cerealele cu fructele şi cu legumele-verdeţurile şi
dulciurile  concentrate  (smochine,  curmale,  miere  şi  toate  dulciurile
tari).  Nu se „tolerează”  cerealele cu  proteicele (soia, fasolea, năutul,
bobul,  lintea,  mazărea  etc.)  şi  cu  amidonoasele  tari  (cartofi,  napi,
castane, banane).

Aşa-zisele „salate” să nu fie decât din „două sortimente” şi acestea
în proporţie de 10-90%, unul faţă de altul; mai bine se alternează de la
o masă la alta cu celelalte.

Proteicele  sunt  cele  mai  pretenţioase. În  dietoterapia  medicinii
noastre  folosim ca proteice  boabele  leguminoase  uzuale,  care,  fiind
nefierte, dar dospite (în locul fierberii), au o „super-concentrare” ce
necesită câteva indicaţii speciale.

În primul rând, proteicele noastre dospite se consumă  în cantitate
foarte mică, având „puterea hrănitoare” suficientă în această evaluare.
O  „lingură”  de  soia  dospită  (sau  de  celelalte)  face  mai  mult  ca  o
jumătate  de  kg.  de  carne.  De  asemenea,  se  folosesc,  mai  ales  la
început, în proporţie de 10% faţă de un „liant-auxiliar”, sau faţă de un
al  doilea  sortiment.  Nu trebuie  să  vă  lăcomiţi,  folosind  în  cantităţi
mari, că mai mult strică. Proteicele dospite au toate valorile naturale
(fiind fără fierbere) şi sunt tolerabile în totalitate, condiţia fiind, însă,
„cantitatea şi proporţia mică”, altfel devin incompatibile.

Aceste „legi” ar fi bine să fie respectate de fiecare în parte, şi de
bucătăriile familiilor mari şi de cantine, pentru sănătatea tuturor. Chiar
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dacă se mai folosesc şi preparate fierte, tot pe baza acestor repere ar
trebui făcute.

Noi  indicăm  în bolile grave o  micşorare,  până la  excludere, a
lactatelor  şi  dulciurilor,  ca  să  se  oprească  „focarele  distructive”.
Hrana va fi în aceste cazuri din metabolizarea pâinii pustniceşti (cu
diferitele sale combinaţii) şi a celorlalte alimente naturale şi vegetale.

Mulţi  nu  ştiu  cum să  mănânce  lactatele  şi  brânzeturile.  Unii  se
plâng  că  le  fac  rău  şi  au  o  respingere.  Nu  mâncaţi  decât  lactate
netrecute prin foc şi nepasteurizate (sterilizate), mai ales cei cu boli
speciale.  Mai  bine  renunţaţi  total  la  lapte  şi  înlocuiţi-l  cu  laptele
vegetal (vezi  cap. respectiv). Brânzeturile să fie, la fel, netrecute prin
foc şi sterilizare.  Caşul şi telemeaua sunt bune, dar cu o condiţie: să
nu fie prea proaspete, că sunt indigeste pentru majoritatea. Mai mult,
sfărâmaţi brânza în apă multă şi lăsaţi-o până se desărează (chiar dacă
este nesărată), că apa mai extrage din cheag (cu care a fost făcută, care
produce  tocmai  repulsia  la  brânzeturi).  Nu  vă  speriaţi  că  se  pierd
câteva grăsimi (care sunt amestecate cu cheag toxic); chiar este bine să
fie în acest fel. Se consumă astfel doar singure şi pe stomacul gol.

Respectaţi aceste indicaţii, dacă vreţi o adevărată dietoterapie.
Cura cu lapte şi brânză este pentru cei deficitari proteic. Atenţie la

tineri şi necăsătoriţi,  că produce hiperfuncţie hormonală ce va face o
scurgere şi  mai  mare de proteine  din organism (mai  ales  prin cele
sexuale, cu patologii ca masturbaţie sau alte perversiuni).

Nu este nevoie să mâncaţi mult,  ci puţin şi  cu adevărat hrănitor.
Mâncaţi încet ca să se facă trei sferturi digestia prin sucurile salivare
din gură. Să nu înghiţiţi lactatele până nu se fac pastă în gură. Brânza
sfărâmaţi-o bine cu dosul lingurii, până se face ca untul şi câte puţin şi
des  mai  ţineţi-o  încă  în  gură,  să  se  impregneze  mult  cu  sucurile
salivare.

Ziua când mâncaţi  lactate-brânzeturi,  consideraţi-o ziua acestora,
de dimineaţa  până seara.  Pentru cei  ce  muncesc  mai  greu se  poate
adăuga  puţină  pâine,  cea  mai  indicată  fiind  pâinea  pustnicească,
întrucât lactatele cu orice alt aliment ne-natural, fiert sau copt, produc
un amestec foarte lipicios şi indigest, ce intoxică intestinele.

Iaurtul, adică  laptele  nefiert  lăsat  să  se  acrească,  este  foarte
valoros, dar atenţie,  să se mănânce cu linguriţa,  şi  puţin la început  
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(2-3 linguriţe), şi după o jumătate de oră să se mărească doza, cu pauze
de  un  sfert  de  oră,  ca  să  se  absoarbă  încet,  altfel  trece  repede  în
intestine  şi  produce  diaree.  Din  iaurt  să  se  facă  şi  „brânza  crudă”,
scurgându-se uşor partea zemoasă, de o valoare deosebită. Cei foarte
slăbiţi,  cu  ficatul  în  deficit,  să  facă  adesea  câte  o  „cură  de  brânză
crudă”, dar atenţie, să nu fie în cantitate mare şi să se facă pauze, adică
să  se  consume  1-2  zile  brânză  crudă  şi  1-2  zile  pauză,  ca  să  lase
intestinelor  un  timp  de  „curăţire  a  lactatelor”,  care  sunt  sursa  de
toxicitate şi infestare parazitară. În această cură, noi indicăm câte o zi
doar  astfel  de brânză,  fără  alte  alimente,  în doze mici  şi  cu pauze.
Seara, după ce au trecut cel puţin 3 ore de la ultima ingerare de brânză,
să se mănânce 1-2 Mere (nedulci) şi să se bea câte puţin suc de mere
cu morcov diluat cu apă, pentru hidratare (completarea de hidratare, că
iaurtul este şi foarte diuretic). Atenţie! Iaurtul să fie făcut casnic, din
lapte  nefiert  singur, şi  acrit  şi  închegat  cu puţină „maia  de grâu şi
porumb” (grâu măcinat cu mălai lăsat la dospit până se acreşte), pentru
că cel din comerţ este cu chimicale şi din lapte pasteurizat şi adesea
amestecat cu lapte praf-artificial.

Fructele  sunt  „mâncarea  celor  din  Rai”,  de  aceea copiii  şi
bătrânii au nevoie în mod special de fructe. Tinerii şi cei ce muncesc
din  greu  au  nevoie  de  cele  proteice  şi  uleioase.  Cei  bolnavi,  de
asemenea, prin fructe îşi remediază sănătatea.

Copiii,  tinerii  şi  cei  necăsătoriţi  să  evite  pe  cele  dulci,  că  sunt
„explozive  hormonal”  (ce  produc  patimi),  iar  la  bătrâni,  din cauza
sedentarismului, produc fermentaţii intestinale nocive, dar în cantităţi
foarte mici sunt bune.

Evitaţi amestecul de fructe, mâncaţi doar câte un sortiment.
Nu  mâncaţi  mult  deodată,  ci  fracţionat  şi  cu  pauze.  Cei  grav

bolnavi să le mănânce rase şi câte o linguriţă din cinci în cinci minute
(sau la interval de un sfert de oră). Şi cei mai sănătoşi să nu depăşească
atât cât se „umple gura o dată” (repetând cu pauze).

Mulţi par să nu tolereze fructele crude, de aceea medicina obişnuită
le indică fierte în compoturi.  Noi nu le admitem decât pe cele crude,
dar în cantităţi foarte mici, ce astfel nu mai fac rău. Câte o boabă, câte
o felioară, câte o linguriţă, des şi mestecat bine.
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Fructele nu se consumă decât strict  pe „stomacul gol”,  nu cu alte
alimente  sau  după  masă.  Este  un  obicei  rău  şi  nociv  să  consumi
fructele ca desert.

Merele sunt cele mai valoroase. Multora merele le produc greutate
în stomac, balonări şi alte intoleranţe... dar nu renunţaţi, folosiţi-le în
cantităţi mici şi des (câte o felie) şi aşa vor fi tolerate.

Strugurii  sunt,  de asemenea,  foarte buni,  dar atenţie,  fiind foarte
glucidici,  pot declanşa crize diabetice, de aceea să se mănânce doar
câte  6-7 boabe cu pauze de cinci minute  şi să nu se depăşească un
ciorchine.

La fel procedaţi cu toate celelalte fructe, cu selectările de mai sus.
Curele doar cu fructe sunt bune, dar multora trecerea bruscă doar la

fructe le produce o reacţie intestinală şi umorală explozivă. De aceea,
testaţi mai întâi toleranţa. La fel, pentru curele cu sucuri. Noi indicăm
mai bine tot o folosire a unor cantităţi foarte mici.

Evitaţi pe cele conservate şi preparate.
Sucurile de fructe, de asemenea, au nevoie de o selectare strictă.
Cei slabi digestiv nu pot folosi nici fructele, nici sucurile direct, ci

„diluate” cu apă. Noi indicăm în mod special această „diluţie”, că dă
o  accesibilitate  mai  mare.  Aşa,  radeţi  cât  mai  fin  fructele,  sau  le
zdrobiţi şi diluaţi cu această apă, până aproape de jumătate. Cu lingura
beţi încet şi cu pauze partea lichidă, iar peste ce rămâne mai puneţi
încă o dată apă, încât după un timp iar se face un suc (chiar dacă este
mai diluat).

Fructele nu se admit cu lactatele şi brânzeturile.

Sucurile

47. Sucul de mere cu morcov, cu 10% mazăre dospită
Este „salvarea” celor grav bolnavi şi celor foarte slăbiţi. Mazărea

este valoroasă, atât ca hrănire, cât şi ca medicament, că are o substanţă
ce reface măduva osoasă şi ajută la regenerarea sângelui în anemii.

Se rad 2-3 mere cu un morcov potrivit, se diluează cu jumătate apă,
şi se scurge lichidul ca suc, ce apoi se amestecă bine cu 10% mazăre
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dospită (dospită şi uscată, sau dospită proaspăt). Se bea cu linguriţa, cu
pauze de 10-15 minute, amestecându-se la fiecare ingerare. Se bea mai
ales  dimineaţa,  seara  nefiind  indicate  boabele  proteice.  Doza  va  fi
după necesar, de la un sfert de kg. la 1 kg., dar atenţie, pe stomacul gol
şi doar după o oră să se mănânce o mâncare obişnuită.

48. Sucul de mere (cu puţină ridiche), cu 10% alte boabe legu-
minoase dospite, ca soia, linte, bob, fasole; sau cu cereale, mai ales
cu hrişcă şi mei

Prepararea şi  folosirea ca la reţeta precedentă.  Este un suc-lapte
foarte hrănitor. Atenţie, boabele proteice trebuie să fie bine dospite, ca
să li se atenueze gustul toxic, mai ales la fasole şi soia. Fasolea este
foarte  valoroasă,  este  cea  mai  energetică  din  toate  boabele.  Nu  vă
lăcomiţi cu o cantitate mare, respectaţi procentul de 10%.

49. Sucul de alte fructe de sezon cu 10% verdeţuri şi leguminoase
La fel ca mai sus, dar cu respectivele sortimente. Se pot adăuga şi

foarte puţine seminţe uleioase râşnite. Acest suc se poate lua într-o
sticlă la serviciu şi se poate folosi în pauze. Daţi importanţă acestei
hidratări-hrană. Mulţi au o circulaţie proastă a sângelui şi a umorilor
din organism tocmai din cauza acestei deficienţe; se întâmplă mai ales
la intelectuali şi sedentari (care se plâng de ameţeli, de oboseală, de
incapacitate  de  concentrare).  Cea  mai  mare  deficienţă  la  lumea  de
astăzi pe linie alimentară este „lipsa de hidratare şi mobiloterapie”.

Pentru sucuri nu este nevoie neapărat de un storcător. Raderea şi
mărunţirea manuală sau mecanică, cu diluţia cu apă, este de ajuns, că
se presează cu dosul lingurii  să se decanteze sucul,  sau respectivele
preparate se „sug” fără să se înghită partea grosieră.

Cu fructele mai dulci se pot face  delicatesele-bomboanele dieto-
terapeutice.

Repetăm mereu că noi evităm folosirea dulciurilor concentrate, care
fac rău Pancreasului, slăbit la majoritatea lumii de astăzi, şi datorită
faptului  că  Dulciurile  sunt  „drogul  numărul  unu”  al  civilizaţiei,  de
unde „explozivitatea” exagerată, mai ales a tineretului.

În natură rar sunt dulciuri concentrate. Aşa încât doar cele naturale
să  fie  folosite.  Şi  cele  concentrate  au încă şi  alte  ingrediente  ce  le
atenuează  nocivitatea.  Copiii,  tinerii  şi  bătrânii  să  evite  dulciurile

225



concentrate. Doar cei foarte slăbiţi să le folosească în doze foarte mici
şi cu selectare strictă.

Mai mult. Dulciurile să nu fie consumate dimineaţa, ci doar spre
seară, iar seara şi cu precauţie să fie luate pe stomacul gol şi fără alte
amestecuri.

50. Bomboane cu fructe dulci
Fructele  dulci:  prune,  struguri,  smochine,  curmale,  miere  etc.

(separat) se amestecă bine cu pesmet uscat de cereale dospite (vez cap.
respectiv) şi cu seminţe uleioase, cu puţin chimen sau alt condiment
aromatic (cimbru, scorţişoară, coajă de lămâie, nucă de cocos, etc.),
până se face o pastă groasă, apoi în bobiţe-bomboane, mai adăugându-
se pesmet de pâine pustnicească, ca să nu fie lipicioase. În mijloc, se
mai poate pune câte un sâmbure de nucă, de alună. Dacă vrei să fie
mai  dulci,  se  adaugă  în  plus  miere  zaharisită  (mai  ales  de  floarea
soarelui), dar e bine să nu fie un dulce prea concentrat.

Aceste bomboane sunt  foarte energetice,  de aceea să fie folosite
câte una-două şi cu pauze de câteva ore. Cei ce muncesc mult fizic pot
folosi mai multe. Când ţi-e sete, poţi lua o bomboană şi apoi să bei apa
ca desert, ca să fie folosite doar câte una. Aceste bomboane se pot face
mai multe şi pot fi folosite la alte preparate delicatese, cu fructe de
sezon, mai zemoase, mai ales cu căpşuni, zmeură, caise, etc.

A  „găsi”  COMUNICABILITATEA  din  alimente  este  secretul
dietoterapiei noastre. „Digestia de Rai” era prin această „comunicabi-
litate  directă”;  după  păcat,  apare  o  „digestie  prin  rupere,  ardere  şi
distrugere-prefacere”.

Tot ce este „omorât, fiert” sunt alimente „rupte în negativuri”, pe
care „digestia” trebuie să le asimileze şi să le prefacă în „ceva bun” şi
nereuşind decât foarte puţin, le lasă ca reziduuri. Aproape trei sferturi
din ce mâncăm noi aruncăm afară.

Secretul dietoterapiei noastre este deci, nu de a „rupe” alimentele,
ci  de  a  le  „desface  memorialul  de  comunicabilitate”.  A „întâlni
negativurile şi a le împrieteni”, iată condiţia de bază a dietoterapiei
noastre.

În Rai era „POMUL VIEŢII”, apoi erau fructele şi verdeţurile. Se
zice  că  POMUL VIEŢII  avea un „FOC DIVIN”,  care  constituia
„HRANA DIVINĂ”, iar fructele şi verdeţurile de Rai aveau un „foc
natural”,  ca  hrana  din natură. După izgonirea din Rai, HRĂNIREA
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din  FOCUL DIVIN  este „întreruptă”  şi  a  rămas  hrana  din  „focul
natural”, care şi aceasta se degradează şi dispare prin procesul morţii.
Şi  iată  o  „încercare de compensare”  a „focului  vieţii”,  ca „focul-
fierberea”,  focul  artificial.  S-a  observat  că  prin  „fierbere  se  fac
desfaceri”, mai ales că multe alimente după păcat devin „inaccesibile
altfel”.  Multe sunt „indigeste” fără „fierbere-rupere” prin focul  arti-
ficial. Nenorocirea este, însă, că „focul artificial” produce o „desfacere
tot  negativă”,  care  încet-încet  distruge.  Iată  taina  dietoterapiei
Medicinii  noastre  Isihaste,  o  „regăsire”  a  „FOCULUI  DIVIN,  a
„focului  natural”,  a  „Desfacerii  MEMORIILOR  de  COMUNICA-
BILITATE necontrare” .

Se  zice  că  „umbra”  memoriei  FOCULUI  DIVIN  este  chipul
PÂINII  (prelungirea  în  afara  Raiului  a  POMULUI  VIEŢII),  iar  al
„focului  natural”  este  ne-fierberea.  De  aici,  insistenţa  dietoterapiei
noastre pe hrana cu CHIPUL PÂINII  şi  apoi  pe al  unei  alimentaţii
naturale,  cu  reducerea  treptată  a  „focului  artificial”.  De  aici,
„împărţirea-selectarea” Medicinii noastre ca alimente cu MEMORIAL
de DIVIN, ORIGINEA VIEŢII (chipul  pâinii),  cu memorial  natural
(ne-fierberea)  şi  memorial  artificial  (fierberea).  De  unde  şi  terapia
Medicinii  Isihaste  ca  sacroterapie  (HRANA  DIVINĂ),  ca  mobilo-
dieto-terapie (hrana naturală) şi psihoterapie (ca UNIREA lor).

Mulţi  „postesc” greşit,  că  folosesc alimente  nocive după „pauza
alimentară”, cu dulciuri rafinate, cu amestecuri alimentare contrare.  
S-a pierdut „tradiţia alimentaţiei de post”,  care este „sănătoasă”, nu
distructivă. A „posti” înseamnă, în primul rând, a nu mânca nimic fiert
şi  preparat-denaturat.  După  un  post  de  o  zi  sau  mai  multe,  dacă
mănânci  fiert  şi  ne-natural  ai  stricat  tot  postul.  Mulţi  după  post
mănâncă  dulceţuri  cu  pâine  coaptă,  cu  fasole  bătută  şi  prăjită,  cu
uleiuri rafinate, cu fierturi diferite şi preparate prăjite, cu exces apoi de
lactate-brânzeturi, cu cărnării, ca să se refacă aşa-zisul energetic. Mai
ales  „asceţii  mistici”  să  fie  foarte  atenţi  la  „modul  de alimentaţie”,
altfel fac „tulburări de sănătate” incurabile.

Post cu „lapte de fructe cu cereale şi boabe proteice dospite”; post
cu lactate-brânzeturi doar; post doar cu fructe; post doar cu salate de
legume-verdeţuri; post doar cu dulciuri şi apă. Dar aceste moduri de
postire  să se facă alternativ  pe perioade zilnice,  săptămânale  şi  aşa
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devin şi un adevărat „tratament”. La fel, meniuri în aceste selectări, cu
preparate ne-amestecate. Doar un astfel de „tratament” va ajuta pe cei
bolnavi, în special. Cei foarte slabi şi vârstnici să nu uite „cărămida
fierbinte”, atât pentru mâini, cât şi pentru picioare, mai ales la culcare.

Fiţi  tot  mai  conştienţi  de  seriozitatea  tratamentului,  pe  care
trebuie  să-l  respectaţi.  Repetăm  mereu,  să  pricepeţi,  că  cheia
Medicinii  noastre Isihaste este  pâinea pustnicească, medicamentul-
hrană.

Preparaţi  zilnic  porţia  de  pâine  pustnicească,  ca  şi  dospirile
boabelor leguminoase în zilele destinate lor. Faceţi cantităţi mici, ca să
fie proaspete: eventual pentru trei zile.

Atenţie  la  prepararea  pâinii  pustniceşti.  Măcinaţi  cu  râşniţa
Grâul (sau alte cereale) şi faceţi cu puţină apă o  cocă foarte tare (nu
zemoasă) şi lăsaţi-o la dospit 10 ore (de seara până dimineaţa). Făina
măcinată să fie şi mai mare şi mai măruntă. Cine are dinţi buni să o
facă mai mare, ca să se poată mesteca. Atenţie, mestecatul  are  mare
valoare. Chiar dacă nu aveţi dinţi, mestecaţi în gură ore în şir pâine
pustnicească  uscată.  La  fel,  cantităţi  mici  de  boabe  leguminoase
dospite. Mestecaţi  în gură boabe  de  porumb, zdrobite doar, până se
topesc; au un efect miraculos. Măriţi cantitatea de pâine pustnicească,
dacă vreţi un rezultat real.

Legumele,  verdeţurile,  mărunţiţi-le  cât  mai  mult.  Noi  zdrobim
salata,  foile  de  varză,  de  păpădie,  frunzele  de  pătrunjel,  mărar,  cu
„zdrobitorul de usturoi” (uşor, ca să nu se rupă). Radeţi rădăcinoasele
pe o răzătoare fină.

Încet-încet,  vă obişnuiţi  şi  cu noul mod de alimentaţie.  Vi se va
deschide un „altfel” de „gust”, care vi se va părea apoi tot aşa de
natural.  Insistaţi  astfel,  ca  să  învingeţi  boala.  Prea  Bunul
DUMNEZEU să vă ajute!
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Repere şi meniuri terapeutice

Deşi  Tratamentul  nostru este acelaşi  pentru toate bolile,  anumite
boli  totuşi  au  nevoie  de  unele  evidenţe. Bolile  noastre  sunt  între
DESTIN SACRU şi păcatele proprii.

Noi suntem  creaţi de DUMNEZEU ca suflet  şi ne „naştem din
părinţi”  ca  „memorial  psiho-energetic-corporal”.  În  sens  Creştin,
sufletul nostru este creat doar de DUMNEZEU, care însă ţine „cont”
de  „memorialul  psiho-corporal”  al  părinţilor,  prin  care  ne  naştem.
Sufletul nostru nu „preexistă”, este însă  „scris” în „CARTEA de
creaţie” a Lui DUMNEZEU, care a „CREAT lumea din veşnicie” şi o
ÎNFĂPTUIEŞTE în „timpul şi vremea creşterii creaţiei”.

În  sensul  revelaţiei  creştine,  DUMNEZEU  creează  lumea  din
CHIPUL Său într-o „întrupare prin chipul lumii”, încât noi,  fiecare,
avem deodată  şi  „asemănarea” DIVINULUI şi  „asemănarea”  lumii.
Această „întâlnire-îmbinare-întrepătrundere” de „MEMORIAL DIVIN”
şi „memorial de creaţie”, ne configurează pe noi ca fiinţe proprii şi
individuale.

Noi, ca suflet, nu suntem din însăşi FIINŢA DIVINĂ, ci suntem
creaţi  pe baza  „MEMORIALULUI CHIPULUI DIVIN”.  Aşa-zisa
„scânteie de DIVIN” din noi este acest „MEMORIAL DIVIN”, care
este arhistructura-modelul prin care ne naştem noi ca suflet.

„Un ANUME CUVÂNT al Tău
a creat un anume suflet al meu”!1

CUVÂNTUL-MEMORIALUL  DIVIN  nu  este  doar  o  simplă
„informaţie”,  ci  este  taina  „PREZENŢEI reale”  a DIVINULUI în
suflet,  ce  ne  „înrudeşte”  cu  DIVINUL.  Acest  CHIP-MEMORIAL
DIVIN, concretizat printr-un „ANUME CUVÂNT-MODEL, se pece-
tluieşte şi se întrepătrunde fiinţial în sufletul nostru şi ne face „plini de
DIVIN”, ce ne dă „asemănarea” cu DIVINUL.

Dar DUMNEZEU ne dă „MEMORIALUL DIVIN” ţinând cont de
„memorialul de creaţie al părinţilor”, prin care se va „întrupa” sufletul
nostru. Noi nu ne naştem din însuşi sufletul şi corpul părinţilor, ci din

1 Ghelasie Gheorghe, Din Memoriile Originilor.
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„memorialul  total” al  lor, prin care ne „înrudim-întrepătrundem” cu
ei.2 Noi  ne  naştem astfel  ca  „sacru-destin-zestre” de  MEMORIAL
DIVIN  în  întrepătrundere  cu  un  memorial  de  creaţie,  încât  noi
„creştem şi deschidem” în noi „revărsarea” DIVINULUI şi totodată
„ÎNTÂLNIREA” DIVINULUI cu fiinţialitatea de creaţie.

DESTINUL  nostru  SACRU  este  să  „ÎNTÂLNIM”  prin  indivi-
dualitatea noastră DIVINUL cu fiinţa de creaţie. Acesta este „fondul
şi menirea” fiecăruia.

Trebuie să înţelegem că substanţa fiinţială a noastră este „substanţă
de memorial” şi însuşi „memorialul este substanţa fiinţială”.  Memo-
rialul  nu este un „principiu informativ”,  ci  este  însăşi  „substanţa-
baza-esenţa”  oricărei  informaţii.  Informaţia  în  „gol”  de  substanţa
memorială, îşi pierde propria informaţie. De aici, configuraţia noastră
de „supraformă-suprasubstanţă” (chipul-informaţia în sine); forma-
substanţa-memorialul  (duhul-firea-conţinutul);  individualitatea-
reproducerea (atât a supraformei, cât şi a memorialului).

DESTINUL  nostru  SACRU  este  să  REPRODUCEM  în
individualitate proprie  MEMORIALUL DIVIN în ÎNTÂLNIRE cu
memorialul  de  creaţie  şi  să  facem acea  TAINĂ  de  „ÎMPĂRTĂ-
ŞIRE-COMUNUL-COMUNICAREA-întrepătrunderea”.3

Şi acest DESTIN se traduce, în specific propriu, după „planurile”
fiinţialităţii  noastre.  Prin  SACRU  direct  cu  DIVINUL  (religiosul
RITUALIC),  prin  suflet-psihic  (moralul  spiritualităţii  proprii);  prin
psiho-fiziologic (psihologicul energetic); prin fizio-somatic (organicul
corporal).

În sensul nostru, noi le vedem ca „memorial UNIC” în „deschidere
de sine”, cu propriile lor „concretizări-planuri”, fiecare cu „substanţia-
lizarea” sa.  Sufletul  este „substanţializarea creată” a CUVÂNTULUI
DIVIN CREATOR; psiho-fiziologicul este substanţializarea energiilor
sufletului şi organicul este substanţializarea substanţializărilor energe-
tice. Acestea nu sunt „produse” succesive, ci memorial UNIC fiinţial,
în traduceri de manifestare proprie.  Orice memorial este „complet”
în  toate  planurile  sale,  care  se  află  în  „reproducere”  reciprocă.
„Ruperea  şi  oprirea”  reproducerii  reciproce  face  distructivitatea  în

2 Aici se încurcă cei care vorbesc de aşa-zisa „reîncarnare şi metempsihoză”.
3 Pe larg, în: „În căutarea unei Antropologii şi Psihologii Creştine”.
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primul rând a memorialului UNIC, şi de aici afectarea memorialului
inegal  pe  diferitele  planuri,  cu  efecte  diferite.  Păcatul  face  tocmai
afectarea  „reproducerii  reciproce”,  cu  o  „auto-reproducere  închisă”,
sau cu o „ pierdere-sterilitate” şi de autoreproducere, sau cu o „hiper-
autoreproducere”  prin  vampirarea-furarea-consumarea-distrugerea
memorialului unui plan sau a mai multora.

Noi ne Naştem din ACTUL CREATIV direct al Lui DUMNEZEU,
ca  suflet,  într-o  împletire  cu  un  memorial  fiinţial  al  părinţilor.
DUMNEZEU  ne  Investeşte cu  „DARURI sufleteşti”  care  să
„corecteze-îndrepte”  negativurile  păcătoase  ale  memorialului  de
moştenire de la părinţi.

Noi toţi ne naştem cu DESTIN SACRU Mesianic (asemenea Lui
HRISTOS),  de  mântuirea  păcatelor  părinţilor  noştri,  care  n-au
putut face propria mântuire. Viaţa noastră are o „împletire” de „dublă
lucrare”,  de  a  regenera  în  noi  MEMORIALUL  DIVIN şi  de  a
„regenera memorialul  părinţilor”  cu  îndreptarea  respectivă. Aşa-
zisele  boli  de  DESTIN  sunt  concretizate  în  „CRUCEA”  noastră
proprie, pe care trebuie să ne jertfim şi să înviem, ca şi  HRISTOS.
Cine nu-şi duce crucea sa nu va trăi Viaţa adevărată.

Aşa, nu te speria de „bolile din naştere”, că acestea sunt „impla-
cabile, dar şi vindecătoare”. Cine trece prin „bolile de moştenire” face
totodată o „însănătoşire”. Este o datorie să creăm toate condiţiile de a
„trece cu bine” prin „bolile Mântuitoare de DESTIN”. Accentuarea
pe  sacroterapie  şi  chiar  pe  dietoterapie  este  „ajutătoare”. Bolile  de
DESTIN sunt  cele mai  suportabile şi  mai  îndelungate.  Şi  Sfinţii  au
avut astfel de boli, prin care au „învins păcatul şi moartea”.

Cele mai grave boli sunt însă bolile pe care ni le adăugăm noi, prin
„păcatele” pe care le  facem peste  „moştenirea păcatelor părinţilor”.
„Golul”  de DIVIN ne afectează memorialul  psihic  şi  „amnezia” de
psihic ne dă pierderea de memorial în fiziologicul şi organicul nostru.

Terapia  Medicinii  noastre  este,  astfel,  în  „REMEMORAREA”
memorialului  integral,  prin  refacerea  „legăturilor”  dintre  memoriile
planurilor şi restabilirea capacităţii de „reproducere reciprocă”. Dacă
sufletul nostru nu mai are capacitatea de a reproduce MEMORIALUL
DIVIN, pierde şi reproducerea de memorial energetic, încât energiile,
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la  rândul  lor,  pierd  reproducerea  de  memorial  fiziologic,  cu  reper-
cusiuni asupra pierderii memorialului direct al masei organice.

Dietoterapia  este  refacerea  memorialului  organic;  mobiloterapia
este refacerea memorialului energetic; psihoterapia reface memorialul
de suflet, iar sacroterapia pe cel DIVIN. Toate sunt în „legătură” şi în
egalitate, încât nici unul nu poate fi neglijat.

Pentru orice boală, indiferent de localizare şi simpome, totul este în
„memorialul  general”  al  propriei  noastre  fiinţialităţi.  De  aceea,  noi
indicăm terapia noastră Isihastă în acest sens.

Organismul nostru are patru „porţi” de sănătate şi totodată de boală,
şi anume: traiectul digestiv, ficatul, rinichiul şi plămânii.

Ca specific, digestivul are nevoie de o „purgaţie sănătoasă”. Ficatul
are nevoie de o „hrană fină şi foarte curată-naturală, netoxică, aleasă şi
selectivă”;  rinichiul  are nevoie de o „hidratare susţinută” şi  plămânii
au nevoie de o „hrană puternică şi foarte consistentă”.

Atenţie, toate sunt în „corelaţie”, dar şi în „contrarietate” şi distruc-
tivitate. Un digestiv prea excesiv intoxică ficatul, iar un ficat bolnav
tulbură  digestivul.  De  la  ficatul  şi  digestivul  bolnave  se  trece  la
afectarea  rinichiului  şi  apoi  la  plămâni;  de  la  acestea,  totodată,  în
„organele anexe”, cu depuneri şi leziuni toxice.

Să  se  insiste  pe  cereale,  mai  ales  pâinea  pustnicească.  Varza  şi
morcovul, salata, dovlecelul sunt baza vegetală; seminţele de dovleac,
la fel. Atenţie la acrituri şi condimente! Vedeţi care sortimente pot fi
mai bine tolerate. Dulciurile şi lactatele să fie în cantitate minimă, pe
stomacul  gol  şi  neamestecate  cu  altceva.  Să  nu  fie  fructe  iritante.
Faceţi  mobiloterapia  cu  insistenţă  (vezi  mobiloterapia  în  cele  ante-
rioare). Mâncarea selectivă este, însă, tot secretul. Meniurile să fie ca
cele ce „spală intestinele”, îndeosebi morcovul ras şi varza (fie ea şi
murată).  Să  nu  lipsească  praful  de  urzică  uscată  sau  crudă  (bine
zdrobită). Recitiţi cele anterioare. Laptele nu se foloseşte mult, ci puţin
şi  natural.  Să se evite uleiul,  fie el de măsline,  sau crud...  măcinaţi
seminţe uleioase şi  aşa folosiţi-le.  Uleiul rafinat ca şi  orice grăsime
directă (unt, untură, margarina) aparent „ung”, dar „ard şi distrug”.

Să aveţi  la  îndemână  cele  necesare.  Acestea  să  nu lipsească din
„cămară-magazie”.  Nu  toţi  au  aceleaşi  posibilităţi.  Dacă  aveţi
sortimente proaspete e bine, dar ceilalţi să le aibă „conservate natural”
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(chimical  este  total  interzis).  Majoritatea  nu  au  unde  păstra  varza,
morcovul,  etc.,  de aceea să fie  „uscate” din timp,  apoi  măcinate  la
întrebuinţare.

Evaluaţi după trebuinţa proprie şi a celor ce sunt în familie sau în
comunitatea în care sunteţi (spitale, azile, cantine, mănăstiri).

Să aveţi: 
 Sacul  cu urzici, păpădie, cicoare, trifoi roşu, lucernă, frunze de

orz, frunze de podbal, de dragavei, toate bine uscate.
 Sacul  cu  varză  crudă,  morcov,  dovlecel,  napi,  cartofi,  gulie,

sfeclă roşie, ridiche, lobodă, conopidă, castraveţi, salată, spanac. Toate
bine  uscate,  în  felii  subţiri,  care  se  macină  la  întrebuinţare  şi  le
înlocuiesc pe cele proaspete.

 Sacul  cu frunze de pătrunjel, de leuştean, de ţelină, de mărar;
cimbru, tarhon, chimen, măciulii de mărar, de salată îmbătrânită etc.,
la fel uscate.

 Sacul cu plante medicinale.
 Sacul cu boabe leguminoase.
 Sacul cu seminţe uleioase.
 Sacul cu bureţi.
 Sacul cu cereale.
 Sacul cu fructe uscate.
 Sacul cu praz, ceapă, usturoi uscate.
 Sacul cu murături uscate.
 Sacul cu măceşe, castane uscate.
 Sacul cu teci de fasole după ce s-au scos boabele, care se macină

şi pulberea se poate folosi cu mari efecte terapeutice.
 Sacul cu brânză uscată.
Pe câteva rafturi, veţi avea tot necesarul.
Atenţie la uscatul cartofilor, napilor, sfeclei, ridichei, care oxidează.

Se taie în felii subţiri şi se pun în „oţet tare” câteva minute (dar nu
grămadă, ca să se umecteze orice felie cu oţet; sau se tăvălesc feliile în
ulei) şi aşa se pun la uscat mai la cald, dar să nu treacă de 40 grade (tot
răsfirate, nu grămadă).

Brânza-caşul nesărat şi proaspăt se taie felii subţiri, ce se pun la
uscat. La folosire, se pun câteva felii în apă mai multe ore şi se desfac
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aproape ca brânza proaspătă. Bureţii se usucă după ce au fost ţinuţi o
oră în oţet tare, ca să nu facă viermi şi să nu se strice în timpul uscării.

Atenţie la „depozitare”! Să fie în pungi de hârtie şi apoi în cele de
plastic. În pungi să puneţi usturoi tăiat cu coajă cu tot, la fel ţelină,
mărar, leuştean, cimbru, uscate, ca să fugă moliile ce se fac repede.
Controlaţi pungile şi imediat faceţi curăţirea. În sacii cu cereale la fel,
puneţi la gură usturoi tăiat şi alte condimente. Să nu le ţineţi la prea
mare căldură, dar feriţi-le în special de umezeală. Cele uşor umezite să
le mai reuscaţi, ca să se poată râşni mai bine. Cele mucegăite să le
aruncaţi, că sunt toxice. Varza acră şi castraveţii muraţi se fac felii şi,
de asemenea,  se usucă şi  se pot  măcina apoi,  având la îndemână o
„acritură”, că mulţi nu pot mânca decât cu un astfel de adaos. Zeama
de varză murată se pune la sticle bine înfundate şi se poate păstra la
rece mult timp; este foarte bună pentru ciorbe.

Când preparaţi meniurile, nu amestecaţi condimentele şi acriturile
direct cu celelalte, ci doar la urmă câte puţin şi probând, că pot da un
gust ori prea tare, ori prea amar, ce strică tot preparatul respectiv.

51. Apa de zarzavat să fie permanent pregătită.
Puţin morcov ras, puţină sfeclă roşie, puţină varză, şi, dacă aveţi,

puţină gulie, frunze de ţelină, un căţel de usturoi, toate rase, peste care
se pune apă şi se lasă 10 ore şi se bea gură cu gură lichidul limpede.
Se mai poate adăuga şi a doua oară apă. Se poate folosi şi la ciorbe.
Este cea mai curăţitoare şi dizolvantă a tuturor toxinelor.

52. Apa de fructe, la fel.
Merele rase şi alte fructe de sezon, nici prea dulci, nici prea acre,

bine  amestecate  şi  zdrobite-rase,  peste  care  se  pune  apă  şi  se  bea
lichidul limpede. Este mai bun ca „sucul”, că este mai diluat şi mai
digerabil. Dar să fie pe stomacul gol, şi să nu se mănânce cel puţin o
oră. Se mai pune şi a doua oară apă şi se lasă să se acrească uşor, apoi
se strecoară şi lichidul se pune peste alte fructe proaspăt rase, dându-le
astfel un gust mai bun. La această apă de fructe se mai pot adăuga
castane rase şi strecurate (ca să se folosească doar partea lăptoasă), sau
alte seminţe bine râşnite şi strecurate de partea grosieră, care se usucă
şi se folosesc la preparatele diverse, îmbunătăţindu-le compoziţia. Apa
de mere, de gutui, de prune, de caise sau piersici, de zmeură sau afine,
de mure, de struguri etc. reprezintă o diversitate.
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Hidratarea este esenţială, dar gură cu gură. Să fie până la 2 litri
zilnic, mai ales dimineaţa şi spre seară.

Unii, când mănâncă, se gândesc la tot felul de „fantasmagorii”, cu
tendinţe contrare, negative. Nu admiteţi decât gânduri pozitive, vesele
şi  fără  nimic  contrar.  Orice  contrar  este  o  „distrugere”  şi  când
mâncaţi trebuie să aveţi  „construcţie”, nu distrugere. Gândiţi-vă la
DARUL Lui DUMNEZEU şi iertaţi totul tuturor!

Cei  grav  bolnavi,  cei  care nu  mai  aveţi  poftă  de  mâncare,  cei
cărora nu vă mai primeşte stomacul aproape nimic, încă nu disperaţi.
Hrana cu „picătura” face cât cea cu „îmbucătura”, zice proverbul.
Insistaţi pe meniurile expuse, în cantităţi foarte mici, dar des. Dacă
este de la DUMNEZEU încă Viaţă, cu Rugăciunea proprie, lucrurile
se pot schimba.

Trebuie consemnat încă un fapt de mare importanţă,  mai ales
pentru cei cu boli grave şi anume, „selectarea pe sezoane, zone geo-
grafice”, totodată cu „selectarea pe lunile anului”, cât şi „selectarea
pe zilele săptămânii”, pe lângă „selectarea pe orele zilei”.

Fiecare zonă geografică are specificul său, cu sortimente specifice.
Siliţi-vă să vă „armonizaţi” zonei respective, folosind alimentele din
acest  „Mediu”.  Contează  foarte  mult  „mediul”,  pentru  că  el  este
„suportul memorial” de „menţinere, creştere şi stabilizare”. Alimentele
sunt cele ce „stochează” cel mai fidel memorialul mediului şi totodată
fac „armonizarea între diversităţile” respective. Sortimentele alimen-
tare din aceeaşi zonă-mediu, au o „oarecare înrudire şi  comunicabi-
litate”,  neutralizând „incompatibilităţile”.  „Viul  natural”  este  primul
care  se  „poluează”  şi  totodată  primul  care  formează  „sistemul  de
apărare şi  rezistenţă”. Pentru cine nu mănâncă alimentele „locului”,
acestea  sunt  „fără  apărarea  şi  rezistenţa  împotriva  nocivităţilor
mediului în care trăieşte”.

Viaţa  noastră  modernă ne-a  rupt  de mediu  şi  suntem obligaţi  să
folosim majoritatea alimentelor din alte zone, chiar străine (din altă
ţară).  Noi  recomandăm neapărat  folosirea  acestora  şi  cu  un  „strict-
minim” de alimente din zona în care vieţuiţi. Nu uitaţi că la fiecare
masă  este  nevoie  de  un  minim  de  „ceva  de  lângă  casă”  (zice
proverbul): o verdeaţă, o plantă, o frunză barem; în acest „minim” este
„baza mediului”.
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Sunt sortimente de munte, de pădure, de deal şi de şes, ca şi de apă.
Aliniază-te acestor specificuri şi  foloseşte cu precădere pe cele res-
pective (chiar dacă sunt din alte zone). Adesea foloseşte şi sortimente
de „regiunea în care te-ai născut şi ai crescut primii ani”, că în acestea
este „memorialul cel mai puternic”. Dacă te-ai născut la munte, folo-
seşte sortimente de munte uneori (dacă trăieşti acum, spre exemplu, la
şes şi mănânci cele specifice ale şesului). Nu contrariaţi „memoriile
mediului”.

O armonizare  importantă  este  pe  „anotimpurile  şi  lunile  anului”
primăvara  (martie, aprilie,  mai)  –  regenerarea;  vara  (iunie,  iulie,
august) –  creşterea;  –  toamna  (septembrie,  octombrie, noiembrie) –
rodirea:  –  iarna  (decembrie,  ianuarie,  februarie)  –  acumularea-
stabilizarea. Aşa,  se  recomandă  în  aceste  perioade  să  mâncaţi  cu
precădere alimentele sezoanelor respective.

Specificul primăverii sunt verdeţurile, deci folosiţi din plin toate
sortimentele de verdeţuri, cu grijă să fie şi din mediul-regiunea în care
locuiţi.

Specificul verii sunt cerealele, păstăile verzi şi legumele, în special
fasolea  verde,  varza,  dovleceii,  mazărea  verde,  frunzele  de  bob,
urzicile, etc. Vara să fie o alimentaţie axată cel mai mult pe cereale, cu
insistenţă pe pâinea pustnicească. Vara este anotimpul cel mai ACTIV şi
cerealele  sunt  „rezistenţa”  oricărui  activ  intensiv.  Amidonoasele  şi
dulciurile, totuşi, să nu fie prea abundente. Vara este nevoie de multă
apă, lichide. Supele şi ciorbele să fie pe prim plan.

Toamna are specificul  „rodurilor pline”, cu o alimentaţie din tot
rodul ce este la suprafaţă, „aerian”. Primăvara este anotimpul verdeţii
uşoare şi toamna este anotimpul „conţinuturilor grele”. Aşa, toamna să
se mănânce multe seminţe, boabe leguminoase şi proteice, ca alimente
de „acumulare-depunere”.

Iarna are specificul de „odihnă şi relaxare”, de unde o alimentaţie
de multe rădăcinoase şi fructe.

De  aici  şi  armonizarea  cu  sacroterapia,  psihoterapia  şi mobilo-
terapia,  cu  accentul  pe  „specificul  orientării  respective”. Primăvara
este  un  RITUAL  cu  evidenţă  pe  ORIGINI.  Acum  este  momentul
„REMEMORĂRILOR ORIGINILOR”  Începutul vieţii noastre, prin care să
facem  „reîmprospătarea  şi  actualizarea  deplinei  noastre  vitalităţi”.
Vara  este  „rememorarea  răspunsului”  faţă  de  LEGĂTURA propriei
fiinţialităţi  cu  DIVINUL,  de  a  fi  într-o  creştere  de  asemănare,  nu de
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contrarietate. Toamna  este  „rodirea  de  memorii  proprii”  ce-ţi  dau
forma  de  adult-individualitate-personalitate. Iarna  este  „odihna-
actualizarea” ÎNTREGULUI Memorial într-o INTEGRALITATE deplină.

Atenţie,  bolile  de  plămâni  sunt  mai  ales  ale  tineretului,  care  îşi
pierde  energia,  mai  ales  prin  desfrâuri  şi  distrugeri  sentimentale.
Ouăle, cărnăria şi dulciurile mai mult strică, producând „explozii” în
plus, ce şi mai mult extenuează. Ceaiurile să fie simple, mai ales de
soc, de coada şoricelului. Să se folosească apa de mălai de porumb,
pentru că întăreşte  îndeosebi  plămânii.  Se macină câteva linguri  de
boabe de porumb cu puţin orez, se pune o cană cu apă şi se lasă la
dospit  10  ore;  se  mestecă  şi  se  bea  lichidul  lăptos,  gură  cu  gură;
potoleşte şi tusea.

Bolile de ficat sunt ale celor ce mănâncă fără alegere, cu tot felul
de  toxicităţi,  mai  ales  prăjelile  şi  conservările,  ca  şi  alcool;  de
asemenea, ale celor ce-şi consumă şi suprasolicită energia.

Bolile de rinichi sunt ale celor prea senzuali şi materialişti.
Dietoterapia noastră are în vedere:
Meniuri test semi-fierte: semi-naturale, pentru cei care trec uşor la

o dietoterapie selectivă;
Meniuri selective pe zilele săptămânii: zile cu lactate-brânzeturi, cu

cereale, cu legume, cu fructe şi dulciuri;
Meniuri selective lunare: săptămâna şi cura de lactate; săptămâna

şi cura de zarzavaturi; săptămâna şi cura de cereale; săptămâna şi cura
de boabe proteice; săptămâna şi cura de fructe-dulciuri;

Meniuri selective de sezon: săptămâna urzicilor; săptămâna salatei
sau spanacului, sau a altor verdeţuri; săptămâna rădăcinoaselor;

Meniuri  de  mijloc: cu  zile  alternative  după  posibilităţi  şi  după
agreabilitatea proprie.

Dimineaţa:
Toaleta cu spălarea; hidratarea cu înghiţituri  repetate de apă (cei

religioşi  pot  bea  înainte  puţină  apă  sfinţită);  sacroterapia  proprie;
psihoterapie; mobiloterapie.

Prânz:
Un preparat mai consistent, semi-fiert sau nefiert, după necesar. La

prânz, să se mănânce ca piure (sarmale, chiftele), ca sos, ca ciorbă (vezi
reţetele.) 

Seara:

237



Spre seară, se pot folosi câteva bomboane dietetice. Seara propriu-zis
să fie folosite preparatele de cereale, amidonoase, semi-dulci şi salatele
leguminoase, mai rar cele proteice. Se poate folosi iaurtul, dar nu brânza
închegată, care este prea concentrată.

Este indicat ca seara să se mănânce cât mai selectiv, ori doar fructe,
ori doar iaurt, ori doar salată, ori doar cereale, de preferat în preparate
cât mai naturale. Vezi anterior reţetele cu cereale, cu legume.

Trebuie  trecut urgent  la  o  alimentaţie  „selectivă”.  În  primul
rând, o mâncare pe bază de cereale şi vegetale, ca să „măture” traiectul
digestiv. Trebuie scoase un timp toate lactatele şi  brânzeturile,  ca şi
carnea. Iaurtul câte puţin cu usturoi (ţinut câteva zile cu miez de nucă la
macerat). Trecere uşoară de la fierturi la nefierturi. Trebuie scoasă cât
mai mult pâinea coaptă şi evitarea cojilor arse. Insistenţa pe cereale, în
special. Sucuri multe  cu puţin lapte vegetal. Indiferent de simptome –
diaree, balonări,  vărsături,  să se insiste pe această dietoterapie şi  cu
surprindere se va vedea ameliorarea mult aşteptată.

Nu uitaţi usturoiul, care are multiple acţiuni terapeutice. Din când
în când, zdrobiţi o căpăţână de usturoi şi amestecaţi-o cu măsline şi nucă
râşnită şi faceţi o pastă concentrată (care, stând la macerat câteva zile, îşi
va pierde usturimea) şi la fiecare mâncare puneţi câte un vârf de cuţit.
Şi în iaurt puneţi puţin usturoi, ca să nu faceţi paraziţi.

Nu uitaţi seminţele de dovleac, zilnic, ne-prăjite, câte o mână. De
asemenea, zilnic zdrobiţi mai mare câteva boabe de porumb (până la 10)
şi  mestecaţi-le încet în gură;  ajută la întărirea imunităţii.  La fel,  nu
uitaţi urzica, miracolul vegetal.

Meniuri orientative

53. Condimentul universal să-l aveţi la îndemână.
Mai  picant;  mai  uşor  picant;  mai  blând. Strângeţi  mărar,  ţelină,

chimen  şi  piper  măcinat,  usturoi  uscat  şi  măcinat,  ceapă  uscată  şi
măcinată,  cimbru,  leuştean,  frunze de morcov uscate,  urzică uscată,
acrituri uscate, hrean uscat măcinat, etc. şi, bine măcinate toate, se ţin
într-un borcan bine închis; se pune din acest condiment în orice preparat
alimentar după suportare şi preferinţă, dar atenţie, fără exces. Cei sen-
sibili la stomac să facă un condiment cu mai puţin usturoi şi piper. La

238



ciorbe, la sosuri este indispensabil. Să nu fie decât pentru maximum o
lună de zile şi apoi faceţi altă tură. Dacă sunt proaspete, este şi mai bine.

54. Acritura universală
Este la fel, indispensabilă. Bolnavii să evite oţetul şi acriturile în

oţet: sunt bune cele murate în sare. Varza şi castraveţii muraţi sunt pe
prim plan, direct sau uscate (vezi la cămara-magazie). Noi indicăm ori
un borş nu prea acrit  (reţeta 8) şi  apoi cu sare multă  ca să nu mai
fermenteze, din care se foloseşte câte o linguriţă (după gust), ori câteva
fructe mai acre (struguri necopţi, gutuie, mure, zmeură, zarzăre, prune
necoapte, măceşe cu precădere), peste care se pune sare multă să nu
fermenteze şi din care se foloseşte câte puţin. Pentru mărirea vitami-
nelor se pot stoarce şi câteva lămâi. Se mai poate face o acritură bună
din amestec de măcriş, păpădie, bureţi, cicoare, boabe de soia sau boabe
de fasole, hrean ras, peste care se pune multă sare şi, după ce s-au mace-
rat (cam după o lună), se pune puţină apă, amestec din care se foloseşte
ca  acritură.  Atenţie  să  nu  fermenteze.  Mai  este  o  acritură  foarte
nutritivă din fasole boabe, soia, măcinate (jumătate de borcan), câteva
verdeţuri,  ţelină  şi  pătrunjel,  puţină varză şi  sfeclă roşie,  hrean ras,
cotoare de mere, seminţe de mărar şi cimbru, peste care se pune sare
multă şi se lasă la macerat-acrit peste o lună; apoi se pune apă nu prea
multă şi se foloseşte după preferinţă. O altă preparaţie este din cereale,
în special porumb şi ovăz, măcinate, cu ceva verdeţuri, mai ales hrean
ras, peste care se pune sare multă şi după o lună de macerare se pune
puţină apă. Se va folosi câte puţin. Noi nu admitem acrituri din roşii,
că produc dezechilibre osoase. Mai este o acritură cu plante medici-
nale, în special cu pătlagină, măcriş, busuioc, pelin şi ţintaură, coada
şoricelului, cu porumb măcinat, peste care se pune sare multă şi după
macerare se mai pune apă, şi se foloseşte câte puţin la mâncare.

Mâncaţi cât mai puţin sărat şi acru; lăsaţi orice aliment în gustul
său natural. Faceţi separat o porţie mică, mai acrită şi condimentată
şi doar folosiţi câte puţin cu partea naturală.

Nu  vă  speriaţi;  boala  are momente  mai  acute  sau  de  acalmie.
Insistaţi  cu răbdare, credinţă şi  nădejde, şi  veţi  vedea tot mai mult
rezultatele bune.

55. Boabele leguminoase acrite
Boabele leguminoase sunt marea sursă de proteine vegetale. Protei-

nele animale sunt greu de procurat şi, în general, nu mai sunt naturale,
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ci degradate şi artificializate. Bolnavii au nevoie de ceva natural, cum
a lăsat  DUMNEZEU.  Fasolea  şi  soia  sunt  „carnea  vegetală”,  ca  şi
nucile, şi dintre cereale, hrişca şi ovăzul, acestea având şi toţi aşa-zişii
„aminoacizi esenţiali”,  indispensabili  unei hrane sănătoase. Celelalte
cereale, boabe şi legume au insuficiente componente. Pâinea de grâu,
dar  nu  coaptă,  ci  doar  dospită,  ca  pâine  pustnicească  (după  modul
folosit  cu  precădere  de  pustnici),  prin  dospire  îşi  fabrică  aceşti
„aminoacizi”.  Dospirea-uşoara  îndrojdire  se  ştie  că  transformă mult
compoziţia.  Noi nu admitem „încolţirea”,  pentru că  are  o „explozi-
vitate distructivă”.

Pâinea  pustnicească,  pe  care  o evidenţiem noi  cu insistenţă,  are
„memoriile  arhetipale  de  hrănire”,  dar  aceasta  mai  mult  „deschide
hrănirea” celorlalte, de aceea se indică pâinea cu apă, cu verdeţuri şi
cu celelalte preparate. Fără „memorialul arhetipal”, toate celelalte ali-
mente nu se pot „acumula” de către organism, că nu au „tiparul-modelul
hranei”,  care  este  tocmai  în  „arhememorialul  pâinii”.  Nu  „codul
genetic” este „ştanţa alimentaţiei”, ci „arhememorialul pâinii”, pe care
îl are „codul genetic”, iar fără pâine şi geneticul îşi pierde memorialul
de adevărată hrănire.  Aşa-zişii  „aminoacizi  esenţiali”,  fără „arheme-
morialul  pâinii”,  de  asemenea,  devin  neasimilabili  şi  inactivi.
CHIPUL PÂINII este „URMA şi PECETEA DARULUI HRANEI
VIEŢII”, pe care DUMNEZEU le-a pus în Creaţia Sa.

Noi  am  găsit  o  modalitate  de  a  „acri”  boabele  proteice,  ca  să
păstreze neatinse principiile de bază. Pe lângă metoda de dospire (vezi
reţetele 28-31), se mai poate folosi şi  modalitatea de a ţine boabele
respective în oţet de casă mai tare, cel puţin 24 ore, apoi se scurg şi se
mai  ţin în apă simplă încă o zi.  Se scurg şi  se usucă şi se râşnesc-
macină  după  trebuinţă,  la  meniurile  respective.  Ţinerea  în  oţet
neutralizează  mai ales la soia şi fasole acea toxicitate şi totodată le
„frăgezeşte” şi le deschide accesibilitatea digestivă.

56. Orez, boabe de porumb acrite
Ca mai sus. Orezul şi  porumbul,  chiar dospite,  rămân grunjoase,

dar acrirea în oţet le ia aceasta. Pilaful de orez acrit va fi un preparat
de bază. Se macină orezul acrit şi cu puţină ceapă sau praz, cu puţin
usturoi,  cu  măsline  şi  câteva  seminţe  uleioase,  cu  puţin  condiment
(vezi reţeta 53) şi verdeaţă, cu eventuală acritură (vezi 54). Se serveşte
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eventual cu puţină mămăliguţă pripită semi-fiartă (vezi 2). Acest orez
acrit se mai poate folosi la „sărmăluţele” dietetice (vezi 7).

Recitiţi de mai multe ori „indicaţiile” anterioare. La prima citire
cu greu se reţin toate amănuntele. Unii grăbiţi  fac greşeli  mari,  cu
falsificări  grosolane.  Chiar  şi  după  zeci  de  citiri,  tot  mai  rămân
anumite lucruri care s-au neglijat, sau s-au interpretat contrar.

57. Seminţele de măceşe, măcinate
Sunt  de  mare  valoare  nutritivă  şi  medicamentoasă.  Măceşele  se

desfac în  două,  se  scot  uşor  sâmburii  şi  se  pun împreună cu pulpa
pentru un sfert  de oră în oţet tare de casă, ca să se înmoaie „puful
ţepos” (ce face rău). Apoi se scurg şi se foloseşte pulpa, fără fierbere,
în apa de fructe (sau se usucă şi se macină), iar seminţele se usucă şi se
râşnesc, cu valoare de hrănire şi totodată de topire a pietrelor la rinichi
şi ficat.

Cartofii sunt foarte valoroşi, dar bolnavilor le face rău. De aceea,
în loc de cartofi, procuraţi mai mult orez, ce se acreşte (vezi reţeta 56)
şi se face pilaf nefiert, un preparat de bază.

58. Piureul de cartofi uscaţi
Totuşi, o dată pe săptămână se poate folosi piureul de cartofi uscaţi

(vezi cămara-magazia-conservarea), care se macină fin cu râşniţa, şi cu
puţin  praz,  usturoi,  puţin  condiment,  seminţe  uleioase  şi  zeamă  de
varză (eventual apă simplă), cu puţină acritură (vezi 54), ce se fac un
preparat delicios. Piureul să fie mai nesărat şi mai dulce, eventual se
mai foloseşte o murătură. Se mănâncă la masa de seară, pe săturate,
fără altceva.

Meniuri pe zile, luni, săptămâni

Începem cu toamna, septembrie, octombrie, noiembrie,  anotimpul
rodurilor. Să se folosească  toate  sortimentele în stare  proaspătă (nu
uscate).

Săptămâna întâi:
 Luni.  Dimineaţa:  toaleta, sacro-psiho-mobilo-terapia; hidratarea-

spălarea  stomacului.  După  o  pauză  de  cel  puţin  o  oră,  măturarea

241



stomacului cu o porţie de „ceva ras şi natural”, varză, sau morcov, sau
salată verde, sau fructe (neiritante, citricele bine coapte, eventual cu
foarte puţină miere). Dacă vă mai este sete, beţi apa de fructe sau apa
de zarzavat (care să nu lipsească zilnic; vezi reţeta 51-52). Se mănâncă
totodată o mână de seminţe de dovleac (ce nu trebuie să lipsească din
nici o zi).

Apa de băut  ţineţi-o într-o sticlă fără dop,  de culoare albastră,
câteva ore la lumină, să se împrospăteze şi să se dezinfecteze.

Prânz:  Piure de  salată  verde  sau  de  varză  crudă  cu  10%  soia
dospită sau acrită (vezi  28,  55), cu  sos şi  ciorbă  tot  din acesta (cu
adaosurile respective (vezi 33). Mămăliguţă semi-fiartă (vezi 2).

Spre Seară, apa de fructe sau de zarzavat (vezi 51, 52).
Seara: Piure tot cu salată sau varză, dar în loc de soia să fie 10%

praf de pâine pustnicească (vezi 18).
Dacă mai vreţi fructe, să fie luate printre mese şi pe stomacul gol, iar

următoarea masă să fie servită după o pauză de cel puţin o oră. Cantită-
ţile după necesar şi membrii respectivi. La cantine, vor fi cantităţi mari.

Marţi: Dimineaţa, la fel.
La Prânz, de nu este în post, piureul de luni, dar cu 10% iaurt sau

brânză nesărată. De este post, se foloseşte 10% orez acrit (vezi 56).
Spre seară, la fel.
Seara,  la fel ca luni, dar cu altă cereală, hrişcă sau secară sau orz

(pe care să le aveţi  dinainte uscate şi  preparate);  de nu,  folosiţi  tot
pâinea pustnicească de grâu.

Miercuri: Dimineaţa, la fel.
La Prânz,  tot ca luni, dar schimbat sortimentele şi cu 10% fasole

dospită sau acrită (vezi 30, 55).
Spre seară, la fel.
Seara, la fel ca la prânz, dar cu altă cereală.
Joi: Dimineaţa, la fel.
La  prânz,  de nu este post,  10% iaurt sau brânză cu un piure de

zarzavat; de este post, un preparat cu soia sau linte. În rest, ca anterior,
dar cu sortimente schimbate (vezi şi alege reţetele preferabile).

Vineri şi sâmbătă, după modelul celorlalte, dar cu alte reţete, după
posibilităţi şi preferinţe.
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Duminica  să fie  ziua delicateselor.  Faceţi  meniuri mai diverse  şi
mai plăcute.

Săptămânile celelalte  vor avea meniuri cu sortimente schimbate
între ele. Atenţie la principiile de bază. La prânz, să fie preparatele
proteice şi seara cele amidonoase. În rest, la fel.

Iarna, o alimentaţie de odihnă şi acumulare. Sunt lunile decembrie,
ianuarie şi februarie. După calendarul creştin, decembrie este luna de
post pentru Crăciun, când se face o „dezintoxicare”, ca în  ianuarie şi
februarie să poată fi o alimentaţie mai abundentă, mai grasă.

În luna decembrie mâncaţi multe legume rădăcinoase, ca morcovi,
gulii, ţelină, păstârnac, napi, cartofi şi varză acră, care nu trebuie să
lipsească.  Folosiţi  zilnic  pâine pustnicească,  care  să nu lipsească la
câte o masă, mai ales seara. Să intraţi în iarnă „dezintoxicaţi”, că vin
răcelile şi gripele, care vă vor da, altfel, multe complicaţii.  „Postul”
dinaintea iernii este strict trebuitor; fiţi conştienţi de acest fapt. În
ianuarie şi februarie se pot folosi alimente mai grase şi mai concen-
trate. Zilnic să nu lipsească boabele proteice, lintea, soia, fasolea, ca şi
brânza (dar în proporţie de 10%). Să măriţi porţia de nuci şi seminţe de
floarea soarelui, care au grăsimile cele mai bune. Nu faceţi exces la
dulciuri, dar să le folosiţi. Selectaţi-vă după posibilităţi şi  preferinţe
meniurile. Respectaţi, însă, cele indicate.

Primăvara. Lunile martie, aprilie şi mai. Creştineşte începe tot cu
un „post”, al Paştelui. Toată luna martie şi jumătate din aprilie să se
folosească tot rădăcinoasele şi boabele de soia, linte, fasole, bob, dar
să se insiste pe pâinea pustnicească (de diferite cereale), ce zilnic să fie
la  o  masă,  mai  ales  seara.  Odată  cu  apariţia  verdeţurilor,  mai  ales
urzicile şi salata, se începe luna „regenerării vieţii”. Insistaţi atunci pe
verdeţuri,  chiar  zile  şi  săptămâni  la  rând,  cu  pâine  pustnicească.
Alegeţi meniurile după preferinţă. Vedeţi şi recitiţi reţetele noastre cu
respectivele preparate.

Zilnic respectaţi  modelul  de  alimentaţie,  după cum s-a expus la
săptămâna întâi din toamnă (vezi anterior).

Va fi mai greu la început, până învăţaţi să preparaţi respectivele
meniuri.  Atenţie  la  reţetele  indicate,  cu  materialele  propuse.  Încet-
încet,  vă veţi  obişnui  şi  veţi  deveni  experţi,  în a  da chiar  „gusturi
delicate” diferitelor combinaţii. 
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Nu vă lăcomiţi să puneţi lactatele şi boabele proteice mai mult de
proporţia de 10%, că vor face preparatele indigeste şi ne-asimilabile.
Mai bine mâncaţi mai des şi o cantitate mai mare de preparat, dar
respectaţi proporţia de 10%.

Vara.  Lunile  iunie,  iulie  şi  august.  Acum  apar  alte  sortimente.
Insistaţi pe salate leguminoase, şi pe tecile de fasole verde în special,
pe mazăre, pe dovlecei.

Stabiliţi-vă orarul  meniurilor după împrejurări.  Fiecare va avea
unul personal.

Reţete diverse

Sunt bolnavi care nu mai pot mânca aproape nimic. Să se insiste cu
diferite preparate, câte puţin.

Piure de salată cu pulbere de ciuperci (ca la reţeta 7).
Sâmburi  de nucă (mai  înainte înmuiaţi  10 ore) cu usturoi (ca la

reţeta 46).
Pastă de ţelină cu dovleac (ca la reţetele 7, 61).
Pastă de ţelină cu brânză sau iaurt (ca la reţeta 7, 61).
Piure de urzici tinere cu pâine pustnicească de hrişcă (7, 61).
Salată de varză acră cu sâmburi de nucă (înmuiaţi 10 Ore) (61).
Cremă de ţelină cu castraveţi muraţi (ca la reţetele 7, 61)
Piure de spanac cu iaurt (nu cu brânză, că se respinge cu spanacul).
Piure de lucernă cu castraveţi muraţi (ca la reţeta 7, 61).
Varză murată cu ciuperci pulbere (ca la reţeta 7, 61).
Salată de ridichi cu brânză sau iaurt (61).
Salată de varză cu dovleac şi măsline (61).
Piure de dovleac cu pulbere de ciuperci (ca la reţeta 7, 61).
Dovleac cu praz (ca la reţeta 7, 61).
Sărmăluţe cu seminţe de dovleac (floarea soarelui) (ca la reţeta 7, 61).
Pilaf de orez acrit cu măsline (ca ia reţeta 56, 61).
Pilaf de orez acrit cu prune uscate (61).
Mămăliguţă neutră (vezi 60) cu iaurt, sau cu brânză (61).
Piure de amidon de cartofi cu praz (61).
Piureuri diferite cu pulbere de seminţe de măceşe (61).
Piure de castane uscate (ca la reţetele 58, 61)
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La toate  aceste  reţete,  folosiţi  amestecuri  de  condimente  şi  alte
adaosuri, după preferinţă şi gust. Respectaţi însă principiile indicate
la toate reţetele.

59. Amidonul concentrat de cartofi şi de cereale (făina  rafinată
pustnicească)

Se spală cartofii şi se rad cu coajă cu tot în apă mai multă ca să nu
se oxideze. Apoi se amestecă bine şi se strecoară printr-o sită, şi se lasă
lichidul  lăptos  să  se  decanteze  cel  puţin  o  jumătate  de  oră.  Se  va
depune la fund o pastă albicioasă. Se aruncă lichidul şi pasta se ia şi se
usucă la cald (dar să nu treacă de 40 grade). Este un amidon ultracon-
centrat, ce se poate folosi la bomboane şi pentru cei ce nu mai suportă
nici o mâncare grosieră. O lingură de piure de amidon de cartofi face
cât  un  kg.  de  cartofi  fierţi.  Să  nu  se  folosească  decât  o  dată  pe
săptămână,  că pentru bolnavi  cartofii  sunt semi-toxici (ca şi  roşiile,
ardeii şi vinetele).

Amidonul de cereale  este la fel, un ultraconcentrat. Se face mai
întâi pâinea dospită pustnicească (din diferite cereale). Se macină din
nou foarte fin şi se pune apă mai multă, se amestecă bine şi se separă
partea  lăptoasă,  care  trebuie  lăsată  să  se  limpezească.  Se va lăsa  o
pastă albicioasă. Se scurge uşor, să nu se tulbure, lichidul limpede şi
pasta se usucă, din care se face o făină ce se poate folosi la cei foarte
bolnavi.

60. Mămăliguţă neutră
Noi am căutat mult o modalitate de mămăliguţă cât mai naturală

pentru bolnavii  grav, în special.  Cirul  fiert  rapid (reţeta 2) are încă
deficienţa unei fierberi, interzisă la boli grave. Mălaiul de porumb este
mai indicat la boli, fără să se renunţe, însă, la pâinea pustnicească de
grâu, care este „miracolul terapeuticii” noastre. Mălaiul, ca şi orezul
chiar  dacă  este  înmuiat  şi  dospit,  tot  rămâne  grunjos  şi  greu  de
suportat. Acrirea în oţet este o posibilitate (vezi reţeta 56). Boabele de
porumb se găsesc şi nu sunt prea scumpe. Acriţi (vezi 56) o cantitate
cam pentru 2 săptămâni şi măcinaţi cât vă trebuie. Faceţi o făină din
acestea cât mai fină, fără să o cerneţi (cu râşniţa, chiar o măcinare de
mai multe ori) şi cu puţină apă încălzită (pentru cei cu diaree: fiartă şi
apoi uşor  răcită) şi mestecând ca şi la cir. Se face o pastă mai moale
sau mai tare, după preferinţă, ca o mămăliguţă. E bine să mai stea cel
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puţin o jumătate de oră, să se pătrundă bine apa cu mălaiul. Această
mămăliguţă  neutră,  cum o  numim noi  (că  se  poate  folosi  cu  orice
mâncare)  este  „liantul”  cel  mai  bun pentru toate preparatele.  Pâinea
pustnicească este  prea  tare  pentru  mulţi  şi  nu  se  poate  mânca  prea
multă, mai ales că mulţi sunt şi diabetici (chiar diabet mascat). Această
mămăliguţă este o posibilitate de  compensare. Porumbul este „cereala
de rezistenţă”; ţăranii ce se hrăneau cu mămăligă munceau din greu. S-a
descoperit că boabele de porumb măresc imunitatea.

După un timp de această alimentaţie, vă veţi mira singuri cât  de
uşor aţi putut renunţa la „prăjeli”, la fierturi şi coaceri excesive, ca şi
la carne şi lactatele abundente, precum şi la dulciuri şi cocării diferite.

Portocalele şi citricele, în general, să se folosească doar dimineaţa
şi până la ora două, la prânz. Spre seară şi seara sunt „otravă” pentru
bolnavi, că schimbă „PH-ul” sângelui.

Familiile mici şi cei ce nu au posibilităţi spaţiale, aprovizionaţi-vă
din  timp  cu  alimentele  uscate  (vezi  conservarea-magazie).  Să  aveţi
totuşi  zilnic  şi  o  „verdeaţă  proaspătă”  într-o  lădiţă  cu  pământ,  la
lumina ferestrei. Puneţi din când în când câteva cepe şi udaţi-le şi ele
vor înfrunzi şi zilnic doar câte o „foiţă verde” este suficient (să nu luaţi
inima, ci frunzele de pe lături, că nu mai dau şi altele). De asemenea,
în altă lădiţă sau cutii de conserve, de plastic, semănaţi câteva seminţe
de grâu şi mai ales de orz, chiar de soia şi fasole şi după ce cresc cam
de 3-5 centimetri, „tundeţi” partea verde, fără să smulgeţi, şi după un
timp iar cresc. Să le udaţi mai des şi să fie mai spre căldură şi lumină.
După ce nu mai  cresc,  reafânaţi  pământul  şi  semănaţi  alte seminţe.
Puteţi avea mai multe cutii alternative (unele deja crescute şi altele ce
se  pun  la  crescut).  Această  „VERDEAŢĂ”  de  iarnă  este  foarte
hrănitoare, pentru că întreţine vitalitatea.

Repere de meniuri pentru familii mari şi cantine 
(ca şi pentru folosinţă individuală)

Acestea au posibilităţi de depozitare. Aşa vor avea varză, morcovi
şi alte rădăcinoase în nisip şi pe timpul iernii. Cei ce au „beciuri” sunt
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avantajaţi. Aşa, sunt condiţii pentru meniuri diverse şi în cantităţi mari,
cum sunt cantinele de aziluri, mănăstiri şi chiar spitale.

De obicei se fac mari greşeli în prepararea mâncărilor la acestea.
În primul rând, ciorbele să fie din aceleaşi sortimente cu felul doi.

Nu  se  admite  o  ciorbă  de  amidonoase  cu  felul  doi  proteic, că  se
combat şi produc indigestii şi intoxicaţii. Nu se „leagă” ciorba de car-
tofi cu fasolea boabe, sau cu brânză, ci cu un piure tot de amidonoase,
sau de zarzavat (varză, salată etc.). Pilaful de orez nu se leagă bine cu
peştele şi carnea, şi nici cu lactatele, pentru că orezul este amidonos,
iar  celelalte  sunt  proteice.  „Liantul”  (partea  de „balast”  în  cantitate
mare) să fie neutru (toate verdeţurile frunze, nu rădăcinoase, şi mămă-
liguţa şi grăsimile). Nu se admit „făinoasele” cu proteicele. Macaroa-
nele  cu  brânză,  cartofi  cu  brânză,  pâinea  cu  orice  lactat,  mai  ales
pentru cei bolnavi. Nu se admit „deserturi” dulci după o masă proteică,
şi nici fructe, ci tot un preparat de acelaşi caracter. Bucătarii trebuie să
aibă conştiinţa bine întemeiată, altfel se fac „ucigaşi”. 

Câteva repere de meniuri compatibile.  Bolnavii, mai ales, să se
obişnuiască să mănânce întâi „felul doi” şi apoi ciorba.

Luni: la prânz, pilaf de orez cu măsline şi ciorbă tot din orez, cu un
zarzavat frunze. Se admite pâinea, ca şi mămăliguţa (pentru medicina
noastră, vedeţi  reţetele noastre, cu aceleaşi sortimente).  Ca desert, o
mică  plăcintuţă,  tot  din  orez. Seara,  musaca  de  orez  cu  varză  şi
castraveţi înmuiaţi (pentru noi, orez acrit nefiert, reţeta 56).

Marţi: La prânz, de nu este în post, brânză cu mămăliguţa şi ciorbă
de zarzavat-frunze cu mălai de porumb, dreasă tot cu puţină brânză.
Desert: plăcintuţă de brânză în foiţe de mălai.

Dacă  este  post,  o  ciulama  de  ciuperci  cu  castraveţi  muraţi  şi
mămăliguţă. Ciorbă de zarzavat tot cu ciuperci şi îngroşată cu făină de
mălai (vezi reţetele ciorbelor). Desert: plăcintă cu ciuperci. Miercuri şi
celelalte zile ale săptămânii cu reţetele de la capitolul meniuri pe zile,
săptămâni şi luni.

Vedeţi şi  reţetele diverse,  din cele anterioare. Puteţi multiplica la
infinit tot felul de combinaţii, dar respectând principiile expuse.

61. Orice piure, de zarzavat, de rădăcinoase, de boabe proteice, cu
pâine  pustnicească  de  cereale,  sau  cu  seminţe  uleioase,  cu  lactate-
brânzeturi,  să  păstreze  proporţia  de  90%  partea  cantitativă  şi  10%
partea „valoroasă de hrană”.
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Astfel,  90% zarzavat şi 10% pesmet de cereale; 90% zarzavat şi
10% boabe proteice, ca şi 10% lactate. Faceţi o cantitate de zarzavat
zdravănă,  cu  toate  ingredientele  (praz,  usturoi,  condiment,  acritură,
partea uleioasă, după gust), dar amidonoasele şi proteicele doar 10%.

Pilaful de orez, sărmăluţele, chiftelele, la fel. Ciorbele, la fel. Cu
fructe, la fel. Cei foarte „fometoşi” zilnic să mănânce pilaf sau piure
pe săturate, sau fructe rase cu 10% amidonoase sau proteice.

Atenţie la alimentaţia copiilor: mâncărurile incompatibile le agra-
vează bolile moştenite şi le adaugă şi altele. Nu vă jucaţi cu sănătatea
urmaşilor  dumneavoastră.  Bătrânilor, la  fel,  oferiţi-le  o  viaţă  fără
complicaţii.  Feriţi-i  de  sucuri  artificiale;  apa  de  fructe  să  nu
lipsească.

Nu uitaţi  tecile  după ce se desface fasolea boabe; uscaţi-le şi mai
bine (dar nu la temperatură mare) şi faceţi-le praf şi puneţi câte un vârf
de linguriţă la toate preparatele. Ajută la mineralizare, întăreşte oasele,
ameliorează  diabetul,  întăreşte  inima.  Praful  forte.  Praf  de teci  de
fasole, praf de urzică uscată, praf de păpădie sau frunze uscate,  în
părţi egale. Se pune la fiecare mâncare un vârf de linguriţă.

Mai  ales  tinerii  mănâncă  „mult”  şi  des.  Viaţa  agitată  a  zilelor
noastre impune aceasta. Nenorocirea cea mare este mâncarea toxică.
Găsiţi  fiecare un sortiment ce poate fi folosit cât de mult şi ne-toxic,
axaţi-vă  ori  pe  o  cereală  (orez,  hrişcă,  grâu,  secară)  ori  pe  soia  şi
fasole.  Linte  (ca  proteice),  ori  un  zarzavat,  dovlecel,  salată  verde,
gulie, morcov, varză. Combinaţi-le şi schimbaţi-le pe zile, săptămâni.
Faceţi adesea „cure” de săptămâni cu o anume cereală, sau zarzavat,
sau boabă proteică, respectând proporţiile de folosire de 10% şi 90%.
Cei ce muncesc mai greu şi mai ales iarna, puteţi mânca în toate zilele
o masă cu soia, sau fasole, sau mazăre şi altă masă cu aceleaşi cereale
(seara). Cura cu varză crudă, cu dovlecel, cu morcovi etc. când aveţi la
îndemână un sortiment din plin, profitaţi de ocazie şi folosiţi-l până la
terminare. Când sunt castanele comestibile, faceţi o cură zdravănă şi
chiar mai uscaţi-le, să le mai aveţi din când în când. La fel cu fructele
de sezon. Majoritatea mănâncă toată ziua biscuiţi şi alte produse de
făinoase cu margarină şi dulciuri artificiale, şi beau băuturi sucuri din
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extracte  chimice...  Faceţi  fiecare  biscuiţi  de  casă  cu  pâine  pustni-
cească, cu seminţe uleioase, cu fructe proaspete de sezon (vezi reţetele
anterioare).  Mestecaţi  seminţe de dovleac şi  de floarea soarelui,  dar
neprăjite, ca şi boabe de porumb acrite, soia acrită.

Medicina Isihastă insistă pe taina terapeutică a pâinii pustniceşti,
ce are în sine capacităţi speciale de însănătoşire. Siliţi-vă să o folosiţi
cât de des, zilnic chiar la câte o masă, de obicei la meniurile de seara,
sau dimineaţa, pe stomacul gol. Pentru cei cu boli grave, se indică
chiar câte o zi-două pe săptămână doar pâine pustnicească, sub toate
formele, uscată şi mestecată încet în gură, sau ca lapte, sau în apa de
fructe, sau ca o ciorbă simplă cu puţină verdeaţă. Chipul PÂINII este
taina vieţii, de aceea o cerem Lui DUMNEZEU în rugăciunea zilnică
„TATĂL  Nostru”.  Fă  o  zi-două  de  post  cu  pâine  pustnicească.
Descoperă această tainică mâncare şi nu-ţi va părea rău.

Nu uita de sfecla roşie şi sfecla furajeră, care, ca şi morcovul, pot
„îndulci”  apa  de  fructe  şi  de  zarzavat,  ca  şi  preparatele  delicatese.
Mierea să fie folosită simplă,  altfel  este vătămătoare.  Nu uitaţi  nici
ridichea de toamnă.

Evitaţi alcoolul. Este permis în câteva tincturi medicamentoase, de
pelin,  de ţintaură, de teci  de fasole verzi foarte tinere, de boabe de
păducel şi de soc, de cicoare, de gălbenele, de hrean, coada şoricelului.
Dacă le aveţi pe acestea, aveţi toată farmacia casei. În câte o sticlă, se
pune separat fiecare plantă (bine zdrobită şi cam jumătate din sticlă,
după  care  se  completează  cu  alcool  sau  ţuică  tare  şi  se  lasă  să  se
plămădească două săptămâni,  agitându-se din când în când;  apoi se
strecoară). Pentru stomac, este pelinul şi ţintaura; pentru răceli, socul
şi hreanul; pentru inimă, este păducelul şi fasolea teci; pentru ficat şi
sânge, cicoarea şi pentru răni gălbenelele şi coada şoricelului. Frecţiile
să le faceţi cu aceste tincturi diluate cu oţet şi apă în părţi egale. Pe
locurile dureroase să puneţi mai bine compresii cu acestea în diluţiile
menţionate.

Înţelegeţi, însă, că orice boală are originea în păcat şi păcatul are
ca  instrument  „mâncarea”,  iar  mâncarea  generează  „patimile”  şi
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patimile dau distrugeri prin toate formele de boli. Sufletul „participă”
la păcatul trupului şi aşa devine şi el „păcătos”. Sufletul ce vrea să se
„cureţe” trebuie tot prin trup să facă „despătimirea”. Revenirea la o
„mâncare sănătoasă” este prima condiţie a „despătimirii”. Dacă rugă-
ciunea este „deşteptarea”, „mâncarea” este „mersul”. Fără „post”,
rugăciunea este în „gol”. „Postul medical” este şi el, totuşi, un „post
al  căutării  sănătăţii”.  Sănătatea  este,  însă,  doar  CHIPUL  Lui
DUMNEZEU din viaţa noastră.

Repetăm:  nu  faceţi  din  „mâncare”  religie,  dar  religia  are  o
„legătură” cu „mâncarea SACRĂ”. Condiţia de făpturi create este să
fim  mereu  în  „COMUNICARE”  cu  DUMNEZEU  CREATORUL,
Comunicare ce se face spiritual şi trupeşte în acelaşi timp. Sufleteşte,
ne  „HRĂNIM”  din  cele  DUMNEZEIEŞTI  prin  CHIPUL  CUVÂN-
TULUI şi DUHULUI, iar trupeşte, prin chipul mâncării. VIAŢA este
taina CHIPULUI Lui DUMNEZEU, care se „actualizează” totodată
material şi dincolo de aceasta. 
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Medicină în reţete alimentare
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PREFAŢĂ

La dorinţa multora, încercăm o concretizare, pentru aşa zisele reţete
medicale, pe care şi noi le încadrăm în Medicina noastră Isihastă, ca
medicină de Orientare Creştină.

Redăm direct reţetele, fără prea multe teorii  (ce pentru mulţi  par
greoaie şi neînţelese). Reţetele au ca rol şi scop  corectarea  erorilor şi
greşelilor  alimentare,  cât  şi  tratamentul  pentru  bolile  noastre
nenumărate.

Rădăcina bolilor este păcatul, şi adevărata Vindecare o DĂRUIEŞTE
doar  MILOSTIVIREA  şi  IERTAREA  Lui  DUMNEZEU,  dar  MILA
DOMNULUI  se  revarsă  şi  peste  cei  „păcătoşi”,  îngăduind aşa  zisa
„ştiinţă laică, lumească”, ca o alinare a suferinţelor. În sens creştin,
medicina nu este „VINDECARE”, ci  alinare şi ştiinţă provizorie pentru
bolile noastre, VINDECAREA fiind doar ACTUL Lui DUMNEZEU. De
aceea,  Medicina  de  Orientare  Creştină  este  dublă,  de  suflet,  pentru
păcat şi de  trup,  pentru corectarea anomaliilor de la legile biologice
(produse  de  păcat). Mulţi  se  opresc  doar  la  „Legile  biologice”  şi
chimice, ca medicină lumească, ca ştiinţă (ce are în sine tot LUCRAREA
Lui  DUMNEZEU, chiar dacă este trecută cu vederea). Rugăm şi noi
MILOSTIVIREA  Lui  DUMNEZEU  să  ne  mângâie  şi  să  ne  aline
suferinţele  bolilor  noastre,  chiar  dacă  avem o CREDINŢĂ slabă şi
insuficientă.
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Medicină în Reţete Alimentare

Apa limpede de fructe, legume, 
seminţe, cereale

Este un adevărat miracol această apă limpede, mai ales pentru cei
bolnavi. Are vitamine, săruri, enzime şi substanţe de tot felul, mai mult
decât ceaiurile şi este mai accesibilă decât sucurile. Se foloseşte doar
dimineaţa,  pe  stomacul  gol  şi  după-amiază  (cel  puţin  3  ore  de  la
prânz),  tot  pe  stomacul  gol. Există  şi  un  post  doar  cu  această  apă
limpede, ca şi pentru cei grav bolnavi, ce nu mai pot mânca nimic, ca
întreţinere şi ameliorare a unor simptome dureroase.

A. Apa limpede de fructe

Este indicat să nu se amestece, sau cel  mult  să se amestece trei
sortimente.

1. Apa limpede de mere, cea mai uzuală.
Trei-patru mere rase fin. 300 ml apă de izvor, apă minerală lăsată să-i

iasă sifonul, apă ţinută în sticlă albastră ce o dezinfectează, apă fiartă şi
răcită pentru cei predispuşi la diaree sau ceai slab diferit. Se amestecă
bine, se lasă timp de 15 minute şi se bea lichidul direct cu lingura sau
strecurat printr-un tifon, câte o înghiţitură, ţinută în gură până se încăl-
zeşte; după câteva înghiţituri se mai face o pauză de 15 minute. Se mai
poate pune şi  încă o dată apă,  şi  se lasă câteva ore. Atenţie,  să nu
fermenteze, că tulbură digestivul.

2. Apa limpede de mere cu aloe
Trei-patru mere rase, o bucată de frunză de aloe rasă (de 2 ani), 300

ml  apă (sau ceai  slab diferit).  Acelaşi  procedeu de folosire,  ca mai
înainte. Pentru cancere în special.
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3. Apa limpede de orice fruct de sezon (să nu fie nici acru şi nici
prea dulce)

O parte din fructul de sezon bine zdrobit, trei părţi apă (sau ceai
slab diferit). Acelaşi procedeu de folosire (Reţeta 1).

4. Apa limpede de 3 sortimente (sau două, nu mai mult) de fructe
de sezon

Fructele (doar cât pot fi folosite o dată) zdrobite, trei părţi de apă
(sau ceai slab diferit). Acelaşi procedeu de folosire (Reţeta 1).

5. Apa limpede de fructe de sezon cu legume
Să se evite, pentru că fructele cu legumele fermentează în intestine.
6. Apa limpede de fructe cu seminţe
Se poate doar dacă se face apă limpede de seminţe separat şi se

amestecă la folosire (după gust). Fructul de sezon bine zdrobit (ras),
apa limpede (potrivită de pe sortimentul de sămânţă respectivă, făcută
separat (vezi apa limpede de pe seminţe). Acelaşi procedeu de folosire
(Reţeta 1).

7. Apa limpede de fructe cu cereale
Se poate, doar dacă se face apă limpede de cereale separat şi se

amestecă la folosire. Fructul de sezon (nici prea acru, nici prea dulce),
apa  limpede  de  cereala  potrivită  respectivă  (grâu,  orz,  ovăz,  mei,
hrişcă, orez, porumb – separate). Vezi apa limpede de cereale. Acelaşi
procedeu de folosire (Reţeta 1). Atenţie! Să se facă doar cât se poate
folosi,  să nu fermenteze. Apa limpede să fie cât mai curată, să i se
adauge câteva picături de lămâie, ca să precipite reziduurile grosiere,
care sunt indigeste pentru cei grav bolnavi. Dacă este cam acră, să se
adauge foarte puţină miere, iar dacă este prea dulce, să se adauge apă
simplă, să fie o apă limpede potrivită, accesibilă tuturor. Folosiţi din
plin fructele de sezon, că au mare acţiune pentru sănătate. Cei cu diges-
tivul mai tare pot folosi fructele direct, dar atenţie, să fie pe stomacul
gol, dimineaţa în special. Celor mai mulţi le produc balonări, gaze, iar
în acest caz folosiţi-le ca apă limpede.

Sucurile  directe  sunt,  la  fel,  prea  concentrate,  indigeste  pentru
mulţi. Atenţie,  evitaţi  citricele  în  general, folosiţi  câte  puţin  doar
lămâia. Cei bolnavi sunt foarte sensibili la acizii citrici ce trec rapid în
alcalin şi invers. Să se evite şi fructele prea acre, ca şi cele prea dulci.
Fiecare să testeze ce fruct îi prieşte mai bine. Indicat este să mâncaţi
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fructe din  locul şi regiunea unde locuiţi  şi doar  ocazional  din alte
părţi. Evitaţi prea multe sortimente, opriţi-vă la cele mai uzuale şi  la
îndemână. Începeţi cu cantităţi mici, până vă obişnuiţi.

B. Apa limpede de cereale

De mare valoare terapeutică şi chiar ca hrănire.
8. Apa limpede de grâu simplu
Între 1-3 linguri de grâu măcinat cât mai fin, trei părţi apă (sau ceai

slab diferit).  Nu se admite făină albă, amestecată cu tărâţe. Se ames-
tecă într-un vas şi, după 2-3 ore, se scurge încet apa limpede şi se pune
eventual altă apă. Atenţie, mai ales vara, să nu se lase mult timp, pentru
că fermentează şi devine nocivă.

Apa limpede obţinută se foloseşte simplă (e uşor dulceagă) sau cu
puţină lămâie şi miere, sau cum s-a arătat anterior, cu fructe de sezon
(vezi Reţetele 7 şi 1). Partea lăptoasă se foloseşte.

9. Apa limpede de grâu încolţit
Între 1-3 linguri de grâu încolţit, reuscat (atenţie, de jumătate) şi

zdrobit bine. Apă (sau ceai slab diferit). La fel (Reţetele 8, 7, 1).
10. Apa limpede de orz simplu sau încolţit
La fel (9, 8, 7, 1).
11. Apa limpede de ovăz (sau mei sau porumb)
Simplu sau încolţit (fiecare separat). La fel (Reţetele 9, 8, 7, 1).
12. Apa limpede de orez (nedecorticat de preferat, dar şi obişnuit)
Orezul este o cereală specială. Câte o cură de apă de orez  (de o

săptămână la câteva luni) este foarte valoroasă. La fel ca în Reţeta 8.
13. Apa limpede din cereale prăjite şi neprăjite
O parte formată din 1-2 linguri de cereale prăjite (câte un sortiment, şi

neprăjite, jumătate-jumătate, apă trei părţi. La fel ca la Reţetele 8, 7, 1.
Începeţi cu cantităţi mici, până vă obişnuiţi.

14. Apa limpede de cereale înverzite
Cereale înmuiate timp de 2-3 zile.  Se plantează în ghiveciuri sau

lădiţe până cresc de 10-15 cm. Se tunde verdeaţa şi se repetă tunsul de 7-
10 ori, până nu mai creşte, se udă câte puţin şi des. Verdeaţa se rade pe
o răzătoare fină, se amestecă cu apă  (trei părţi) şi se bea, eventual cu
puţină lămâie şi puţină miere. Se strecoară prin tifon. Este o verdeaţă
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foarte valoroasă, mai ales în sezonul iernii, când este lipsă de verdeaţă.
Această  verdeaţă  se  poate  şi  usca  şi  se  pune  ca  praf  în  mâncare.
Verdeaţa de orz este recunoscută ca având efecte deosebite, mai ales în
cancere.

C. Apa limpede de legume-verdeţuri

Din legume în întregimea lor:  frunze, rădăcini şi  ramuri. Atenţie
cum le culegeţi şi le folosiţi, ca să nu distrugeţi „vitalul” din ele. Orice
„omorâre” devine toxică şi nocivă în legume.

Nu omorâţi  plantele! Mâncaţi  din  plante  doar  părţile  neutre  şi
după neutralizarea lor,  nu pe cele aflate  în  creştere activă. Culegeţi
frunzele marginale  şi lăsaţi  inima  (frunzele centrale ce cresc planta).
Sau smulgeţi planta cu rădăcină cu tot şi lăsaţi-o să „adoarmă”, să se
usuce de jumătate (dar rupeţi frunzele marginale, lăsându-le pe cele
centrale). Sau, după ce curăţaţi frunzele marginale, smulgeţi planta cu
rădăcină şi tăiaţi la un centimetru distanţă între rădăcină şi frunze (că
în acest loc este „generarea plantei”, şi puteţi folosi rădăcina imediat.
Deci, partea de 1 cm de sus a rădăcinii nu se foloseşte. Tăiaţi această
distanţă la toate legumele rădăcinoase (morcov, sfeclă, pătrunjel, ţelină,
ridichi). La ceapă şi praz,  lăsaţi cam o jumătate de centimetru, partea
cu  mustăţile-rădăcinile,  pe  care  le  puteţi  folosi  după  o  uscare  pe
jumătate sau totală. La fel la usturoi, atât verde cât şi uscat.

Sunt verdeţuri ce se pot tunde total (cosite), pentru că ele cresc din
nou  (ca şi iarba cu florile din iarbă), ca urzicile, măcrişul, pătlagina,
drăgaica. Acestea pot fi folosite  imediat, însă  doar partea aeriană. La
rădăcinile de hrean,  dacă se  replantează partea de un centimetru cu
frunze, se prinde şi  creşte din nou şi aşa se poate şi înmulţi. Unele
gospodine  pun  iarna  în  farfurii  aceste  părţi  de  rădăcină  de  sus  cu
puţină  apă,  ca  să  dea  frunze  proaspete  pentru  salate  (din  morcov,
păstârnac etc.). Şi  plantele au un „viu”  ce trebuie făcut  „accesibil”,
altfel  intră în  distrugere  cu viul  organismului  tău.  La fel  este  şi  cu
seminţele de cereale şi alte seminţe încolţite, ce trebuie „neutralizate”.

Nu  se amestecă  fructele  cu legumele, că fermentează în intestine,
dar legumele se pot folosi împreună cu cereale şi seminţe. Începeţi cu
cantităţi mici, până vă obişnuiţi.
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15. Apa limpede de morcovi cu frunze de varză
Unu-doi morcovi cu frunzele marginale şi fără partea de sus (1 cm),

raşi  mai  mare; câteva  frunze  de  varză,  rase  pe  răzătoare  mai  mare;
câteva picături de lămâie sau câteva boabe de struguri acri, necopţi, sau
frunze de viţă de vie (ce au puţină acreală); apa în cantitate potrivită, să
le acopere şi să le depăşească. Se amestecă şi se lasă 3-4 ore. Atenţie să
nu fermenteze. Se ţine la rece să nu se acrească cu fermentaţie. Se bea
pe stomacul gol cu o oră înaintea mesei. Este un adevărat medicament.

16. Apa limpede de salată cu spanac, cu frunze de morcovi şi
puţine frunze de ceapă, sau usturoi sau praz (atenţie să nu producă
usturime)

Câteva frunze din fiecare, mărunt tăiate; apă cât să le depăşească.
Se lasă câteva ore, se separă apa şi se pune alta. Folosire ca la Reţeta 15.

17. Apa limpede de urzici
O mână de urzici (chiar bătrâne, cu tulpină cu tot, dar fără seminţe),

tocate repede că se oxidează; apă potrivită şi câteva picături de lămâie
sau boabe de struguri necopţi, dar numai atât; foarte puţin usturoi (ca să
nu usture); folosire la fel ca la Reţeta 15. 

Urzicile ajută în anemie şi cancere. Pot fi şi urzici uscate şi făcute
praf.

18. Apa limpede de foi de varză (verzi vara) sau varză
Foi de varză sau o bucată de varză, tăiate mărunt; puţin usturoi şi

ceapă (atenţie să nu usture, iar cei cu ulcere să le evite); câteva frunze
de pătrunjel sau leuştean; apă. 

Folosire  ca  la  Reţeta  15. Varza  este  un  adevărat  medicament.
Mergeţi cu puţin, pentru că la unii produce balonări.

19. Apa limpede de rădăcinoase: păstârnac, sfeclă, ridichi, napi,
etc. (fiecare separat)

O rădăcină  sau două  rasă  mare,  apă  şi  puţină  acreală,  fără  oţet.
Folosire la fel ca Reţeta 15. Este bine ca rădăcinoasele să fie folosite
dimineaţa (ziua), iar frunzele aeriene, seara.

20. Apa limpede de verdeţuri şi legume uscate
Uscate bine, făcute praf prin zdrobire. La fel ca la reţetele anterioare.
21. Apa limpede din tincturi de verdeţuri şi legume
Pătrunjelul, urzicile, păpădia, usturoiul, etc., mărunţite şi introduse

în alcool (sau ţuică tare), şi ţinute timp de 10-14 zile; apoi lichidul se
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strecoară şi poate fi folosit ca picături în apă, eventual cu puţină lămâie
şi miere.

La  fel,  plantele  măcinate  în  miere,  ca  medicamente,  cum  sunt
cicoarea, coada-şoricelului, aloea, florile de păducel, lujerii de păpădie,
pătlagina, etc.

Încă o dată evidenţiem: nu amestecaţi legumele cu fructele.
22. Apa limpede de castraveţi cruzi cu ardei gogoşar, cu puţină

ceapă şi roşii (sau fără roşii, ci cu ardei) şi dovlecei (dovleac)
Atenţie! Cei cu grupa sanguină A şi AB să evite ardeii şi cei cu A şi

B să evite roşiile, iar cei cu 0 şi A să evite vinetele. Unu doi castraveţi,
cu ardei, câteva roşii, puţină ceapă, tăiate felii; apă.

Folosire la fel ca la cele precedente.
23. Roşii, ardei, vinete recondiţionate
Roşiile, ardeii şi vinetele au nişte substanţe toxice (mai ales cele

insuficient  şi  forţat  coapte  cu  substanţe  chimice),  de  aceea  mare
atenţie, cei bolnavi să le evite. La fel, murăturile, acriturile făcute din
aceste  legume trebuie  evitate,  la  fel  şi  bulionul  în  ciorbe şi  sosuri.
Fiecare separat.  Câteva roşii (sau ardei sau vinete), cărora li se cres-
tează coaja uşor, sau se înţeapă cu vârful unui cuţit, pe toate părţile;
apă puţin sărată, să le acopere bine. Se lasă 12 ore. Se aruncă apa şi se
mai lasă 3-4 ore în altă apă şi iar se aruncă. După aceasta se taie în
bucăţi mai mari, şi se pune altă apă (atenţie, roşiile să nu se zdrobească,
cele moi să se dea la o parte). După  câteva ore  se poate folosi apa
limpede, iar roşiile şi ardeiul se pot mânca ca salată. Vinetele la fel, se
pot apoi fierbe, după care trebuie scurse şi făcute tocană de vinete (nu
se prăjesc). Să se mai adauge şi puţin hrean, ce le face mai digestibile.
În acest fel se mai atenuează toxicitatea.

24. Apa limpede de tulpini şi rădăcini de salată
Salata îmbătrânită, având tulpini mari şi groase, se scoate din pământ

cu rădăcină, se curăţă de frunze şi se lasă să se usuce pe jumătate.
Se spală bine şi se taie în bucăţi (în lung), care se pun în apă şi  se

lasă câteva ore. Se foloseşte apa, apoi se mai adaugă încă 2-3 rânduri.
Aceste tulpini şi rădăcini au un latex foarte valoros şi medicamentos.
Se pot pune şi în ţuică tare, ca tinctură. O cură de acest latex ajută mult
în stările nervoase, dureroase, în cancere.

E foarte amară, folosiţi puţin.

261



25. Apa limpede de usturoi sau ceapă ori praz, cu pătrunjel sau
ţelină

Doi-trei căţei de usturoi sau frunze verzi de usturoi; pătrunjel sau
ţelină (cantitate potrivită); sucul de la o jumătate de lămâie se zdrobesc
bine, se frământă chiar, până se face o pastă. Se lasă 7-10 ore.  Se ia
câte un vârf de linguriţă din acest amestec şi se pune într-un pahar cu
apă. Cei mai slabi cu stomacul pot pune şi foarte puţină miere. Acest
amestec se foloseşte şi  ca un condiment  la masa  de prânz şi  seara.
Atenţie, să nu fie folosit mult,  că scade prea mult tensiunea.  Este un
adevărat medicament pentru toate bolile.  Se poate face şi cu pătrunjel
uscat (praf).

26. Apa limpede de cimbru,  tarhon, mărar, măceşe verzi  sau
uscate (praf)

Măceşele trebuie bine strecurate, ca să nu rămână puful indigest.  Se
prepară la fel ca mai sus.

27. Ciorbe dietetice din apă limpede de legume
Cei cu boli speciale şi grave, care nu mai au voie sau nu pot mânca

decât ceva lichid, pot pune această apă limpede de legume în supele
strecurate (la urmă, ca să le vitaminizeze). La fel pentru copiii mici,
pentru cei ce mănâncă total nefiert. Atenţie! Să nu fie fermentată.

28. Apa limpede de iarbă şi frunze de primăvară
Primăvara devreme, după dezăpezire, cum începe să crească puţin

iarba, tundeţi câte o mână de iarbă dintr-un loc curat (chiar din parcuri,
de pe lângă blocuri), spălaţi-o bine şi radeţi-o bine pe o răzătoare de
plastic; adăugaţi  apă. După 5-6 ore se poate folosi apa limpede. Aşa
simplă,  sau  cu  puţină  lămâie  şi  miere.  Această  iarbă  are  elemente
imunologice, ca un fel de vaccin.

Faceţi câte o cură de o săptămână primăvara, vara şi toamna spre
iarnă.  La  fel  se  poate  face  cu  frunze  de  arbori  (să  nu  fie  toxici).
Atenţie,  începeţi cu puţin. La fel, apa de orz, grâu pus în ghiveci şi
ţinut în camera unde dormiţi, şi după ce creşte de 10-15 cm. Faceţi ca
mai  sus din verdeaţa respectivă.  Această verdeaţă absoarbe toxinele
din locuinţă şi produce anticorpi, ca un autovaccin foarte valoros.  Ce
rămâne de la apă, se foloseşte ca salată. Se tunde de 5-10 ori până nu
mai creşte.
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29. Sucurile de Legume
Sunt  bune,  dar  pentru  cei  bolnavi  sunt  prea  concentrate,  se  pot

folosi, dar diluate cu apă (eventual ceaiuri).
Feriţi-vă de tot  ce  este  prea concentrat.  La  sete,  folosiţi  apa de

fructe; la odihnă, apa de cereale; la efort, apa de seminţe.

D. Apa limpede de seminţe, de la cele de fructe, până la 
cele leguminoase.

Sunt proteice şi multe dintre ele sunt uleioase.
30. Apa limpede de seminţe de struguri
Sunt mai puţin folosite, dar au mare valoare terapeutică. Strângeţi

seminţele de la struguri,  dar atenţie, să nu fie de la struguri străini-
hormonizaţi şi chimizaţi, ci de la struguri de casă.

După ce stoarceţi strugurii de vin, alegeţi seminţele şi le uscaţi la
aer (să nu fie la temperatură mare, că le distruge). Se pun 1-2 linguriţe
de seminţe de struguri bine zdrobite şi apă. După 5-6 ore se poate bea,
simplă, cu puţină lămâie şi miere. Se strecoară uşor şi partea lăptoasă
se mănâncă separat.

31. Apa limpede de seminţe de dovleac
Aceste seminţe sunt foarte valoroase, în special pentru toţi viermii

şi paraziţii intestinali şi pentru afecţiuni la prostată. Una-două linguri
de seminţe  de dovleac  cu coajă  cu tot,  bine zdrobite  şi  apă (cam  
100 ml).

După 5-6 ore se scurge uşor apa limpede, care se mai strecoară de
cojile mărunte (printr-un tifon). Laptele se foloseşte la prânz. Folosire
la fel ca Reţeta 30.

32. Apa limpede de nuci, alune, migdale, castane etc.
Nucile sunt cele mai valoroase dintre toate seminţele uleioase, dar

sunt  greu suportate,  de  aceea trebuiesc  re-condiţionate.  Având uleiuri
foarte concentrate, ce trebuie „desfăcute”, acestea se înmoaie  mai mult
de 12 ore, până se ia pieliţa.

Nu vă lăcomiţi la multe. Miezul de nucă de la 5-6 nuci se înmoaie
peste 12 ore în apă şi apoi se curăţă de pieliţă. Se pisează bine şi se
pune din nou apă (cam 100 ml). Se amestecă bine şi se mai lasă 5-6
ore.
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Apa limpede uşor uleioasă se bea dimineaţa pe stomacul gol, cu
înghiţituri mici şi cu pauze. Se poate pune şi puţină lămâie şi foarte
puţină miere. Are efecte deosebite,  medicamentoase şi hrănitoare, mai
ales în cancere, diabet, anemii.

Partea lăptoasă se mănâncă la prânz în salate şi alte preparate. Toate
seminţele fiind foarte concentrate, se înmoaie cel puţin 12 ore, apoi se
pisează bine, altfel sunt greu digerabile.

Se taie în bucăţi mari, ca să nu încolţească şi aşa se înmoaie  (mai
ales  partea de jos germinativă), sau se crapă pe mijloc, longitudinal.
Nu prăjiţi seminţele, că se supra-concentrează, devin toxice şi atacă
în special ficatul.

Arahidele, soia, ce nu se pot mânca crude (ca şi fasolea), se opăresc
în apă clocotită cam 3-5 minute. Se re-usucă, şi se pot mânca la fel ca
cele prăjite, direct sau măcinate făină în salate şi sosuri.

33. Apa limpede de soia
Soia este  alimentul minune, ce poate  înlocui carnea şi brânzetu-

rile. Este salvarea naturiştilor, că are toate elementele, în special pro-
teinele esenţiale ce sunt deficitare în celelalte. Se mai zice că le mai au
seminţele de floarea-soarelui, seminţele de mei şi orzul încolţit.

Seminţele  de soia,  ca şi  arahidele şi  cele de fasole,  au o anume
toxicitate, de aceea trebuie re-condiţionate, prin opărire în apă cloco-
tită timp de 3-5 minute sau prin încolţire (lujeri verzi).

Se usucă şi se fac ca o făină, care se pune direct în salate,  sosuri.
Sau soia şi arahidele se pun şi direct, cum le punem pe cele prăjite.  Se
face şi unt din acestea.

Soia  şi  fasolea  încolţită-lujeri  verzi  se  prepară  uşor. Se  pun 1-2
linguri de soia şi fasole întregi (nezdrobite) la înmuiat până se umflă şi
dau spre încolţire (2-3 zile), şi într-un ghiveci (sau două) cu pământ se
plantează nu prea adânc şi se lasă până cresc  de 5-10 cm. Se scot cu
rădăcină cu tot, se spală bine şi se usucă  pe jumătate (să se oprească
creşterea). Se pisează, se fac lapte, apă limpede. Au toate elementele şi
vitaminele-enzimele hrănitoare.  Atenţie,  nu vă lăcomiţi, folosiţi  câte
puţin, că au o tărie ce face rău (5-10 lujeri la o folosire).

Brânza  şi  laptele de soia se fac uşor. Soia se spală, se macină cât
mai fin, iar făina obţinută se pune la înmuiat timp de 7-10 ore (în apă,
potrivit, ca să fie ca laptele, nu prea gros). Se strecoară printr-un tifon
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dublu şi  se dă în 10-20 clocote la foc tare (atenţie,  să se amestece
continuu, că se prinde). Acesta este Laptele.

Brânza se face din acest lapte în care în care se pune puţină lămâie
când este fierbinte  şi se amestecă uşor până se brânzeşte. Se pune în
tifon dublu şi se strecoară de zer (ce se bea separat). Gospodinele pot
face o sumedenie de preparate din acestea. Naturiştii exigenţi pot să
folosească modalităţi fără fierbere. Din făina de soia şi de fasole se
poate face rapid iahnie, ca pe cir fiert până se îngroaşă, după care se
asortează şi  se condimentează în diferite moduri,  după gust  (în apă
clocotită, se pune uşor făina şi se amestecă până se îngroaşă şi se lasă).

34. Apa limpede de mazăre verde
Nu uitaţi! Apa limpede de mazăre verde, şi mai ales laptele sunt bune

pentru cei cu cancere. Mazărea se poate mânca şi crudă. La fel, lintea,
bobul, năutul, susanul.

35. Arahidele şi soia fierte 3-5 minute în vin cu sirop (miere)
până ce devin pastă sunt ca o prăjitură.

Bătrânii le pisează. Nu mâncaţi multe.

Acrituri şi Condimente

În general, atenţie la Acrituri şi Condimente. Acriturile sunt pe bază
de fermentaţie, ce conţin şi mulţi fermenţi „agresivi” ce intră în „luptă”
cu fermenţii noştri digestivi, producând o tulburare în „flora microbiană
proprie”... Oţetul  şi  sărătura,  la  fel,  omoară  flora  proprie  şi  tulbură
sucurile digestive. Tot ce este fermentat şi prea sărat, oţetit, să se evite
de către bolnavi.

Dar,  mâncarea  fără  oleacă  de  „acritură”  devine  respingătoare.  De
aceea  să  se  folosească  acriturile  proaspete-nefermentate,  iar  cele
fermentate trebuie „inactivate-recondiţionate”.

Oferim şi noi câteva Reţete.
36. Suc proaspăt de lămâie şi măceşe peste salate, în apă limpede,

în mâncări, în laptele de cereale, seminţe etc.
Atenţie,  însă,  că  prea  multă  lămâie  e  totuşi  nocivă, deşi  se  tot

vorbeşte de vitamina C din ea. Aciditatea lămâii pentru noi, orientalii,
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schimbă  brusc  echilibrul  acido-bazic şi-l  face  „nestabil”.  Folosiţi
putină lămâie; folosiţi mai mult acriturile noastre naturale.

37. Apa de corcoduşe proaspete şi zdrobite sau uscate (verzi sau
coapte)

Făcute suc, fermentează repede şi devin nocive. Acritura după gust.
38. Corcoduşe fermentate inactivate
Sucul  fermentat  se fierbe 5-10 minute,  pentru că  scopul  nu este

aportul de vitamine, ci acritura. Se foloseşte după gust. Puţin hrean ras
întârzie fermentarea. Dacă sucul mai fermentează încă o dată nu se mai
foloseşte, că este nociv.

39. Corcoduşe fermentate şi apoi uscate şi făcute praf-pudră
Fermentaţia se  opreşte  prin fierbere şi prin uscare (la rece sau la

cald). Să nu fie o fermentare în stare activă. 
40. Frunze de viţă de vie proaspete şi zdrobite în apă, de folosit ca

apa acrişoară.
41. Struguri necopţi proaspeţi şi zdrobiţi
La fel. Uscaţi corcoduşe, struguri necopţi, să le aveţi la îndemână şi

apoi se pot folosi zdrobite pudră.
La fel, uscaţi prune verzi, mere verzi, gutui verzi.
42. Apa acrişoară din prune verzi
La fel.
43. Apa acrişoară din mere sau gutui verzi
Tot secretul este să nu fie o acritură în stare activă.
44. Zeamă de varză acră inactivată prin fierbere 5-10 minute
Cei cu boli mai grave, alergii, tulburări digestive, nu folosiţi mură-

turi acrite, ci eventual inactivate. Nu folosiţi bulion, roşii la sare, cas-
traveţi, ardei muraţi, sau în oţet... mai ales în cancere, duc la o accele-
rare a bolii.

Nu folosiţi nici roşiile crude, că acrirea cu acestea accelerează majo-
ritatea bolilor. Roşiile se folosesc foarte puţin, doar în aperitive, ca şi
ardeii.

Atenţie! Dacă începe să fermenteze laptele de la apa limpede, nu-l
mai folosiţi. Cei mai puţin bolnavi, faceţi din acesta supă, pe care s-o
fierbeţi timp de 5-10 minute.

Dacă nu aveţi la îndemână cele indicate, faceţi dumneavoastră borş
acrit  (nu  prea  tare)  şi  apoi  la  fiecare  mâncare  să-l  inactivaţi  prin
fierbere timp de 5-10 minute (după necesar).
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45. Borş acrit inactivat
Faceţi  puţin  şi  des  să  nu  se  strice,  după  necesar  (în  funcţie  de

membrii familiei). Grâu zdrobit şi porumb (între 1-3 şi 10 linguri dintr-
o făină măcinată mai mare); câteva prune uscate-dulci, sau 1-2 mere
dulci, sau puţină miere; apă puţin călduţă; câteva frunze de sfeclă şi de
ceapă. Ceapa ajută fermentarea. Se ţin într-un borcan până la acrire şi se
fierb 3-5 minute la folosire (eşalonat sau tot, şi păstrat la frigider).

Nu folosiţi borş din fructe, că dau spre oţetire. Oţetul fiert nu „este
admis”. Încercaţi să mâncaţi şi să beţi cât mai puţin acru (la fel cât mai
puţin dulce). La fel, folosiţi foarte puţin sărat.  Sarea folosiţi-o doar la
aperitive (ca să deschidă pofta de mâncare).

Condimentele  să fie folosite  câte puţin... pătrunjel, ţelină, usturoi,
ceapă,  cimbru,  mărar,  chimen,  foi  de dafin,  hrean,  etc...  Vitaminele
căutate sunt în verdeţuri şi fructe, condimentele ajută doar digestia.

Repere de Meniuri

După sezon.
Dimineaţa – până la ora 10.
Hidratare cu apă limpede.
Luni şi Marţi 
46. Apă de fructe de sezon (vezi Reţetele).
Miercuri şi Joi 
47. Apă limpede de cereale, la alegere (vezi Reţetele).
Vineri şi Sâmbătă 
48. Apă limpede de seminţe, la alegere, ce aveţi la îndemână (vezi

Reţetele).
Duminică 
49.  Apă limpede de legume-verdeţuri,  la  alegere (vezi  Reţetele),

doar  pentru cei  foarte  bolnavi,  restul  post  pentru Biserică.  (în  mod
obişnuit,  duminica,  până  după  terminarea  Sfintei  Liturghii  nu  se
mănâncă şi nu se bea nimic – n. ed)

Atenţie! Începeţi cu puţin, până vă obişnuiţi, şi apoi folosiţi cât vă
este  necesar,  în  general  100-200  ml.  Ţineţi  mult  în  gură  până  se
încălzeşte şi faceţi pauze de 5-10 minute.
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După ora 10 – Micul dejun, doar fructe cu laptele de la reţetele cu
apa limpede (vezi Reţetele).

50. Luni şi marţi
 Un fruct de sezon şi laptele de la cereale (vezi Reţetele).
51. Miercuri şi joi
 Un fruct de sezon şi laptele de la seminţe (vezi Reţetele).
52. Vineri şi sâmbătă
 Un fruct de sezon şi laptele iarăşi de la cereale.
53. Duminică
 Pauză pentru Biserică; cei foarte bolnavi pot folosi doar fructe de

sezon.
Nu alergaţi după cele scumpe şi rare; folosiţi pe cele mai uzuale şi

mai la îndemână. Folosiţi pe cât posibil pe cele din locul apropiat (sau
propria grădină), şi rar pe cele îndepărtate şi străine.

Prânz – tot după sezon.
Luni şi marţi
54. Masa de prânz
1. Câteva linguri de lapte de seminţe.
2. Verdeţuri  de sezon tocate foarte mărunt.  Bătrânii  să radă  totul

foarte fin, sau prin maşina de tocat. Să fie o cantitate suficientă. Se pot
folosi şi cele uscate, cum ar fi rădăcinoasele. Toate legumele crude la
îndemână:  morcov,  păstârnac,  dovlecel,  salată,  conopidă,  etc.  (dar
numai câte un  sortiment,  sau cel  mult  trei).  Evitaţi  roşiile,  ardeii  şi
castraveţii, folosiţi-i puţin.

3. Câteva fire de pătrunjel şi mărar (sau cimbru, leuştean, ce aveţi la
îndemână, eventual chimen zdrobit, evitaţi piperul). Şi puţin usturoi,
ceapă,  hrean (cei  cu gastrite  şi  ulcere  să  le  evite  sau să  folosească
foarte puţin).

4. Acritură (puţină) – ce aveţi la îndemână (vezi Reţetele cu Acrituri).
Se amestecă bine, ca o pastă. Dacă este prea moale, se mai întăreşte

cu un adaos de zarzavat bine tocat, mai ales frunze cu nervuri groase de
varză sau foi de sfeclă, etc. Dacă este prea tare, diluaţi cu apă simplă,
sau cu o verdeaţă zemoasă (puţin castravete ras fin). Evitaţi roşiile.

Să mâncaţi  acest  piure (cantitate după necesar) încet,  gol,  sau cu
mici fărâme de pâine sau puţin orez fiert sau mămăliguţă. Încet-încet vă
va plăcea; până încep să se secrete sucuri digestive pentru noul preparat
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de  alimente.  Cei  mai  puţin  bolnavi  pot  folosi  şi  orez,  mămăliguţă,
cartofi fierţi în cantitate mai mare.

55. Aperitivul
Din pasta de mai sus.
Adaos  mai  condimentat,  cu  câteva  măsline,  chiar  puţine  roşii,

ridichi,  castraveţi,  usturoi,  hrean (foarte puţin pentru cei sensibili  la
stomac), puţină acritură în plus.

Se mănâncă înainte, însă nu prea mult, ca să se deschidă digestia.
Se  opreşte  puţin  şi  pentru  sfârşitul  mesei,  ca  să  dea  senzaţia  de
saturare. Se mănâncă gol sau cu foarte puţină pâine, orez, mămăliguţă,
cartofi fierţi. Cei mai puţin bolnavi pot folosi un „suport” de orez mai
mult, de mămăliguţă, pâine neagră.

Evitaţi prea multe amestecuri... Insistaţi pe un sortiment pe care-l
schimbaţi apoi cu altul.

Miercuri şi joi
56. Lapte de grâu (de preferat încolţit) sau orez. La fel ca la 54 şi 55.
Vineri şi sâmbătă
57. Lapte tot de seminţe, în special de floarea-soarelui (că au toate

proteinele  esenţiale),  şi  puţine  seminţe  de  dovleac.  Dacă  nu  aveţi,
folosiţi nuci, migdale sau alune etc. La fel ca la 54 şi 55.

Duminică
58. Verdeţuri şi legume rase fin, făcute pastă, cu puţine seminţe

uleioase măcinate (în loc de ulei). Şi în rest la fel ca la reţetele 54 şi
55 pentru cei mai puţin bolnavi.

59. Brânză de soia (vezi Reţeta 33), şi în rest ca la 54 şi 55.
60. Lujeri verzi de soia şi în rest ca la 54 şi 55.
61. Un lapte de seminţe
Cu ceva verdeţuri (ca la Reţetele 54 şi 55), cu un suport de cartofi

fierţi (tăiaţi în patru; după o fierbere de jumătate de oră se aruncă apa şi
se fierb apoi în altă apă).

62. Amidon de Cartofi
Cartofii sunt cei mai uzuali. Radeţi (fin) câte 3 cartofi de persoană

cu apă mai multă şi stoarceţi bine sucul printr-un tifon şi mai repetaţi
încă o dată cu apă, să iasă tot amidonul.

Apa lăsaţi-o timp de 15 minute, după care, scurgând-o uşor, se lasă
în castronul cu suc o pastă albă (tocmai amidonul). Acest amidon este
valoros, pentru că nu mai este fiert (ca la cartofii fierţi) şi este de mare
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folos  bolnavilor  cu  boli  grave  (mai  ales  cancere).  Acest  amidon  se
foloseşte în loc de laptele de la reţetele 54 şi 55.

În rest, la fel, se pot face tot felul de preparate, aperitive, unt, paste, etc.
Nimeni nu se poate lăuda că este perfect sănătos, de aceea trebuie o

atenţie în prevenirea unor boli pe care le avem în noi sau le dobândim.
Boala, mai ales la copii, este „CRUCEA trupului” ce  trebuie dusă cu
nădejde şi credinţă.

La fel, spre bătrâneţe, când „uzura” organică se observă tot mai mult.
În zilele noastre, medicina este „prima necesitate”; trebuie să ştim

fiecare şi o „medicină personală şi de familie”. Să nu ne „certăm” pe
diferitele „filozofii medicale” (ce fac atâtea gălăgie)... Orice „valoare
medicală” este un „bun general”, fără monopolul cuiva.

În faţa bolii şi animalele sălbatice se „opresc”... (nici animalele nu
mai fac rău altora bolnave, mai ales dacă sunt „pe moarte”).

Nu fiţi fixişti. Faceţi „cure” de „naturism”, dar păstraţi apoi şi o
normalitate, şi cu „fierturi”, că noi avem în „geneticul nostru” şi acest
mod de alimentaţie. Se constată că un „naturism strict” la  mulţi pro-
duce o „autointoxicare” cu propriile toxine, de aceea trebuie să se folo-
sească şi unele „fierturi”, ca să echilibreze funcţiile organice.

În boli grave este nevoie de o mai mare stricteţe şi selectare, dar în
„cure  mai  lungi  sau  mai  scurte”,  cu  alternanţe  de  „simple  fierturi”
(cartofi fierţi, mămăliguţă, orez simplu, supe uşoare etc.), dar cu ferire
de prăjeli şi grăsimi tari.

63. Orezul şi Mămăliguţa
Ca şi cartofii, orezul şi porumbul sunt cele mai la îndemână.
Cea mai mare nenorocire este că majoritatea aleargă după pâine şi

tot felul de produse de patiserie,  şi  uită de cerealele de bază...  grâul,
porumbul (la noi), şi orezul, ce sunt o binefacere...

Orezul este o cereală de mare valoare alimentară, chiar dacă este
lipsit de „coaja” lui (decorticare).

Părinţi, daţi copiilor zilnic orez fiert simplu, în locul pâinii! La
fel, mămăligă, la care adăugaţi şi tărâţe de grâu, de secară.

Tinerii, în special, au nevoie de un „aliment” care „umple” burta şi
cerealele sunt cele mai indicate, pentru că preparatele dulci şi grase se
lipesc de intestine şi fermentează, de aceea declanşează boli.

Doar cerealele  au „hrana nevoilor” şi lipsa lor dă această carenţă.
Eşti gras, dar cu nervii slabi.
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Dimineaţa  beţi  cu  înghiţituri  mici  un  pahar  de  apă  să  se  spele
stomacul şi peste o jumătate de oră apa limpede preparată după reţetele
indicate. Nu mâncaţi dimineaţa, că acum organismul caută o dezintoxi-
care... şi mâncarea face o „re-intoxicare”... Mâncaţi fructe şi laptele de
cereale şi seminţe, care dă energie, nu o consumă, şi produce „dezinto-
xicare”.

Luaţi în buzunar seminţe de grâu, orz, orez şi seminţe de dovleac şi
floarea-soarelui şi mâncaţi-le mergând, chiar şi  lucrând (dar să nu fie
prăjite). Au o mai mare valoare decât „zaharicalele de comerţ”...

La prânz şi seara, în mâncarea obişnuită puneţi 1-2 linguri de făină
de grâu proaspăt măcinat (o lingură de grâu la maşina de râşnit cafea
sau de râşnit piper şi zahăr), sau de orez, sau porumb, peste salate, că
ajută mult la „hrănirea adevărată”.

Totul depinde de obişnuinţă şi oleacă de Voinţă... Începeţi cu puţin,
până vă obişnuiţi.

Vă redăm şi noi aici câteva „Repere”... Dacă vă vor fi de folos, ne
vom bucura. Repetăm: Boala nu se vindecă decât de DUMNEZEU, dar
suntem şi noi datori să „păstrăm Legile” pe care DUMNEZEU Le-a pus în
toate.

Seara – Meniuri alternative. La prânz mâncaţi proteicele şi  seara
amidonoasele (cereale şi legume). Vedeţi reţetele cu cereale şi legume:
56, 58, 60, 62, şi le împărţiţi după posibilităţi şi propriul gust.

Câteva atenţionări
La fiecare Masă să fie de bază cerealele, seminţele şi legumele, iar

adaosurile de condimente şi alte suporturi (puţină pâine, mămăliguţă,
cartofi fierţi, orez fiert, etc.) să fie mai mult de formă, pentru saţietate.
Pentru cei cu boli grave adaosurile să fie reduse la minim.

Fierbeţi cât mai rapid şi puţin. De aceea faceţi fasolea, soia, orezul,
legumele făină ca pe cirul de mămăligă şi în 15 minute le-aţi fiert.

Radeţi fin legumele şi aşa fierb în câteva minute.
Fasole verde, sau morcov ras, sau frunze verzi, sau varză:  radeţi-le

fin pe o răzătoare de plastic (cea de sticlă este periculoasă). şi daţi-le în
fiert, în apă puţină, ca o pastă. Apoi adăugaţi condimentele şi celelalte
(vezi Reţetele 54, 55).

Fasole bătută, soia, linte, bob: făină se fierbe şi se face cir gros şi
apoi se adaugă celelalte adaosuri.
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66. Soteurile, sosurile, untul vegetal 
Le puteţi face astfel. Sote de morcovi roşii, sote de fasole verde;

unt de fasole, de soia, de orez, de alte rădăcinoase uscate chiar (vezi
Reţeta 65).

Unii sunt „leneşi” şi li se pare greu, dar este mai uşor ca o „bucătărie”
cu multe fierturi şi prăjeli.

Să aveţi câteva răzătoare cât mai fine, o maşină de tocat, o maşină
de  râşnit  de  mână  sau  electrică,  în  rest  câteva  vase,  pahare,  cuţit,
furculiţă, linguriţă, lingură etc.

67. Varză crudă rasă foarte fin şi puţină ceapă rasă, la fel, fin
Se fierb rapid în apă foarte puţină, cel mult 15 minute. Se iau de pe

foc, se adaugă condimentele, câteva seminţe uleioase măcinate (în loc
de ulei), f.f. puţină sare (sau 1-2 măsline puţin sărate), puţină acritură.
Este o varză călită minunată.

67. La fel, din orice legumă
68. Ciupercile şi bureţii
Ciupercile şi bureţii sunt valoroşi, dar să nu se facă exces; cei cu

boli grave să le folosească doar de ocazie şi câte puţin...
Ciupercile  şi  bureţii  proaspeţi  (trebuie  evitate  cele  la  cutii,  din

comerţ) se curăţă, se bagă în oţet tare un sfert de oră şi apoi se storc şi
se pun în apă multă şi iar se storc bine. Ceapa se desface în foi, iar într-
un borcan se pune un rând de ceapă, apoi un rând de bureţi bine storşi,
câteva fire de pătrunjel şi hrean ras ca să nu fermenteze repede. După
3 zile se pot folosi cruzi sau în ciorbe. Din aceşti bureţi puteţi face
paste, unt, pateuri, ciorbe şi tot felul de meniuri. La borcan, bureţii nu
stau mult. Atenţie,  trebuie uscaţi  cât mai  repede, altfel se alterează.
După ce-i  scoateţi  din oţet  şi-i  stoarceţi  bine,  puneţi-i  la  uscat  la o
uşoară căldură şi în strat răsfirat. Atenţie, să nu fie otrăvitori! Dacă se
înnegreşte ceapa sunt otrăvitori.

Lactatele şi brânzeturile trebuie să fie evitate în boli grave, la fel ca
şi ouăle şi peştele, pentru că au substanţe toxice pe lângă cele hrăni-
toare. Eventual, folosiţi-le doar de două ori pe săptămână, la prânz.

Mare  atenţie,  cerealele  şi  seminţele  să nu  fie  mucegăite, că
produc  intoxicaţii  grave. Dacă  sunt  mucegăite,  spălaţi-le  când  le
folosiţi în apă călduţă şi puneţi-le la înmuiat 5-7 ore, chiar mai mult,
să-şi schimbe ele chimismul interior. Se pot pune şi la încolţit, că prin
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încolţire îşi atenuează toxicitatea. Sau, după spălare, într-o tavă prăjiţi-
le uşor până se rumenesc (cerealele); iar seminţele nu se prăjesc, ci după
înmuiere se fierb 5 minute în apă clocotită şi apoi se zdrobesc sau se
usucă. Atenţie să nu aibă viermi sau alte impurităţi, sau tratare chimică.

Mai ţineţi cont de unele indicaţii, de mare valoare.
În special în zilele noastre, din cauza alimentelor cu foarte multe

adaosuri chimicale,  mai ales copiii, tinerii şi bătrânii fac tot felul
de boli necunoscute şi confundate cu altele.

Plantele,  cerealele,  seminţele,  în  stare  naturală  au  în  ele  şi  unele
„enzime  antitoxice”, care  prin  fierbere  se  pierd,  de  aceea  alimentaţia
„crudă” nu este doar o „paradă” culinară, ci cu adevărat o „medicină ex-
perimentală”. Astfel, alternaţi fierturile şi nefierturile, iar cei cu boli grave
insistaţi pe crudităţi. Mai mult, majoritatea au o reacţie toxică la „glutenul
din cereale”, ce se „lipeşte” de intestine şi generează „focare toxice”.

Copiii şi bătrânii mai ales trebuie să evite cerealele cu gluten (grâu,
secară, ovăz, orzul mai puţin) şi  să le folosească pe cele fără gluten
(porumb,  mei,  hrişcă,  orez).  Mămăliguţa  şi  pilaful  de  orez  să  nu
lipsească şi să înlocuiască în cea mai mare parte pâinea.

Grâului, orzului şi celorlalte  încolţite  li se atenuează glutenul,  dar
atenţie la folosirea acestora (vezi reţeta cu încolţirea), să nu fie coapte
şi fierte. Glutenul fiert şi copt devine foarte alergic şi  toxic la foarte
mulţi. De aceea, pustnicii mâncau grâul şi cerealele direct zdrobite sau
făcute pesmeţi uscaţi la soare, fără coacere.

Folosiţi din plin orezul fiert simplu şi mămăliguţa în loc de pâine.
Nu fiţi fixişti însă, mai gustaţi şi pâine obişnuită.

Lactatele şi brânzeturile sunt o nenorocire dacă se folosesc cu cerea-
lele cu gluten... folosiţi-le, eventual, cu cele fără gluten, şi în special cu
legume piure.

DOMNUL să ne ajute să înţelegem cele bune!
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Cerealele, între Sacru şi Medicină
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TATĂL nostru, Care eşti în CERURI, 
PÂINEA noastră cea de toate Zilele,
Dă-ne-o nouă ASTĂZI.
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PREFAŢĂ

De ce atâta „gălăgie” în privinţa „mâncării”?...
Omul  este  în  esenţă  de  Natură  Spirituală,  iar  partea  materială

trebuie să fie sub „stăpânirea” Spiritului. Unii se laudă că, pentru ei,
„totul este dincolo de materie” şi pot s-o „reducă la minimum”. Sunt
şi asceţi mistici Creştini care vorbesc de „Sufletul Înduhovnicit”, ce s-
a ridicat „deasupra a tot ce este trupesc”.

       Noi, însă, „cei de jos”, ne smerim şi ne zbatem în „nevoile
trupului”, jinduind la „cele de SUS”, cu o „nădejde de miracol” doar.

Omul a  căzut în păcat prin „trup” şi  cu trupul trebuie să  „păti-
mească”. Şi Sfinţii au trecut prin „spinii trupului”, iar noi, cei mici, îi
purtăm necontenit. 

„Durerea trupului” adesea este mare şi aşa se caută o „alinare”, pe
care  cei  „milostivi”  ne-o  dăruiesc.  Dacă  „VIAŢA” este  Bucurie,
„moartea” este  „suferinţă”. DUMNEZEU a Creat  doar  VIAŢA,  iar
„moartea” şi-a „adăugat-o” Creaţia, ce se face „contrară” CREATO-
RULUI. DUMNEZEU, însă, nu poate „suferi” durerea şi aşa chiar EL
îl „învaţă” pe Om” cum să iasă din ea.

„Ştiinţa Medicinii” este alături de „Preoţie”. PREOŢIA coboară pe
DUMNEZEU în Lume şi Medicină „redă” Lui DUMNEZEU Lumea.

VIAŢA este „Sănătate” şi Sănătatea este Chipul VIEŢII Create de
DUMNEZEU.

Noi încercăm o „redescoperire” a „Tainei Sănătăţii”.
Pentru noi, Oamenii de rând, „trupul” este „Chipul Sănătăţii”, iar

pentru  cei  „deosebiţi”,  într-adevăr,  este „Sufletul”.  Pe  noi  ne
„copleşeşte” trupul, iar cei Spirituali pot fi „liberi şi peste trup”.

Să fim priviţi cu „îngăduinţă”, şi mai ales cu „Dragostea alinării
suferinţei”.
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Cerealele, între SACRU şi Medicină

„Sănătatea  Omului  este  în Taina  Chipului  său, ca Menirea
Umanizării Naturii, pentru ÎNTRUPAREA DIVINULUI.”

Parabola JERTFEI lui Cain şi Abel

...pentru că ai mâncat din care ţi-am poruncit să nu mănânci... cu
osteneală  să  te  hrăneşti...  te  vei  hrăni  cu  iarba  câmpului...  întru
sudoarea feţei tele îţi vei mânca „PÂINEA” ta... (Facere 3, 17-19).

...Eva a născut pe Cain... apoi a mai născut pe Abel, fratele lui...
Abel a fost păstor de Oi, iar Cain „lucrător de pământ”... (Facere 4, 1-
2).

...Cain  a  adus  JERTFĂ  Lui  DUMNEZEU  din  „Roadele
pământului” şi a dus şi Abel din cele „întâi născute” ale Oilor sale şi
din grăsimea lor (lapte, unt, brânză)... şi a căutat DOMNUL spre Abel
şi  spre  „Darurile” lui,  iar  spre Cain  şi  darurile  sale  nu  a  căutat...
(Facere 4, 3-40).

Din  relatările  biblice  se  deduce  clar  că  primii  Oameni  erau
„lucrători de pământ” şi hrana lor era „iarba câmpului” şi „PÂINEA”
sudorii feţei.

Se zice  că  la  izgonirea  lui  Adam din  Rai  DUMNEZEU îi  dă  o
„FRUNZĂ din POMUL VIEŢII”, pe care s-o planteze; din ea a crescut
„Sămânţa  primelor  Cereale”,  din  care  s-a  făcut  primul  „CHIP  al
PÂINII”. Când Adam duce un „snop de grâu”, Eva alege Seminţele, le
macină între două pietre şi din făina acestora face o cocă, din care,
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dospindu-se  şi  pusă  la  căldura  Soarelui,  ieşi  zisa  „PÂINE”,  Taina
„Urmei POMULUI VIEŢII” din Rai. 

O, ce „GUST de Taină”!...
Şi Adam şi Eva şi urmaşii nu puteau mânca „verdeţurile câmpului”

decât  cu PÂINE. Fără  aceasta,  nici  o  mâncare  nu avea „putere de
viaţă”.  Şi  „MEMORIA”  acestei  Taine  se  întipări  pentru  totdeauna
Omului.  „VIAŢA” este  în „Originea POMULUI VIEŢII”,  CHIPUL
Tainei Lui DUMNEZEU.

Câmpul era foarte mănos şi doar „Seminţele de Cereale” trebuiau
să fie semănate anual. Începuse să crească şi de la sine, că Adam nu
strângea tot ce semăna.

După naşterea lui Abel, începu şi o „prietenie” cu „animalele”, că
Abel tare mult le iubea, mai ales Oile, ce creşteau libere, ieşite şi ele
din Grădina Raiului. Aşa Omul deveni şi „Păstor de animale”.

Adam „plângea” tot mai mult „păcatul” său; Eva era tăcută; Cain
era morăcănos;  Abel  era mai  vesel,  cântând cu Oile sale „Bucuria”
Vieţii.

Micuţul  Abel  face  şi  primul  ALTAR  DOMNULUI,  ca  o
„INSPIRAŢIE de SUS”. În câmpul din apropierea casei unde stăteau,
Abel ridică o „moviluţă”, pe care punea flori şi chema pe DOMNUL. 

–  DOAMNE, Tatăl  meu,  Adam, te-a pierdut,  dar VINO la mine,
Copilul său... eu n-am să te mai supăr...

Se zice că, într-o Zi, un Mieluţ se urcă pe acest ALTAR, şi dintr-o
dată se coborî o STRĂLUMINĂ ce întrecea Lumina Soarelui, în care
Mielul se mistui... Abel înţelese că DOMNUL l-a luat la Cer...

„DOAMNE,  zise  Abel,  în  fiecare Zi  am  să-Ţi  aduc  pe  cel  mai
frumos  Miel,  pe  care  Tu  să-l  iei  la  Cer...  Să  fie  cu  acesta  şi
ÎNCHINAREA şi RUGA mea”...

Aşa apăru prima „JERTFĂ adusă DOMNULUI”.
Abel era tot mai Vesel şi Oile sale se înmulţeau şi mai mult. Seara

se întorcea de la câmp cu braţele pline de verdeţuri pentru mâncare.
Cain aducea şi el Cerealele, pentru PÂINE. Cain, văzând JERTFA lui
Abel,  făcu  şi  el  ALTAR  DOMNULUI,  pe  care  puse  „snopi  de
Cerale”... Dar nu se „mistuiau” de STRĂLUMINĂ, ca la ALTARUL
lui  Abel.  Odată,  Abel  culese  el  nişte  Spice  mari,  din  care  rugă  pe
Mama sa, Eva, să facă o „PÂINE”, pe care s-o pună pe ALTAR... şi
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minunat, se „mistuia” ca şi Mieii săi... Cain, însă,  nu făcea PÂINE şi
aşa „snopii” săi nu erau primiţi la Cer de DOMNUL.

Abel vorbea adesea cu fratele său, Cain...
–  CHIPUL PÂINII  este  PREFACEREA Pământului  în  FOCUL

DIVIN. Mieluţii mei, au şi ei un CHIP de Taină, de sunt „PRIMIŢI la
Cer”... CHIPUL PÂINII, MEMORIA POMULUI VIEŢII din Rai este
direct Chipul Omului. Mieluţii mei sunt „Chipul Naturii”. Omul este şi
Natură-ţărâna pământului  şi  Chip după CHIPUL Lui  DUMNEZEU.
Viaţa Naturii  este Taina Chipului Mielului.  Viaţa Omului  este Taina
Chipului POMULUI VIEŢII DIVINE...

Dar Cain privea cu mare pizmă pe fratele său şi îşi puse în minte
chiar să-l omoare...

Cain nu a înţeles că VIAŢA este DAR DIVIN şi Omul nu poate fi
doar ca „Viaţa Naturii”. Omul are şi Memoria Naturii şi MEMORIA
CHIPULUI DIVIN şi doar în UNIRE este Omul ÎNTREG.

Omul doar cu cele „două Memorii” poate avea „VIAŢĂ”. Despărţirea
acestora, sau uciderea uneia, va aduce boala şi moartea, cum s-a şi produs.

Omul,  la  început,  era  Cerealier  şi  vegetarian-fructivor.  După
uciderea lui  Abel,  prima „vărsare de sânge”,  se zice că însuşi  Cain
preia Oile lui Abel, pe care nu le mai aduce JERTFĂ DOMNULUI, ci
le tăia şi le mânca, el şi urmaşii lui. Aşa, Omul a devenit şi carnivor.

Se zice că după „înnebunirea” lui Cain, care făcu „boala psihică a
fricii  uciderii”, urmaşii  săi  s-au  axat  mai  mult  pe  „păstoritul
animalelor”,  depărtându-se  de  „lucrarea  pământului”. Şi  în  locul
PÂINII şi legumelor începu mâncarea mai mult a „cărnii”. Cu timpul,
animalele se împuţinară şi  aşa apăru şi  zisa „vânătoare”...  Omul  se
înstrăina tot mai mult de Chipul său Original.

Omul, din Chipul său de „SUPRA-Creaţie”, devine „Omul naturii”
şi, mai mult, al unei „naturi ucise”. Omul îşi pierde tot mai mult „Chipul
UMAN” şi se confundă cu Natura. Chipul Omului este după „CHIPUL
Lui DUMNEZEU”, dincolo de Natură. Aşa, Omul se înstrăinează şi de
DUMNEZEU  şi  se  „profanează”  până  la  „omul  semianimal-semi-
vegetal”.
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Iată  căutarea  Medicinii  noastre:  „REMEMORAREA  Chipului
Omului”, în care este şi „Originea Sănătăţii Omului”.
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Rememorarea Chipului Omului

Omul nu este Natură,  ci  „Supracreaţie-supranatură”. Biblic,  Omul
este  la  sfârşitul  celor  „Şase  Zile  ale  Creaţiei”.  DUMNEZEU ia  din
„ţărâna pământului” (memoria şi substanţa Naturii) şi SUFLĂ Chipul
Omului, după CHIPUL şi ASEMĂNAREA Sa (Facere 1, 26). Omul este
o „Unire  a  Naturii  cu CHIPUL DIVIN”,  într-o transpunere  creativă.
Omul  este „Divinizarea Umanizată a Naturii”.  Prin Creaţiile Naturii,
DUMNEZEU îşi transpune ACTELE Sale Creative, în care îşi revarsă
aşa  zisa  „SUPRAGÂNDIRE”.  Natura  este  „ACŢIUNE DIVINĂ”  în
substanţialitate de creaţie. În Natură, SUPRAACŢIUNEA DIVINĂ se
transpune ca „mişcare, configurare, legi, principii, forme vitale, ener-
getice  şi  materiale”.  Deşi  Natura  are  în  sine  „MÂNA directă  a  Lui
DUMNEZEU”, ca desfăşurare are propria ei manifestare. Natura nu este
însăşi  „manifestarea”  DIVINULUI,  ci  Crearea  unei  „existenţialităţi”
înzestrată cu proprie manifestare, care are în sine „ORDINEA ACŢIU-
NILOR DIVINE” ce au Creat-o. Nu se confundă „ACTELE DIVINE”
(ce vin de dincolo şi sunt supranaturale) cu însăşi manifestarea proprie
a  Naturii.  Natura  este  pe  „baza”  ACTELOR  DIVINE,  dar  ca
„manifestare  de  substanţialitate”  de  Natură  creată.  DUMNEZEU
Creează  „fiinţialitatea  Naturii”  şi  apoi  Însuşi  El,  dincolo  de  Natură,
„PARTICIPĂ” la manifestarea proprie a Naturii. La antici, Divinul nu
este totodată Creatorul Naturii şi Participatorul la manifestarea Naturii,
ci doar ca  „participare-iluzie”. Biblic, DUMNEZEU Creează „Lumea
Naturii”  şi  apoi  „PRIVEŞTE”  cum aceasta  se  „manifestă  pe  sine”
(chiar dacă manifestările sunt pe Principii DIVINE).

Apoi DUMNEZEU Creează pe Om, care să facă o „Personalizare a
Naturii”, adică să „Răspundă şi pe principii proprii de creaţie”. Prin (şi
în)  Om,  se  „dublează  structurile  Naturii”.  În  Natură  este  doar  o
„structură creată pe principiile DIVINE”. În Chipul Omului, această
„structură de Natură” mai are şi capacitatea de a Suprastructura Natura
cu un „Răspuns direct de Creaţie”. Natura nu are „proprie gândire”, ci
Însăşi  SUPRAGÂNDIREA  DIVINĂ.  Prin  (şi  în)  Om,  Natura  se
dublează  şi  cu  o  „Gândire  directă  de  Creaţie”, care  este  un
„RĂSPUNS Personalizat al UNIRII Creaţiei cu DIVINUL”. În Natură
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nu  este UNIREA  Creaţiei  cu DIVINUL,  ci  doar  transpunerea
ACTELOR  DIVINE  în  Creativitate.  Prin  Om,  Natura  se  poate
„ÎNTOARCE” şi ea cu propriile Acte spre DIVINITATE. Natura este
impersonală şi prin Om se Personalizează. De aici, Chipul Omului ca
„PERSONALIZAREA Naturii”.

Dar  Omul  în  sine  nu  are  Personalizare,  ci  doar  prin  CHIPUL
DIVIN, care este „PERSONALIZAREA în Sine”.

Chipul Personal al Omului este doar ca „transpunerea CHIPULUI
DIVIN” şi într-un Chip de Creaţie.  Fără DIVINITATE, Chipul Per-
sonal al Omului dispare şi Omul rămâne tot o „structură de Natură”.

Omul este, astfel,  Supracreaţie, Suprastructură, „Personalizare de
Creaţie”.

Iată viziunea biblic-creştină a Antropologiei.
Omul este „Natură şi  DIVIN în UNIRE prin Chipul Personal de

Om”. Prin Om, DUMNEZEU PARTICIPĂ la „Răspunsul Naturii” şi
totodată  la  „RĂSPUNSUL  Omului”. Atenţie  la  această  „dublă
Participare-Răspuns”.

Omul face „Umanizarea Naturii” şi mai face şi un „Suprarăspuns”
al acestei Umanizări.  Omul „împropriază Natura” în Chipul Omului
(Umanizarea)  şi  apoi,  prin  această  împropriere,  face  „SUPRA-
RĂSPUNSUL  faţă  de  DIVINITATE”.  Omul  prin  Umanizare
„Răspunde Naturii”, totodată „întoarce” Natura spre DIVINITATE şi
în aceste UNIRI se face INTEGRALIZAREA Omului, ca „DIVINO-
Creaţie şi Creaţio-DIVIN”.

Omul, dacă nu este Personalizare de Natură (Umanizarea Naturii)
şi  dacă  nu  este  „Răspuns  de  Personalizare  de  Om”,  nu  mai  este
„Chipul Integral de Om”.

Anticii au căutat mult o găsire a „structurii fiinţiale” ale Omului.
Păcatul  a  adus  rupturi  în  aceasta  şi  mai  mult,  a  adăugat  „anti-
structurile”.

Aşa, Omul este văzut ca „simplă natură în supramanifestare”, de
unde zisele „planuri structurale” ale Naturii şi ale Omului.

Viziunea antică este „naturalistă”, Omul ca Divin ce se „structu-
rează  în  Natură”.  Aşa,  Omul  este în  „afară  Natură  şi  în  sine
Divinitate”.
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Biblic-Creştin  este  altfel.  Omul  este  „SUPRANATURĂ-
Suprastructură-CHIP  DIVIN”  şi  „Personalizare  de  structură  de
Natură” şi, mai mult, „SUPRAPERSONALIZARE, UNIRE DIVINO-
Creaţie şi Creaţio-DIVIN”.

După  concepţia  antică,  Omul  este  „trup-natură”  ca  „structurare-
principii spirituale Divine”, cu liantul „suflet”, ca  „nous-minte-spirit
Divin”, ca materie-soma-trup  şi ca suflet-vital.  Sufletul capătă „încăr-
cătura” atât a Spiritualităţii Divine, cât şi a materialităţii Naturii. Divinul
este  căutat,  astfel,  dincolo şi  de  Suflet  şi  de  materie.  Aşa,  „Sufletul
spiritualizat”  este  cel  „raţional”  şi  „sufletul  trupesc  este  iraţional”.
Sufletul  ar  deveni  „nemuritor” prin „Spiritualizare” şi  „muritor” prin
„materializare”.  De unde zisele  „planuri-capacităţi”  ale  Sufletului,  ca
„gândire, simţire, acţiune-voinţă”.

Unii  au mers  şi  mai  departe  cu această  „structură  naturalistă”  a
cunoaşterii  lumii  şi  Omului,  ca  zise  „planuri  ale  Spiritului”,  ca
„planuri ale vitalului” şi  „planuri ale materialităţii” (cum sunt pla-
nurile oculte magice şi, mai nou, zis ştiinţifice, ca plan  cauzal-divin,
plan  mental,  plan  astral-sufletesc,  plan  vital-eteric,  plan  material-
trupesc  şi,  mai  mult,  ca centre psiho-fizice  ale acestora,  în configu-
raţiile cosmice ale naturii şi ale Omului).

Creştinismul a preluat anumite elemente din acestea, dar viziunea
este cu totul alta.

Biblic, Natura-cosmosul nu este în „structuri-planuri”, ci în „Forme
Create  pe  UNICA  SUPRASTRUCTURĂ  a  ACTELOR  DIVINE”.
DIVINUL nu  „evoluează,  nu  se  structurează  prin  manifestările  de
planuri naturaliste”. Cosmosul-Natura este doar ca „Forme Create pe
SUPRAMODELUL DIVIN”, iar „structurile Formelor Create” nu sunt
manifestare  Divină,  ci  „manifestare  de  creaţie”.  „Manifestarea
DIVINĂ” este doar în „Formele directe şi deodată Create”. Formele
Create nu sunt pe „planuri evolutive”, ci în „diversitate creativă”. Nu
există „Forme de la simplu la compus”, ci „Forme integrale şi egale”,
în  „diversitate  de  transpunere”  şi  niciodată  o  Formă  nu  se  poate
transforma în altă Formă, ci se pot Uni neamestecat. Formele Create
au, apoi,  „structuri proprii de Forme”, ce  nu se confundă cu diver-
sitatea  Formelor. Păcatul  „rupe” Formele  şi  face  fărâmiţarea struc-
turilor, care îşi „caută rememorarea Formelor”.
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Viziunea  anticilor  este  o  „restructurare  a  memoriilor  ce-şi  caută
Formele  Create”.  De  aici,  „manifestarea  inversă  ca  evoluţie  şi
devenire”, care, în fond, nu există, ci este „accidentul păcatului”.

Viziunea Creştină-biblică este a „FORMELOR indestructibile” şi a
„structurilor de Formă”, ce nu se confundă şi nu se amestecă.

De  aici,  Omul  este  SUPRAFORMĂ  a  CHIPULUI  DIVIN,  este
Formă-Persoană-Om şi  structură  de  Umanizarea  Naturii.  Păcatul  îl
rupe de SUPRAFORMĂ, îl desparte de Personalizare-Chip de Om şi-l
îngroapă  în  structurile  Naturii,  care  în  Om,  la  rândul  lor,  se
anormalizează-negativizează.

Omul din SUPRANATURĂ şi din Personalizare se „naturizează” şi
se face „anti-divin, anti-personalizare, anti-natură”.

De aici, viziunea creştin-filocalică, Omul ca Suflet-Persoană, trup-
natură şi DUH-Pecetea DIVINĂ. Omul este „dihotomie Suflet şi trup”,
cu  PECETEA  DUHULUI-CHIPULUI  DUMNEZEIESC.  DUHUL
DUMNEZEIESC este şi în afară şi în lăuntru deodată. Sufletul nostru
fără LUMINA DUHULUI este orb şi trupul este doar natură moartă.
Fără  PECETEA  DIVINĂ,  noi  ne  pierdem  Personalizarea-Chipul
Uman,  şi  aşa  nu mai  facem Umanizarea-Personalizarea Naturii  tru-
pului, de unde degradarea psihică şi fizică, boala şi moartea.

Facem această lungă introducere în Medicina noastră Isihastă, ca
să-i dăm Chipul de Medicină Creştină.

Şi  ca  să  ne  întoarcem  la  subiectul  nostru,  REMEMORAREA
Chipului Omului este şi „Salvarea” sa.

De  aici,  terapeutica  noastră,  ca  Sacroterapie  (reîndivinizarea),
Psihoterapie  (repersonalizarea) şi  Dietoterapie  (renaturizarea).  Fără
această integralizare, orice tratament este insuficient şi fără rezultatele
aşteptate.

Unii încep direct de la Sacroterapie, alţii de la Psihoterapie, alţii de
la Dietoterapie.

Relatarea  noastră  este  şi  ea  în  specificul  Dietoterapiei,  dar  cu
atenţia pe Integralizarea cu celelalte.

Omul a păcătuit  prin „mâncare” şi  stricăciunea începe de la trup
spre Suflet. Anticii zic că răul începe de la Spirit. Diavolii cad de la
Spirit, dar Omul cade de la trup. Omul are ambele căderi, dar ordinea
este specific umană.
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Memoriile păcatului sunt la Om deodată şi în Suflet şi în trup, că
Omul are păcatul Persoanei şi „păcatul Naturii”. Natura se strică prin
Om,  nu  prin  diavoli.  Aici  se  încurcă  anticii.  Natura  nu  este  „tran-
sformată  de Spirit”,  ci  prin  PERSONALIZARE-Umanizare.  Spiritul
fără Personalizare se face „distrugător de Natură” şi  „Rememorarea
Personalizării de către Spirit” este „transformarea Naturii”.

Omul  nu  poate  transforma  Natura  prin  „Spiritul  pur-direct”,  că
aceasta  este  doar  ACT DIVIN.  Omul  prin  Chipul  de  Om-Persoană
poate Acţiona normal pe Natură, altfel o distruge şi o strică. De aceea,
nici Îngerii-Spiritele nu pot acţiona pe Natură, ci doar ca distrugere-
negativizare. De aceea, biblic-creştin, ACŢIUNEA pe NATURĂ nu o
pot  face  decât  DIVINUL şi  Omul.  Spiritele  pot  doar  Participa  la
ACŢIUNEA DIVINĂ şi  a  Omului  pe  Natură.  Biblic,  astfel,  nu  se
admit Spirite-zei ca intermediari între DIVIN şi Natură şi între Natură
şi Om. Spiritele pot „ajuta” pe Om să facă doar „Repersonalizarea”,
dar niciodată Acţiunea pe Natură, care este „MONOPOLUL strict al
DIVINULUI”.  La fel,  Personalizarea Omului  tot  prin DIVIN poate
Acţiona pozitiv pe Natură, altfel o degradează.1 Concepţia spiritistă şi
naturalistă este de factură păgână-antică. Spiritismul nu poate „suferi”
Formele,  de  aceea  Spiritul  este  doar  pe  planul  „structurilor”  de
Formă. Anticii văd „Formele” ca „trupuri şi pierderea spiritualităţii”.

Creştinismul vine cu viziunea „Formelor Indestructibile”, care nu
se pierd de „structuri” şi nici de Spirit. În Creştinism, Spiritul se face
„DUH”, care „ÎNTÂLNEŞTE Spiritul cu trupul-materia”, în LUMINA
de  DUH,  în  care  Trupul poate  Vedea  Spiritul şi Spiritul  poate
Participa necontrar la Trup. Biblic, Natura nu este „Spirit întrupat”, ci
este  „Natură  coexistentă”  cu Spiritul  şi  Unirea  lor  face  „Personali-
zarea” atât  a Naturii, cât şi a Spiritului. Anticii văd „Personalizarea”
ca un efect al  „întrupării-despiritualizării”, pe când în viziunea creş-
tină „Personalizarea” este „Supraforma” şi a Spiritului şi a Naturii, în
UNITATE.  DUMNEZEUL  biblic  nu  este  „Spirit”,  ci  este
„PERSOANĂ-DUH”, care ACŢIONEAZĂ egal şi  necontrar,  atât ca
Spirit, cât şi ca materialitate.

1 Vezi „Ecce Homo”.
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Iată de ce noi, ca Medicină Isihastă, insistăm cu atâta perseverenţă
pe Umanizarea Naturii, adică REMEMORAREA Chipului Omului, ca
baza Sănătăţii.

Omul nu este Om prin „mâncarea naturii”, ci prin „MÂNCAREA
DIVINĂ”.

Mâncarea  Chipului  Omului  este  Taina  Chipului  PÂINII,  iar
mâncarea pământului este a Naturii.

De aici, „CEREALELE” nu sunt „rodul pământului”, ci CHIPUL
POMULUI VIEŢII DIVINE ce se însămânţează în Pământ.

Reţete

Medicina înseamnă, în primul rând, „tratarea bolii”.
Omul este  „moştenire de memorial de Natură”, prin Naşterea sa

trupească; este „moştenire de Umanizare”, prin Naşterea sa din Părinţi;
este „SUPRAMEMORIE de Persoană-Suflet Creat de DUMNEZEU”
la zămislirea sa,  ca Persoană proprie. Aceste „Trei  Memorialuri” se
Unesc în Integralitatea propriei Fiinţialităţi. Datorită păcatului, omul
are şi „memorii negative de natură stricată”; are şi „memorii psihice
negative  de  la  rudeniile  Părinţilor”;  are  şi  „SUPRAMEMORIILE
DARURILOR DIVINE”, prin care DUMNEZEU ajută pe Om să-şi
refacă Chipul, ce înseamnă „Mântuirea”.

De aici, aşa-zisele „Reţete” ale Medicinii noastre Isihaste.1

Mulţi nu pot deosebi alegerile şi selectările.
Iată câteva repere de „Reţete” cu Cereale. Ne adresăm în special

celor bolnavi şi care vor să prevină boala.

1. Câteva boabe de Grâu (sau de orez, sau de secară, de porumb,
etc.) 3-6-10, spălate şi mestecate bine în gură până se topesc. Vor părea
fără gust, sau amare, sau respingătoare. Este „începutul” Rememorării
Hranei cu Cereale. Veţi redescoperi, cu timpul, „Savoarea de Rai”, pe
care o are Chipul Cerealier. Ostaşii romani mâncau Grâu în lungile lor
marşuri; pustnicii mâncau diferite Cereale şi trăiau ani mulţi.

2. Cerealele zdrobite  (doar câte un sortiment),  şi  mâncate încet,
până se topesc. Poate fi o „masă” cu acestea, de dimineaţă sau seară.

1 Vezi şi „Reţetele pentru cei grav bolnavi”.
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3. Cereale pudră
Un sortiment din cereala cea mai agreabilă, măcinată foarte fin, ca

o pudră, înmuindu-se cu vârful limbii, mâncându-se foarte încet şi cu
pauze. Să se simtă „gustul propriu de cereală”. Nu vă speriaţi că vi se
pare amară, că vă ustură gura... insistaţi, până se recapătă „toleranţa”.
Dacă vă produce sete, udaţi doar gura cu apă, sau mâncaţi o boabă de
strugure, sau o muşcătură de măr.

4. Pudră de cereale cu seminţe uleioase 
Adăugaţi la pudra respectivă şi câteva seminţe de dovleac, migdale,

nuci, etc., tot măcinate. Uleiul seminţelor atenuează intoleranţa.
Nu mâncaţi o cantitate mare, cel mult o linguriţă la început, care,

însă, va avea un efect major.
5. Apa limpede de cereale zdrobite
Un sortiment de cereală, măcinată, peste care se pune treisferturi

Apă, şi se lasă trei ore, după care se scurge „apa limpede”, şi se repune
altă apă, ce se scurge din oră în oră, ca să nu se acrească. Se repetă de
câteva ori.  Partea  lăptoasă şi  grosieră  se  foloseşte  la  salatele  de la
prânz  sau  seara.  Apa de  cereale  este  foarte  valoroasă,  că  are  mulţi
fermenţi,  vitamine,  cu  rol  terapeutic  direct.  Se  poate  folosi  şi  la
diluarea fructelor  de sezon,  ca  suc,  ca  şi  la  supele  de la  prânz.  Se
foloseşte în special Dimineaţa, ca hidratare şi dezintoxicare.

Folosiţi  din plin apa limpede de orez,  orz şi  mei,  că este  foarte
curăţitoare şi hrănitoare. 

Nu vă speriaţi dacă apar „gaze”. Cerealele crude scot „gazele”, care,
altfel, se absorb în sânge şi-l intoxică. Adăugaţi puţin chimen, sau cimbru.

6. Apa limpede de cereale cu fructe de sezon
De obicei, cei bolnavi suportă greu fructele. Zdrobiţi aceste fructe în

apa de cereale, ca un suc şi vor deveni tolerabile. Evitaţi portocalele,
mandarinele, bananele; lămâia şi grepfrutul sunt mai tolerate. Nu mai
adăugaţi  îndulciri  concentrate,  şi  folosiţi  doar  pe  cele  din  Fructele
respective.

7. Apa limpede de cereale cu castane comestibile 
Trei-patru castane se rad, dacă sunt proaspete, sau se fac făină, dacă

sunt uscate, se pune apa de cereale şi se lasă să se limpezească. Se
foloseşte tot apa limpede.  Partea lăptoasă şi  grosieră se foloseşte la
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salate. Castanele, deşi puţine, au mare putere de hrănire. Pot folosi şi
diabeticii, că sunt în cantitate mică.

8. Apa limpede de Cereale cu Soia
O cereală mai agreabilă, mai indicat  meiul, orezul, porumbul, sau

orzul, că nu au gluten (la care bolnavii sunt alergici), 2-3 linguri şi cu
adaos de 5-10 boabe de Soia (care, după un timp, pot ajunge la 20-30).
Se macină cu râşniţa cât mai fin, se pune Apă treisferturi şi după şase
ore se scurge într-o cană Apa Limpede, în care sunt elementele cele
mai  hrănitoare.  Se  mai  pune  altă  Apă  şi  din  oră  în  oră  se  scurge
lichidul limpede. Apa de cereale cu soia se foloseşte ca şi precedentele.
Soia  este  leguminoasa  cea  mai  de  valoare,  că  are  toate  proteinele
esenţiale, care lipsesc la celelalte şi bolnavii ce nu pot folosi lactatele
au  tocmai  carenţă  de  acestea.  Din  soia  se  face  „lapte,  unt  şi  chiar
brânză”. Are un gust cam neplăcut, dar vă veţi obişnui. Atenţie, că soia
crudă are o anume toxicitate, de aceea doar înmuiată, dospită sau uşor
fiartă este acccesibilă. Dacă încolţeşte, să se reusuce apoi de jumătate.

9. Apa limpede de cereale cu linte, sau năut, sau bob
 La fel ca la (8).
10. Apa limpede de cereale cu seminţe uleioase  (nuci, migdale,

dovleac, floarea soarelui, alune, ce trebuiesc înmuiate înainte câteva
ore,  ca  să  se  desfacă  şi  să  se  atenueze  amăreala  uscării).  Ca  la
precedentele.

11.  Apa  de  cereale  cu  soia,  sau  cu  alte  leguminoase,  sau  cu
seminţe, cu mere rase, pentru fructe de sezon. 

Mulţi bolnavi sunt foarte sensibili la fructele crude. Mărul de mijloc,
nici  prea  dulce,  nici  acru,  este  cel  mai  bun neutralizant al  acidităţii
celorlalte fructe. Apa limpede din cerealele respective se pune peste 1-2
mere rase, plus fructul de sezon în cantitate mică (5-10 struguri; sau 1-2
piersici; sau 1-2 caise; sau o lingură de zmeură, sau de afine, de cireşe,
etc. Sucul acesta este pentru toţi. Cei debili digestiv  beau doar partea
lichidă;  cei  mai  tari  pot  folosi  tot  conţinutul.  Copiii  mici  pot  folosi
partea lichidă.

Obişnuiţi-vă ca  „lichidul  să-l  mâncaţi”  şi  „ce este  gros  să  beţi”.
Aşa, beţi şi mâncaţi încet, ţineţi 30 secunde în gură mestecând şi apoi
înghiţiţi. Digestia este la bolnavi mai mult de jumătate în gură.

12. Apa de cereale cu pudră de ceaiuri medicinale 
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Adăugaţi  la  apa de cereale  ceaiuri  măcinate  fin,  după indicaţiile
respective. Se pot folosi şi tincturile şi extractele.

Atenţie, apa de cereale să nu fie în acrire sau fermentare, că este
nocivă bolnavilor. Nu folosiţi „borşurile fermentate”. Orice „fermen-
taţie activă” amplifică boala. Feriţi-vă de drojdii şi de iaurt, lapte bătut
şi tot ce este în fermentaţie activă. La fel, de apa gazoasă sau acidulată
sau oţeţită. La fel, tot ce este „acru activ”. Lămâia şi grepfruturile au,
însă,  o  „aciditate  alcanizantă” (dar  în  cantitate  mică);  evitaţi  porto-
calele, mandarinele, bananele. Acriţi cu „acrituri uscate neactive”.

Atenţie la „solanacee”, adică la cartofi, ardei, vinete, roşii, că sunt
foarte „alergice” pentru cei mai mulţi. Mâncaţi din acestea foarte rar şi
de  ocazie  şi  în  cantităţi  infime.  Boala  cere  o  mare „selectare”.
Evitându-le, veţi observa că puteţi suporta tot mai mult cerealele, ceea
ce înseamnă o mare şansă pentru însănătoşire.

13. Acrituri uscate neactive 
Struguri necopţi, acri,  zdrobiţi  şi  amestecaţi  cu mălai  de porumb

(sau alte cereale zdrobite cât mai mare, la folosire remăcinându-se cât
mai fin) şi uscaţi bine la soare sau la căldură (care să nu treacă de 30-
40 grade). Măceşe curăţate de seminţe şi de solzişori, ţinute în zeamă
de lămâie o zi şi tot cu Mălai bine amestecate şi puse la uscat. Mălai
cu zarzăre, la fel. Prune verzi, la fel. Frunze de viţă primăvara, la fel.
Mere acre, la fel. Afine, la fel. Puneţi la borcane astfel de „acrituri” şi
folosiţi-le  remăcinate şi  înmuiate cu puţin timp înainte. Mai la înde-
mână este „zeama de lămâie cu mălai” şi uscată. Cea mai valoroasă
este  cu  măceşe.  Daţi  mare  importanţă  acestui  fapt.  Adăugaţi  şi  un
condiment, sau mai multe, pătrunjel, ţelină, seminţe şi mărar, cimbru,
sau  urzici,  sau  păpădie,  salată,  ceapă,  usturoi,  praz,  măcriş, etc.
Faceţi, astfel, o „acritură multiformă”.

O acritură neactivă proaspătă poate fi din: muştar boabe măcinate,
cu usturoi, hrean ras, o verdeaţă, şi cu puţină pudră de orez; se fac
toate ca o pastă şi se foloseşte după necesar. Se pune în borcan şi se
consumă repede, că altfel mucegăieşte. 

Atenţie la cereale, să nu fie prea vechi şi mucegăite. Faceţi proba,
de încolţesc sunt bune, de nu, evitaţi-le.

Faceţi CURE săptămânale cu un anume sortiment, ca să căpătaţi
obişnuinţă la tolerarea cerealelor. Cura cu apa de orez, de orz, de mei,
sunt cele mai de valoare, că dezintoxică Sângele. CURELE de sezon,
cu Fructe de sezon, la fel, sunt de mare importanţă. CURA cu struguri
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şi  cea cu castane comestibile  sunt  cele  mai  indicate.  Diabeticii  pot
folosi  cantităţi  foarte  mici,  dar nu „prima  apă”  (în  care  se  dizolvă
dulceaţa  cea  mai  multă),  ci  a  doua  şi  a  treia.  Zdrobiţi  struguri  de
jumătate şi puneţi apa de cereale, pe care diabeticii s-o dea la o parte şi
să folosească doar „seria a doua”. La fel, prima apă de pe castanele
rase să nu se folosească.

Nu renunţaţi la „apa simplă”. Beţi adesea înghiţituri de apă, aceasta
fiind cea mai dizolvantă şi curăţitoare.

Îmbinaţi apa de cereale cu fructe care nu vă irită. Mărul de mijloc
(nici  acru,  nici  prea  dulce),  ras,  neutralizează  cel  mai  bine  iritarea
produsă de unele fructe, ce au mare valoare şi pe care trebuie să le
folosiţi. Apa de cereale cu măr ras şi fructul respectiv devin tolerabile.

14. Cereale Încolţite şi reuscate 
Cerealele,  ca  să  fie  digestibile,  trebuie  „desfăcute”  structural  şi

memorial. ÎNMUIEREA  în  Apă,  dospirea  şi  fierberea  fac  aceasta.
Încolţirea  nu este  propriu zis  o  „desfacere”,  ci  o  „supravitalizare  de
autoregenerare”.  Această  „supravitalizare” nu este  în  „dăruire”,  ci  în
„autoconsum”. Pentru „altcineva” (decât planta respectivă) este toxică,
fiind  în  „autoapărare  şi  respingere”.  Aşa,  cerealele  încolţite  au  zise
vitamine şi elemente hrănitoare, dar „negative şi distructive” pe de altă
parte.  Fiind,  totuşi,  de  mare  valoare,  după  încolţire  se  poate  face  o
„reuscare” de jumătate, ca să se oprească procesul de autoregenerare şi
să  „adoarmă” negativitatea. Aceste Cereale încolţite, reuscate şi apoi
măcinate,  se  pot  folosi.  La  fel,  „lăstarii  tineri”  să  nu  fie  consumaţi
imediat, ci  după  o  Zi,  să  se  oprească  în  ei  „creşterea”,  ce  nu  este
accesibilă mâncării.

„Nu ucideţi”, este prima Lege a Hranei Omului.
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Ciclurile Vitale ale Omului

Omul are mai multe „Cicluri” Vitale şi de manifestare.
„Trei trepte” ale procesului de Hrănire:
– mâncare;
– asimilare;
– evacuare.
– 4-12 dimineaţa, evacuarea;
– 12-20, mâncarea;
– 20-4, asimilarea.

Nu dereglaţi acest ciclu, că veţi avea mari tulburări.

Ciclul chimic: 
– glucide;
– protide; 
– lipide.
– 4-12, hidratare, fructe, nepreparate;
– 12-14, Prânzul cu proteine;
– 14-20, Fructe;
– 20, Cina, amidonoasele-glucidele.

Se fac mari greşeli în aceste Cicluri. 
Dimineaţa,  nu se mănâncă, ci  se beau cât mai  multe  lichide,

zisul  „ceai”.  Nenorocirea  e  că,  pe  lângă  ceai,  se  folosesc  alimente
„mecanice-moarte-intoxicante”.  Dimineaţa  este  ciclul  „evacuării-
curăţirii”,  în  care  Organismul  se  debarasează de reziduurile  nefolo-
sitoare. Apa-lichidul este cel ce dizolvă şi epurează. Apa limpede de
cereale, cu sucul de fructe crude de sezon, sunt indicaţiile Medicinii
noastre  Isihaste.  Se pot  folosi  şi  fructe,  dar  să  fie  crude,  nu fierte.
Dimineaţa  este  „maximumul  de  vitalizare”.  Alimentele  fierte,  ca  şi
legumele şi celelalte alimente, au nevoie de un proces digestiv, în care
se „consumă vitalitate”. Fructele nu consumă, se absorb rapid şi chiar
încarcă  organismul  cu  vitalitate.  Mai  ales  bolnavii  să  ţină  cont  că
„vitalitatea  de  dimineaţă”  este  „puterea  de  tratament”.  Dimineaţa,
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bolnavii  să  insiste  pe  „dezintoxicare”  cu  lichide,  cu  vitamine,  cu
energii vitale. Dacă se face o „hrănire vitală dimineaţa”, la prânz se va
face o digestie bună. Nu „năclăiţi” digestivul dimineaţa cu mâncăruri
grele, că vă distrugeţi şi ultima şansă de însănătoşire.

Cei  ce  muncesc  greu  şi  consumă  multă  energie,  pot  mânca  şi
dimineaţa  o  „mâncare  preparată”,  dar  nu  mai  devreme  de  ora  10.
Indicat este ca şi la 10 să fie o mâncare vitală, nu cu multe fierturi şi
prăjeli, ci mai mult salate şi preparate naturale. „Laptele de Cereale”
este mult indicat acum; ca şi lactatele-brânzeturile (dar netrecute prin
fierbere). La ora 14 se mănâncă apoi prânzul propriu-zis, consistent şi
abundent.

Nu amestecaţi Laptele de Cereale cu brânzeturile sau cu proteicele
din seminţe leguminoase. Să fie ori una, ori alta. Nu amestecaţi protei-
nele cu amidonoasele-dulciurile. Folosiţi, eventual, doar un sortiment
de „fiertură”.

Nu folosiţi fructele cu nici un aliment, ci doar cu Apa Limpede de
Cereale. Altfel, fructele se mănâncă doar pe stomacul gol şi după 3 ore
de la mâncare.

Sunt „alimente vitale” şi „alimente moarte-mecanice”. Tot ce este
fiert  şi  stricat  pierde  vitalitatea.  Cele  nevitale  consumă  „Vitalitatea
Organismului”, ca să le „revitalizeze”, însă la cei bolnavi nu mai este
această putere şi aşa se face o continuă intoxicare.

Sunt  alimente  „vitale  nervoase”  (cerealele  în  general);  „vitale
motorii”  (fructele);  şi  „vitale  substanţiale”  (leguminoasele).  Doar
toate, în echilibru, menţin Sănătatea...

Alegeţi-vă meniuri după propria toleranţă şi după necesar. Omul,
repetăm,  este „dublă orientare”, ca „Natură şi  ca CHIP de DIVINI-
TATE”. Cerealele au urmele „MEMORIALULUI Chipului de DIVI-
NITATE” al Omului; celelalte, încarcă pe Om cu „memoriile Naturii”.
Cei ce neglijează Cerealele, se vor „naturiza” tot mai mult şi aşa vor
avea  boli  „psihice”  ca  Personalitate  şi  boli  organice  ca  trup.
„Înstrăinarea”  de  DIVINITATE produce  „bolile  psihice”  şi  „naturi-
zarea excesivă” produce bolile organice.

Sunt alimente „explozive”, sunt „cumulative” şi „neutre”.
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Cerealele nu sunt „explozive”, dar cele fierte şi neintegrale devin
explozive.

Sunt alimente Acide, Alcaline şi noi adăugăm Neutre.
Fructele, deşi par acide, în organism devin alcaline. Cerealele au

echilibru acid-alcalin, cu stricta condiţie să fie integrale şi netrecute
prin  foc,  altfel  devin  acide.  Legumele  şi  verdeţurile  sunt  mai  mult
neutre, tot dacă sunt netrecute prin foc.

Împuţinarea Cereralelor, şi acestea degradate, duce la degenerarea
şi anomaliile „Hranei Omului”.

Cei bolnavi, dacă mai vreţi Sănătate, luaţi aminte, Cerealele sunt
„baza”  Hranei.  Siliţi-vă  să  recâştigaţi  Hrana  din  Cereale  şi  veţi
redescoperi ce înseamnă adevărata mâncare.

Semi-preparate din cereale 
şi din leguminoase

Cei care cu greu pot trece la o mâncare vitală să înceapă cu „Semi-
preparatele”, atât din cereale, cât şi din leguminoase.

15. Pâinea dietetică semi-preparată 
Grâu, măcinat fin, cu puţin mălai, se pune în apă ce clocoteşte şi se

face un „Cir” (ce fierbe rapid). Atenţie, să nu fie prea gros. Adăugaţi
laptele  şi  partea  grosieră,  după  ce  aţi  decantat  Apa  Limpede  (vezi
reţetele 5-12).

Este înlocuirea cea mai bună a pâinii coapte. Este foarte gustoasă şi
digerabilă. Cei care trec la o alimentaţie dietetică trebuie să renunţe tot
mai mult la pâinea coaptă (foarte acidă) şi s-o înlocuiască cu această
pâine dietetică, ca apoi să se treacă la pâinea necoaptă pustnicească.1

16. Cirul de mălai 
Porumb  făcut  mălai  se  pune  în  apă  ce  clocoteşte,  ca  pe  griş

(mestecându-se mereu să nu se prindă), şi se mai lasă la fiert câteva
minute. Este mămăliga pripită, foarte dietetică şi uşoară. Mai ales în

1 Unii fac un fel de lipii, cocă de făină de grâu şi uşor coaptă pe plită, dar care
sunt tot acide şi indigeste. Cirul gros semifiert rapid este cel mai indicat, ca
„trecere” de la Pâinea coaptă la cea necoaptă.
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perioadele de tranzit, acest cir-mămăligă este cel mai neutru, ce poate
fi folosit de toţi, în loc de pâine; acesta se leagă fără contrarietate cu
toate sortimentele alimentare.

17. Orez fiert la minut 
Orezul este de o valoare deosebită; păcat că nu se găseşte decât

decorticat şi degradat de jumătate. De aceea, noi recomandăm ca la
orez să se adauge neapărat „puţin Grâu măcinat”, să compenseze coaja
orezului.

Noi recomandăm măcinarea orezului şi prepararea lui ca pe cir, în
apă  clocotită,  care  fierbe  astfel  rapid,  că  fierberea  îndelungată  îl
degradează şi mai mult. Adăugaţi laptele şi partea grosieră, după ce aţi
decantat Apa Limpede de pe orezul înmuiat (vezi reţetele 5-12).

O porţie bună şi pe săturate din acest pilaf dietetic este o mâncare
excelentă pentru oricine şi mai ales pentru cei bolnavi. Atenţie, orezul,
fiind  un  sortiment  amidonos,  nu  se  amestecă  sub  nici  o  formă  cu
lactatele sau alte proteice. Este o nenorocire pentru bolnavi orezul cu
lapte sau cu brânză,  ca şi  macaroanele,  ca şi  cartofii  cu brânzeturi.
Orezul cu puţină miere, cu prune uscate, cu puţine fructe de sezon, de
asemenea se leagă. Să nu se mai mănânce, în schimb, şi altă mâncare.
Orezul cu salate de verdeţuri este indicat, mai ales cu urzici şi lăptuci,
spanac, măcriş. Nu se asortează cu amidonoasele tari; nu se leagă şi se
respinge cu toate cerealele şi cartofii. Nu se admit două amidonoase
tari, ci doar unul.

Tot în aceste moduri se poate face cirul de alte cereale, ca hrişcă,
ovăz, secară, orz, etc.

18. Cir de cereale cu 10% linte, sau soia, sau năut, sau fasole,
sau mazăre, sau bob, măcinate fin 

Adăugaţi  Laptele  şi  partea  grosieră,  după  ce  aţi  decantat  Apa
Limpede, dacă aţi făcut-o din acestea (vezi reţetele 5-12).

Este  un  preparat  foarte  consistent,  pentru  o  masă  de  Prânz.  Se
mănâncă alături de o Salată de verdeţuri.

19. Cir de cereale 10% cu 90% linte, sau soia, sau năut, sau
fasole,  sau  mazăre,  sau  bob,  măcinate  fin  (câte  un  sortiment)
Adăugaţi laptele şi partea grosieră, după ce aţi decantat Apa Limpede,
dacă aţi făcut-o din acestea (vezi reţetele 5-12).

Este „iahnia” semipreparată a mâncăcioşilor.
Insistaţi  pe  soia  şi  pe  mazăre,  că  au  aminoacizii  esenţiali.  Ca

cereale, insistaţi pe mei, pe orz, pe ovăz. Zilnic faceţi Apa Limpede
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din soia şi mazăre, alternativ, ca şi din cerealele indicate, ca să aveţi şi
laptele pentru semipreparate.

Reduceţi tot mai mult pâinea obişnuită coaptă (şi aceasta, atenţie,
să fie fără coaja anorganică).

Cei  diabetici,  folosiţi  soia  şi  mazărea  şi  fasolea,  90%  şi  10%
cereale, şi aşa faceţi cirul (vezi reţeta 19).

PÂINEA Pustnicească, medicamentul-aliment 
20. PÂINEA Pustnicească, medicamentul-aliment
Să o introduceţi pe neobservate.
Se prepară simplu, din toate Cerealele.
Grâul  măcinat  în  două  feluri,  mai  mare  şi  foarte  fin,  respectiv

pentru cei cu digestia tare şi pentru cei mai slabi. Puteţi măcina pentru
mai  multe zile,  dar pentru cei cu boli  grave, să fie proaspăt.  Nu se
cerne, se pune puţină Apă simplă şi se face o cocă tare (atenţie să fie
tare) şi se lasă la dospit cel puţin 7-8 ore, după care se poate folosi.
Deci, nu se coace, nu se fierbe, se lasă complet naturală. Dacă faceţi
pentru mai multe zile, întindeţi coca subţire de un milimetru şi puneţi-o
la uscat uşor pe ceva întins, întorcând-o uneori (atenţie să nu se usuce
la temperatură mare, maximum 30 grade). 

Noi mai indicăm să se pună şi puţin mălai de porumb, că o face mai
sfărâmicioasă şi mai digestibilă.

Pentru cei diabetici este indicat să se pună puţin grâu şi mai mult
orz, mei.

Se poate adăuga şi puţin orez, că o face mai suportabilă.
Cei  care  nu  au  dinţi  buni,  după  uscare  să  o  remacine  cât  se

foloseşte, şi să o facă pesmet, sau să o înmoaie înainte în puţină apă.
Pâinea Pustnicească nu se dospeşte decât puţin, ca să se folosească

direct (că de se acreşte prea tare, nu se mai poate mânca simplă).
Începeţi începe serios Tratamentul.
Cei bolnavi să înceapă cu seriozitate o Alimentaţie care să refacă

Sănătatea  Gastro-Intestinală.  Unii  mănâncă  prea  mult  şi  alimente
îmbolnăvitoare,  alţii  mănâncă  insuficient  şi  tot  alimente  stricate.  Şi
unii şi alţii trebuie să treacă urgent pe o Alimentaţie Sănătoasă şi strict
selectivă.

Să se pună accent pe Cereale şi zarzavaturi. Dar, încă o dată men-
ţionăm,  Cerealele  sunt  baza.  Peste  50%  să  fie  Cereale.  Mai  mult,
Cerealele să fie tot mai naturale, că acestea, fiind prea amidonoase, pot
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de asemenea înfunda digestivul şi pot întreţine o infecţie intestinală.
Cerealele  fierte  sunt  acide-vătămătoare,  pe  când  cele  crude  sunt
neutre-alcaline constructive.

Iată de ce noi indicăm „Pâinea semi-preparată”, ca început, şi să se
treacă apoi la cea necoaptă-pustnicească (cum o numim noi).

Toată  stricăciunea bolilor  noastre  este  în  „burtă”  şi  de  aceea,  la
moarte, putreziciunea începe de aici.

Cine are grija curăţirii permanente a Intestinelor deja face pe jumă-
tate  tratamentul  tuturor  bolilor.  Mucoasele  Intestinale  sunt  înfundate,
inflamate, cu pojghiţe de reziduuri putrede şi toxice, cu microbi viru-
lenţi, încât nu mai pot îndeplini funcţiile normale de digestie şi absorbire
a hranei. Şi alimentele cele mai rele pentru Intestine sunt dulciurile şi
lactatele (care sunt mediul microbilor), apoi prăjelile şi fierturile (care
prin sărurile anorganice blochează celulele intestinale şi  le fac inapte
funcţional). De aceea, la mulţi este o digestie proastă, fără asimilarea
hranei,  cu simptome gastrice (ulcere, gastrite, arsuri,  greţuri şi  vome,
intoleranţe la multe alimente), sau cu diaree şi constipaţii. Lactatele şi
brânzeturile produc mult mucus lipicios şi toxic, iar alimentele dulci,
fierte, amidonoase, la fel, se lipesc de mucoase şi le distrug.

Prima grijă a bolnavului este „igiena Intestinală”. Să fie o purgaţie
zilnică; nici constipaţie, nici diaree. Dimineaţa, după toaletă şi spălarea
obişnuită, beţi înghiţitură cu înghiţitură Apă simplă (şi cu puţină Apă
Sfinţită, dacă este posibil), Apa Limpede de Cereale cu Fructe, de la un
pahar până la o jumătate de Litru (în timp ce vă îmbrăcaţi, vă pregătiţi
de  lucru,  sau  cei  imobilizaţi,  din  pat).  Spălaţi  Limba,  înainte,  de
mucozităţile  nocturne,  cu mălai  sau sare,  sau simplu  cu multă  apă,
spălaţi şi Nasul, trăgând Apă pe Nas până ce mucoasele nazale devin
libere  pentru  o  respiraţie  liberă.  Dimineaţa  este  momentul  prim al
igienei generale. Dacă aveţi gaze, eliberaţi-vă de ele. Presaţi uşor chiar
zona intestinală în dreptul buricului, ca să se desfacă circulaţia. După o
jumătate de oră de pauză, mâncaţi ceva tot hidratant, că organismul are
mare nevoie de spălare şi purgaţie până în Sânge şi celule.

Se mai poate folosi şi o altă modalitate, ca Ciorbe-Supe din cele de
mai sus.

21.  Ciorbe-Supe,  din morcovi,  sau dovlecel,  sau varză crudă,
sau  o  salată  de  vegetale  de  sezon  (câte  un  sortiment,  după
posibilităţi,  rase  cât  mai  mărunt),  cu  Pâine  Pustnicească  (din
diferite  cereale,  mai  ales  de grâu şi  secară,  sau hrişcă);  sau cu
Laptele de Cereale, după ce s-a folosit Apa Limpede.
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Se rade  un  sortiment  de  mai  sus,  cu  puţină  verdeaţă,  cu  puţine
seminţe tot rase, care se amestecă bine cu Praf de Pâine Pustnicească
(10%), sau Laptele de Cereale  (vezi reţetele 5-12) şi puţină acritură
naturală. Şi puţin usturoi şi ceapă (dar atenţie, puţin, că acestea sunt
excitante,  mai  ales  pentru  tineri;  prazul  este  mai  bun).  Separat  se
încălzeşte Apa, care pentru început, ca să nu se facă diaree, se lasă să
fiarbă până la primul clocot. Apoi uşor se pune peste cele pregătite,
după diluţia pe care o vrei, mai zemoasă sau mai puţin. Îi mai dai gust
cu acritura naturală (atenţie, fără roşii, pe care bolnavii trebuie să le
evite).

Varza, morcovul, sfecla roşie, după ce se rad, să se pună apă şi să
se decanteze, ca astfel să se elimine excesul de dulceaţă, nociv pentru
diabetici, cât şi „alergenele” contrare multora. Această apă să se folo-
sească printre mese.

Dacă  folosiţi  varză  mai  multă  şi  mai  des,  atenţie,  completaţi
„iodul”, pe care îl consumă aceasta. Lipsa de iod afectează tiroida, cu
efecte nocive. Iodul îl puteţi compensa prin alte alimente cu iod mai
mult, ca morcovi, napi, praz, pere, struguri. Adesea ungeţi-vă pielea cu
tinctură de iod, care, astfel, se va absorbi uşor.

Cei  care cu greu pot  renunţa la preparatele fierte,  acestea să fie
amestecate cu preparatul nostru natural (un sfert  fiert  şi  trei sferturi
natural), ca să fie o trecere uşoară. Astfel, se va trece tot mai mult la
partea naturală.

Cei foarte slabi digestiv şi ciorbele şi supele să le sugă şi să arunce
partea  grosieră.  Atenţie,  să  se  mănânce  cu  „linguriţa”,  încet,  cu
mestecare multă.

Copilul  mic  are  special  nişte  sucuri  ce  pot  digera  Laptele  (dar
natural, de Mamă), însă adultul are doar „Sucuri pentru Pâine-Laptele
vârstei a doua”. De aceea, noi  insistăm cu atâta evidenţă pe Pâine,
ca  Arhememorial  al  Hranei  noastre.  Pâinea  (dar  cea  necoaptă,
pustnicească)  reface  Memorialul  digestiei  şi  al  hranei,  de  unde  şi
efectul medicamentos.

22.  Piureuri  de  vegetale  cu Pâine  Pustnicească;  sărmăluţe  şi
chiftele cu Pâine Pustnicească 

Morcovi, sau dovlecel, sau varză crudă, sau o salată de vegetale de
sezon (câte un sortiment, după posibilităţi,  rase cât mai mărunt),  cu
Pâine Pustnicească (din diferite cereale, mai ales de grâu şi secară, sau
hrişcă, 10%) şi puţină acritură naturală. Şi puţin usturoi şi ceapă (dar
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atenţie, puţin, că acestea sunt excitante mai ales pentru tineri; prazul
este  mai  bun).  Se  face,  astfel,  un  piure  ce  se  diluează  fie  cu  alte
vegetale rase, fie cu puţină Apă (uşor încălzită sau fiartă pentru cei
predispuţi la diaree). Se mănâncă cu puţin cir de porumb.

Dintr-o cantitate mică de acest piure se face şi o ciorbiţă, punându-se
apă încălzită sau fiartă şi cu adaos de acritură-murături.

La fel, din cele mai de sus, se fac mici sărmăluţe, care se învelesc
în foi de varză crudă sau acră, sau în foi de viţă. Tot la fel se fac chifte-
luţele, dar mai tari, cu pesmet de Pâine Pustnicească pe deasupra. Se
mai  face un „sos  picant”  din materialul  respectiv, cu un adaos mai
mare de acritură şi ceva condimentat. Se mănâncă, la fel, cu puţin cir
de porumb.

Din mici cantităţi din acestea se face şi supa, ca felul doi, ca mai
sus.

Noi indicăm să se mănânce întâi mâncarea mai tare şi apoi ciorbele
zemoase. Supa să fie felul doi.

Aceste Meniuri naturale sunt foarte hrănitoare, chiar dacă sunt în
cantităţi mici. O „lingură” de mâncare naturală face cât o farfurie mare
de fierturi. Mai ales pentru bolnavi, „mâncarea cu picătura” este la fel
cu cea cu farfuria.

Bolnavii  să  evite  pe  cât  posibil  uleiul,  precum şi  orice  grăsime
directă, ca unt, smântână, că acestea trec nedigerate în sânge şi produc
înfundări  circulatorii.  Să se  folosească seminţele  uleioase măcinate.
Atenţie,  şi  seminţele  trebuie  ţinute  până la  10 ore  în  apă,  ca  să  se
desfacă  partea  uleioasă  şi  să  se  neutralizeze  râncezeala  datorată
uscării.

Se tot vorbeşte de o alimentaţie completă, vitaminoasă,  calorică.
Problema mai delicată este cu aşa zisele „Proteine esenţiale”, ce nu se
găsesc în vegetale. Nucile, urzica, hrişca, ovăzul,  lintea, şi  mai  ales
soia au şi aceste ingrediente. De aceea, este indicat ca totuşi să se mai
folosească  de  către  bolnavi  şi  puţine  lactate-brânzeturi  (dar  tot  ne-
degradate  termic),  care  au  proteinele  esenţiale.  Noi  evităm carnea,
ouăle şi peştele, dar nu cu exclusivitate totală, mai ales pentru unii care
cu greu pot trece la mâncarea direct naturală.

Laptele  şi  brânzeturile  să  fie  doar  naturale,  netrecute  prin  foc,
pasteurizare sau alte prefaceri. De asemenea, să fie în cantităţi minime,
doar atât cât să completeze lipsurile proteice. O lingură de caş dulce,
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până la 10 linguri de lapte sunt suficiente. Laptele crud închegat cu
zeamă de lămâie este cel mai bun. Mai mult, acestea să fie luate doar
pe stomacul gol şi fără nimic altceva. Cei ce muncesc mai greu pot
folosi şi cantităţi mai mari, dar tot cu condiţia de a fi singure. Exclu-
deţi caşcavalul, brânza topită, sau alte feluri de brânzeturi fermentate.
Pentru  boli  grave,  acestea  sunt  otrăvuri.  Caşul  dulce  este  cel  mai
accesibil, dar nu mult. Această cantitate minimă este suficientă. Baza
alimentaţiei este în verdeţuri,  în boabele leguminoase şi mai  ales în
cereale şi fructe.

După mesele principale, nu vă grăbiţi să mai mâncaţi, ci faceţi o
pauză, în care să beţi doar Apă simplă, gură cu gură şi la intervale de
10-15 minute, ca să se dizolve sucurile stricate după digestie,  să se
purgheze reziduurile digestiei şi să se spele murdăriile digestiei. Ţineţi
Apa într-o sticlă albastră la lumină câteva ore, ca să se dezinfecteze, şi
eventual puneţi un căţel de usturoi puţin zdrobit, sau, în caz de diareee,
fierbeţi Apa şi apoi lăsaţi-o la lumină câteva ore şi aşa folosiţi-o. Apa
este al doilea Medicament după Pâine, în Medicina Isihastă.

Iată câteva repere de Meniuri.

Săptămâna Întâi
Luni, Marţi şi Miercuri, baza să fie meiul ca cereală şi ca legumă

morcovul, din care faceţi preparatele respective (vezi reţetele  21-22).
Joi,  Vineri,  să fie orzul şi  varza crudă. Sâmbătă şi  Duminică, iarăşi
meiul şi morcovul. Ca fructe, ori doar mere, ori doar alt fruct de sezon.

Săptămâna a Doua
Luni, Marţi şi Miercuri, baza să fie orezul şi mazărea. Joi, Vineri,

să  fie  porumbul  şi  lintea.  Sâmbătă  şi  Duminică,  iarăşi  orezul  şi
mazărea. Ca fructe, unul de sezon.

Săptămâna a Treia
Luni, Marţi şi Miercuri, baza să fie grâul şi o verdeaţă, ca salata

(sau alta). Joi, Vineri, să fie meiul şi urzica crudă (sau spanacul sau
loboda,  sau alta la îndemână).  Sâmbătă  şi  Duminică,  iarăşi  grâul  şi
salata. Ca fructe, unul de sezon.

Săptămâna a Patra
Luni,  Marţi  şi  Miercuri,  baza să  fie hrişca  şi  sfecla  roşie (ce  se

clăteşte cu prima apă). Joi, Vineri, să fie orezul şi napul, sau dovle-
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celul, sau gulia. Sâmbătă şi Duminică, iarăşi hrişca şi sfecla. Ca fructe,
unul de sezon.

Şi aşa se alternează pe săptămâni, cu reveniri şi repetări.

Faceţi  tot  posibilul  şi  câştigaţi  Alimentaţia  de  Cereale  50%.
Sănătatea este în acest Memorial de Origine.

Să  se  evite  dulciurile  cu  Cerealele.  Cerealele  au  ele  suficiente
Glucide, ce doar aşa se pot asimila şi folosi de organismul nostru.

Nu căutaţi „Medicamente pure”, că nu există. Orice Aliment este
totodată şi  Medicament,  dacă se ştie cu să se folosească.  Să nu fie
amestecat,  să  nu  fie  degradat,  să  nu  fie  în  contrarietate  cu  altul.
Extractele tari, ca Ceaiurile şi  tincturile şi pastilele sunt trei sferturi
otravă; trebuie cu mare atenţie folosite.

În Terapia noastră, pot apărea diferite reacţii, dintre care „diareea”
este cea mai frecventă. Dar pe cât este de neplăcută, pe atât este de
„folositoare”, că purghează natural toate reziduurile intestinale, ce sunt
pietrificate pe traiectul nostru digestiv. Mâncarea naturală le dizlocă,
dar produce şi o repulsie de asimilare. În caz de diaree, folosiţi o Zi
Mere,  Ceai  de  Coada  Şoricelului,  de  Mentă,  Cir  de  Orez,  Teci  de
Fasole  uscată  bine  măcinate  şi  lichide  puţine,  dar  din  jumătate  în
jumătate de oră. Evitaţi supele-ciorbele. Mâncaţi apoi multe preparate
cu Cereale Semifierte sau ne-fierte. Nu uitaţi puţin Usturoi şi Praful de
Urzică uscată.

La  început,  veţi  avea  balonări  şi  alte  manifestări  intestinale,  dar
acestea  sunt  mai  mult  o „curăţire” a traiectului  digestiv. Gazele,  de
obicei,  trec în Sânge şi-l intoxică. Cerealele, fiind un pansament pe
mucoase, nu mai lasă intrarea în Sânge şi de aceea se acumulează în
Intestine.  Când  gazele  nu  vor  mai  fi  puturoase,  este  un  semn  că
Intestinele s-au debarasat de focarele de putrefacţie.

Dacă mai folosiţi Pâinea obişnuită coaptă, evitaţi coaja rumenită şi
arsă,  că  înfundă  pliurile  mucoaselor.  Este  o  mare  greşeală  prăjirea
Pâinii, că produce blocări de asimilare.
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SACROTERAPIE, 
Psihoterapie şi Mobilototerapie

Originea  VIEŢII  noastre  este  DIVINUL,  faţă  de  care  trebuie
permanent  să  avem „REMEMORAREA şi  Actualizarea”.  „HRANA
din Origine este, astfel, prima condiţie a Sănătăţii. Prin RUGĂCIUNE
şi RITUAL Religios facem această „HRĂNIRE din Originea VIEŢII”.
Cine uită de RITUALUL DIVIN este rupt de „Originea VIEŢII”. După
cum  Zilnic  trebuie  să  mâncăm,  aşa  Zilnic  trebuie  să  facem
RITUALUL  DIVIN,  ca  prima  HRANĂ.  Chiar  dacă  nu  sunteţi
religioşi, faceţi totuşi câteva „GESTURI RITUALICE DIVINE”, ca să
Rememoraţi Originea VIEŢII.

Ridică Mâinile în sus cu Rugăciune către  DUMNEZEU Cel  din
„Înălţime”, din care „curge” Viaţa lumii. Pleacă în Închinare Capul în
jos, prin care „recunoşti” pe DUMNEZEU ca DĂTĂTORUL Vieţii.
Pune  Mâinile  la  Piept  în  dreptul  Inimii  şi  fă-te  ca  un  „ALTAR”
propriu, pe care să VINĂ DUMNEZEU şi la tine. Tot cu Mâinile la
Piept, dar cu Palmele în sus, ca un „Vas” ce să întruchipeze toată Fiinţa
ta, Suflet şi Corp, ca un POTIR, în care să se „toarne” SÂNGELE Vieţii
(care  pentru  noi,  Creştinii,  este  SÂNGELE  lui  HRISTOS).  Desfă
Braţele lateral, ceea ce preînchipuie că DIVINUL Se „ÎNTRUPEAZĂ”
în  toată  Fiinţa  ta,  Suflet  şi  Corp,  şi  tu  te  faci  un  „TRUP  al
DIVINULUI” (care pentru noi, Creştinii, este TRUPUL Lui HRISTOS
Cel  Liturgic-EUHARISTIC).  Viaţa  din  tine  este  „PREZENŢA
ÎNTRUPĂRII DIVINULUI”. Dacă „lipseşte”, şi Viaţa din tine va lipsi.
Uneşte  Palmele  iarăşi  la  Piept  ca  o  „ÎMPĂRTĂŞIRE”  a  ta  cu
DIVINUL-VIAŢA (HRISTOS EUHARISTIC). Cu Mâinile în sus şi
Capul plecat, zi cu „frică şi cutremur” MAREA RUGĂCIUNE pe care
totodată  o  ZICE  Însuşi  DOMNUL HRISTOS  şi  SFÂNTUL DUH,
„RUGĂCIUNEA  TATĂL  NOSTRU”,  la  care  şi  „iadul”  cade  în
genunchi. Acesta este RITUALUL SACRU LITURGIC al VIEŢII, fără
de care VIAŢA se „opreşte” din „CURGEREA” sa. Fiecare poate face o
„Deschidere  Pre-Liturgică”.  Noi,  ca  Medicină,  indicăm  şi  aceste
„GESTURI  RITUALICE”,  pentru  că  Medicina  este  ceva  „practic  şi
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concret”. Mintea bolnavilor este atinsă şi incapabilă de efort, de aceea, ca
Medicină, noi recomandăm un SACRU direct.

Cei  bolnavi  să  facă  aceste  simple  „GESTURI  SACRE”  şi
„MEMORIILE SACRE” se vor „trezi” în Sufletul şi Corpul lor. Viaţa
fără MEMORIILE SACRE nu va „reveni” la Viaţă.

La fel, Psihoterapia, ca Rememorarea propriei Personalităţi în care
este „Potenţialul” Vieţii noastre de Naştere. Dacă pierdem Memorialul
acesta  de Naştere,  se  destramă  însăşi  capacitatea  de Viaţă  a  Fiinţei
noastre. Noi ne Naştem cu un Anume Potenţial de Viaţă, care trebuie
Deschis şi manifestat şi care este însăşi „Trăirea Vieţii proprii”. Atâta
Trăim cât  „Potenţial  de  Viaţă  avem”.  Dăm şi  în  acest  sens  câteva
„repere” de Rememorare, ca Psihoterapie. 

Nu fi fixist (adică să faci doar ce crezi tu); cu voinţă ascultă şi de
alţii.  Astfel  te  vei  vindeca de propriile  iluzii  şi  încăpăţânare.  Nu fi
izolat şi însingurat, ci în dialog cu toţi şi cu toate (păcatul demonic
face  tocmai  un  gol  de  dialog).  Viaţa  este  Comunicabilitate.  Fii
comunicabil chiar dacă te forţezi. Fii Vesel chiar dacă nu te simţi bine,
pentru  că  fondul  Vieţii  este  Bucuria-Lumina.  Impune-ţi  un  zâmbet
permanent. Suportă şi ce nu-ţi place la alţii şi treci peste toate defectele
lor (care sunt legate de caracterul propriu). Nu mustra direct, nu spune
greşelile, fii delicat când faci, totuşi, câte o observaţie. Nu te enerva că
alţii nu sunt ca tine şi-ţi stau chiar împotrivă. Astfel te vei vindeca de
contrarietate şi te vei bucura de convieţuire în tot momentul. Încearcă
să ai afecţiunea mai tare decât respingerea. Nu admite frica, timorarea,
grija  zilei  de  mâine;  nu-ţi  fă  iluzii,  lasă  toate  la  momentele  lor.
Timorarea este slăbănogirea Sufletului. Fii optimist, chiar dacă lucru-
rile  par  total  încurcate;  crezi  în  rezolvarea  miraculoasă.  Toate  sim-
ptomele de boală, toate certurile, toate contradicţiile, greşelile tale şi
ale  altora,  consideră-le  trecătoare  şi  tu,  astfel,  vei  rămâne  neatins.
Chiar dacă ai avut şi mai ai crize violente, toate vor trece; nu admite
teama că va fi mai rău, ci mai bine. Nu admite tristeţea după greşeli şi
conflicte, lasă-le la momentul când te vei analiza pe tine (la spove-
danie,  mai  ales).  Nu  fă  o  scrupulozitate  patologică.  Nu  abandona
activitatea, chiar dacă nu te simţi bine şi dai randament puţin. Cât ai fi
de bolnav, nu renunţa la un ceva activ, cât de cât.  Este ODIHNA a
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toate. Bucură-te chiar dacă ţi se pare că nu ai progresat nimic. Viaţa
are o Supralege, a ODIHNEI SACRE, indiferent de stare. În această
ODIHNĂ  nu  mai  contează  nici  o  evaluare,  este  DARUL  Lui
DUMNEZEU peste toate considerentele. Bucură-te şi tu, cu adevărat,
de acest miracol.

Igiena  corporală  şi  a  locuinţei  este  obligatorie;  la  fel,  Igiena
Mobiloterapiei în Corpul nostru. Unii, din zis motiv religios, opresc
orice mişcare a corpului, ca să nu facă „magia organelor”. Într-adevăr,
mare  atenţie  în  acest  sens.  Sportul  este  folositor  şi  admis.  Copiii
trebuie să se joace, să se mişte cât mai mult.  Mobiloterapia noastră
este în acest sens, fără concentrarea pe Organe sau funcţii (cum fac
alte practici oculte). Fă doar mişcare şi nu te gândi la ea. Nu asocia
mişcarea cu Mintea, ci, din contră, trece Mintea în mişcare. Mişcarea
noi  o  considerăm că este  mai  „puternică” decât  Mintea şi  poate să
domine Mintea. Mişcarea este Voinţă, nu gândire, şi Volitivul este şi
dincolo  de  Minte.  Viaţa  este  mai  întâi  Voinţă  şi  apoi  Gândire-
structurare.  DUMNEZEU întâi  a  VOIT şi  apoi  a  Gândit  Făpturile.
Armonia dintre Voinţă şi Gândire este necesară, dar Voinţa trebuie să
mişte Gândirea.

Mobiloterapia, sau circulaţia liberă a mişcărilor de Viaţă, este tot
aşa de importantă. Boala blochează mişcarea şi de aceea trebuie s-o
restabilim.  Degeaba  mănânci  dacă  nu  va  circula  armonios  în  tot
Organismul. Mişcarea aceasta să nu fie confundată cu sportul sau cu
alte practici oculte. Este o mişcare normală a funcţiunilor Organice, ce
trebuie  mereu  restabilită,  păcatul  fiind  acela  care  adaugă  mişcări
negative şi distructive. După cum te speli şi faci toaleta normală, aşa
trebuie  să  devină  şi  Mobiloterapia-mişcarea.  Cine  nu  se  spală  se
împute şi cine nu se mişcă, la fel, se „strică”. Oferim şi în acest sens
câteva indicaţii sumare, minime, de folosire.

Cei slabi să facă o Mobiloterapie uşoară, legănări ale capului pe
pernă, strângeri de pumni şi tălpi; legănări din culcat ale trunchiului,
rotirea ochilor;  frecţionarea urechilor şi  a  zonelor dureroase;  uşoare
frecţii. Pentru cei bolnavi, Mobiloterapia este aproape mai importantă
decât mâncarea, pentru că fără Mobiloterapie nici mâncarea nu mai
ajută. Nu uitaţi Închinăciunile, chiar din culcat, până la câteva sute.
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Să se facă zilnic mişcări. Cei foarte bolnavi să facă aceste mişcări
culcaţi şi chiar pe pernă. În boli, „mişcarea este egală cu hrana”, spune
un proverb. Vă indicăm şi noi câteva „repere” de „Mobilitate”, ce se
pot face Zilnic şi cu accent pe Zilele Săptămânii (într-o Zi cu accentul
pe o Zonă, în cealaltă,  pe altă Zonă). Sunt Trei Zone principale, ce
trebuie  avute  în  atenţie:  Cap-gât;  Trunchi-viscere;  Membre-piele.
Dimineaţa se fac „presările”; seara se fac „întinderile”; noaptea se fac
„acumulările-creşterile”.

Pentru Cap-Gât: Bărbia cu încordarea zonei Tiroidice a Gâtului din
faţă, se apleacă cu presare, până ajunge la Piept. Se revine şi iar se face
aplecarea. Începeţi uşor şi progresiv; măriţi  numărul de la 10 la 20,
apoi  la mai  mult,  până faceţi  chiar  câteva sute.  Desfundă circulaţia
spre Creier  şi  în tot  Capul.  Ridicarea Bărbiei  cu Capul pe Spate şi
„Întinderea”  Gâtului  tot  din  zona  Tiroidică.  Tot  atâtea  cicluri
progresive. Trageţi-vă de Urechi, în jos, în sus, lateral; frecaţi-le până
se încălzesc şi se roşesc. Revigorează tot Capul. Intelectualii şi cei ce
stau mult în Picioare şi au ameţeli, să facă mai des aceasta. În răceli,
când se stă în curent şi vânt, trageţi-vă de Urechi şi nu veţi mai răci.
Obiceiul de a lua de Urechi pe Copii, prin care se cuminţesc, este o
realitate,  că  restabileşte  Activul  Creierului.  Ochii  sunt  tot  aşa  de
importanţi. Închideţi-i, deschideţi-i mari, priviţi în sus, în jos, lateral,
cruciş, dar atenţie, uşor şi progresiv ca număr. Aplecaţi-vă cu Fruntea
la podea, şi staţi aşa un timp; sau cu Capul atârnând în jos, sau într-o
poziţie  cât  mai  aplecată.  Are ca  efect  o irigare mărită  a Creierului.
Atenţie,  să  fie  încet  şi  să  nu  exageraţi,  mai  ales  cei  predispuşi  la
tensiune. A „moţăi” cu Capul aplecat în Piept, este o „Odihnă” bine
ştiută.  „Ciocăniţi-vă”  Capul  cu  nodurile  pumnului,  uşor, dar  numai
partea superioară până la Tâmple, desfundă Creierul (unii Profesori au
obiceiul de a face aceasta la elevii grei de Cap). Se mai pot face şi
rotiri  ale Gâtului  şi  tot  felul  de  mişcări,  ce  depind de fiecare  şi  de
timpul rezervat.

Pentru Trunchi-viscere. Încordează zona Diafragmatică şi Umerii,
ca o „stoarcere”, şi iar revino şi iar încordează, în număr progresiv, de
la 10-20 la o sută şi chiar mai mult. Respiraţia să fie de voie. Dilată
Diafragma şi desfă Umerii cu Pieptul în afară, la fel ca număr. Roteşte
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Pieptul cu Umerii  şi  zona Diafragmatică în dreapta şi  în stânga,  cu
Presarea sau dilatarea în Plămâni şi în tot Abdomenul. Ca număr, la
fel.  Inspiră  adânc  (cât  poţi  de  mult)  şi  apoi  expiră  aerul  încet,  cu
încordarea Pieptului şi Zonei Abdominale, a Membrelor, a întregului
Corp,  cu  o  „stoarcere  totală”,  ca  să  „iasă”  toate  toxinele;  sau  cu
Dilatarea acestor Zone. Bateţi-vă cu „Pumnul în Piept”, pe tot Sternul
(mai ales în zona epigastrică-capul Sternului), uşor şi progresiv. La fel,
bateţi  zona costală din dreptul Stomacului,  Splinei ca şi  din dreptul
Ficatului.  Bateţi  şi  zona  Intestinală.  Desfundă  Organele  Interne  şi
Măduva Osoasă şi stimulează imunitatea. În boli, imunitatea (sistemul
de rezistenţă şi autoapărare) este în deficit. Întinde încet şi foarte lent
Mâinile  şi  Picioarele,  Coloana Vertebrală cu aplecarea uşor  în faţă;
dilată-lărgeşte toate Organele din Corp (şi Creierul), inspirând adânc şi
stai un timp în această „dilatare generală”.

Puteţi diversifica în mai multe forme, dar acestea sunt de bază. În
boli, Zona Abdominală este cea mai afectată, ca şi Zona Plămânilor.

Cei emotivi şi cu simptome de ameţeli, de tremurături energetice,
de „scurgere de energie”, de timorări şi frică prin fiori în tot corpul, de
blocări  respiratorii  şi  motorii,  sau alte  simptome  psiho-organice,  să
facă Mobiloterapie cu „intensificare şi mutare în părţile corporale cele
mai  puternice.  În  aceste  cazuri,  trageţi-vă  de  Urechi,  frecţionaţi-le;
strângeţi  puternic  Pumnii  şi  degetele  Picioarelor,  absorbind  orice
simptom în aceste locuri; presaţi degetul mic în podul palmei şi dilataţi
Fruntea cu Ochii  mari;  mutaţi  atenţia  din Minte  în  aceste  Zone cu
mişcările respective şi păstraţi poziţia lor cât mai mult timp.

Pentru Membre-Piele. Mâinile şi Picioarele, ca şi Pielea (Organele
Externe),  sunt  tot  aşa  de  importante  ca  şi  Capul  şi  Trunchiul  cu
Organele Interne. Strânge Pumnii şi Tălpile Picioarelor, cât de mult, cu
rotirea lor,  cu încordarea Mâinilor până la Umeri şi a Picioarelor până
sus,  presându-le.  Dacă  nu  puteţi  lucra  ambele  Zone  deodată,  faceţi
separat.  Întindeţi  Mâinile  şi  Picioarele  cu  desfacerea  Umerilor  şi
Pieptului. Ca număr cât puteţi de mult, dar uşor şi progresiv. Sprijiniţi
Mâinile şi Picioarele (deodată sau separat) de ceva şi „împingeţi” cât
de  tare.  Cei  mai  tari  să  facă  şi  „flotări”.  Degetele  de  la  Mâini  şi
Picioare presaţi-le,  întindeţi-le, mişcaţi-le în toate sensurile,  rotiţi-le,
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că sunt la fel de importante. În acestea sunt „terminaţiile nervoase” ale
circuitelor Organice. Cei cu ameţeli să preseze „degetul mic”. Mâinile
şi  Picioarele să fie permanent  „calde”,  de aceea bolnavii  să aibă la
îndemână „cărămida fierbinte” întotdeauna, mai ales la culcare şi când
mănâncă.  Aceste „mici  operaţii” sunt  de o valoare decisivă în boli.
Frecţionaţi-vă Pielea cu Unghiile (atenţie, nu cu degetele direct, că se
produc  electrizări  negative,  ce  scot  şi  distrug  energia  din  Organe).
Zisele „frecţii-masaje” sunt în majoritate „greşite”, că se fac cu „frecarea
Pielii”. Doar cele cu presare, ciupire, batere, zgâriere sunt eficace. Cei
cu „răni” şi foarte sensibili la Piele să se mulţumească doar cu „baterea
cu nodurile pumnului”,  foarte uşor şi  progresiv. Diferitele unguente
sunt  mai  mult  nocive,  că  înfundă respiraţia  Pielii,  care  în  boli  este
foarte deficitară.  Starea în Aer liber, Spălările cu Apă dau rezultate
bune. Zisul „masaj  bioenergetic”, la fel,  este „nociv”, că se face cu
„energii scoase din Organe” (şi aşa dereglate).

Pielea  este  un  Organ  foarte  „miraculos”.  Se  zice  că  Pielea  este
„Creierul Personalităţii-Individualităţii”. Zisa „HAINĂ” este „Pielea”.
Adam a  rămas  „gol”  (după  păcătuirea  din  Rai),  pierzând  „HAINA
Pielii”, rămânând doar cu „Pielea goală”. Acupunctura (confirmată de
ştiinţă),  susţine  că  pe  Piele  sunt  toate  „circuitele  Organice”,  ca  o
„Reţea similară Creierului”. Pielea este „Organul de Comunicare” cu
Mediul şi totodată „Răspunsul propriu” la acesta. „Magia energetică”
pe  Piele  este  periculoasă,  de  aceea  noi  nu  admitem  decât  stricta
„menţinere  a  funcţionalităţii”,  ca  o  „Igienă  a  Pielii”.  Se  pot  folosi
compresii cu plante, mai ales cu Foi de Varză.

Cine  nu  face  această  Integralitate  Terapeutică  nu  va  obţine
rezultatele dorite. Mulţi se plâng de „eşecuri”, tocmai datorită acestui
fapt.

Mobiloterapia puteţi să o faceţi permanent, chiar când mergeţi, sau
staţi,  sau  lucraţi.  Doar  Zona  Diafragmatică  să  fie  pe  stomacul  gol.
Când citiţi chiar, faceţi câte o Mobilitate din cele indicate.

Atenţie,  Sacroterapia,  Psihoterapia  şi  Mobiloterapia  nu se  fac  în
„văzul lumii”, ci intim şi strict particular. Unii caută zise „practici în
comun”, ce nu sunt creştineşti. În sens Creştin, doar în Biserică se face
„RITUALUL COMUN”, în rest este o „proprie intimitate”.
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În această Perioadă de Tranzit, trebuie să vă obişnuiţi cu un „Mod
de Viaţă” mai disciplinat, dar fără fixisme patologice. Nu faceţi treceri
bruşte, dar insistaţi pe câştigarea „noii orientări”. Cei cu boli grave şi
serioase nu mai au ce alege, trebuie să treacă direct la o „Selectare”
strictă. Nu vă pierdeţi Nădejdea, faceţi-vă „Datoria” de a mai „Salva”
un „minimum”  de posibilitate.  Prin păcat,  noi  am distrus Viaţa,  tot
nouă ni se cere şi o „refacere” a ei. DUMNEZEU VREA să ne AJUTE,
numai să Vrem şi noi să o „Recăpătăm”.

În perioada de Tranzit, aveţi în vedere obişnuirea cu Cerealele în
special. Medicina noastră Isihastă insistă pe această Taină a Cerealelor,
care mai păstrează ARHEMEMORIILE unei Hrane de Viaţă.

Zilnic  mestecaţi  în  gură  câteva  boabe  de  Grâu,  de  Porumb,  aşa
uscate,  ca  să  vă  obişnuiţi  Sucurile  cu  acestea.  Ostaşii  Romani,  în
lungile lor marşuri, mâncau Boabe de Grâu şi erau scutiţi de ulcer şi
gastrite, acestea fiind un adevărat „pansament” gastric.

Noi, ca Medicină Isihastă, punem mai mare accent pe „MIŞCARE”.
Respiraţia şi relaxarea fac o detaşare de Corp. Medicina noastră vede
Realitatea ca o ICONARE, de „oprire” în Corp, dar nu ca „materia-
lizarea” lui, ci ca „Templu Sacru” al Spiritualului. Sufletul nu se preface
în  cele  Corporale,  se  „Odihneşte  în  Corp”,  dar  atenţie,  Sufletul  se
Odihneşte  doar  dacă  Trupul  se  Mişcă.  Concepţia  obişnuită  este  că
Mişcarea  Corpului  agită  şi  Sufletul  şi  trebuie  o  liniştire  a  Corpului
pentru a se linişti şi Sufletul. Noi altfel vedem lucrurile. Într-adevăr, din
cauza mişcărilor Corpului omul uită de Suflet şi chiar îl contrazice... dar
noi facem din Mişcare un „Gest Sacru” în care Corpul Rememorează
tocmai Sufletul. Noi nu facem „dematerializarea” corpului în principiile
Sufletului, ci „Sacralizarea corpului” cu cele ale Sufletului. Fă din orice
Mişcare o „RUGĂCIUNE”, este idealul nostru. A te RUGA direct cu
Mişcarea, nu cu Mintea, este specificul Medicinii noastre. Relaxarea, de
asemenea, tot pe un Gest-mişcare, nu prin meditaţii mentale.1

1 Pe larg, în „Reţetele Medicinii Isihaste”. Redăm aceste aspecte, chiar dacă
ne repetăm.
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Reţete

Nu mâncaţi nici prea acru, nici prea sărat. Evitaţi acriturile rafinate
şi directe ca oţetul şi citricele tari. Lămâia este într-un fel bună, dar să
nu se folosească mereu. Preparatul de bază e bine să fie fără sare şi
acrituri, şi pe lângă aceasta o Salată sau un Sos mai condimentat cu
sare şi acritură. Când mâncaţi, să le amestecaţi câte puţin, de fiecare
dată, după gust.

Cei care nu pot să treacă repede la o Alimentaţie naturală, pot folosi
cu precauţie şi nişte Preparate uşor fierte. Atenţie, să fie în cantităţi
mici.

23. Legume fierte rapid cu cereale
Toate  legumele  se  pretează  la  diferite  preparate,  deja  folosite  în

mod obişnuit. Noi indicăm, la fel, o „fierbere” rapidă şi cât mai scurtă.
Aşa se toacă-se rad cât mai fin, se zdrobesc, şi cu foarte puţină apă se
fierb, câteva minute doar. Atenţie, să nu fie decât maximum trei sorti-
mente şi acestea de aceeaşi categorie, legume cu legume, rădăcinoase
cu rădăcinoase. Seminţele uleioase se pun doar după fierbere, precum
şi condimentele. Se adaugă 10% Pesmet de Pâine Pustnicească, sau
Laptele  de  Cereale.  Se  mănâncă  încet,  eventual  cu  cir  de  porumb
(mămăliguţa pripită, vezi reţeta 16).

24.  Varză dulce semi-călită,  cu nucă  (sau seminţe  de dovleac,
floarea soarelui, alune de pădure, care au fost mai întâi înmuiate).

Se  rade  bine  varza,  se  pune  Apă  care  se  separă  şi  se  fierbe  în
propriul suc (eventual cu foarte puţină Apă), doar câteva minute, peste
care se adaugă un condiment, puţin usturoi şi uleioasele respective. Se
mănâncă fără altceva, cu puţină Pâine Pustnicească sau obişnuită, sau
cu Pâinea semipreparată. Unora, varza crudă (nu cea murată) le pro-
duce balonări neplăcute, de aceea să fie în cantitate mică şi după rade-
rea ei, să se separe Apa în care se dizolvă sulful excesiv şi alergenele.
Varza se rade,  se pune apă cât  s-o acopere şi  uşor, fără presare,  se
scurge; se bea separat, că este bună pentru stomac.
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25.  Salată, sau  spanac,  sau  dovlecei,  sau  fasole  verde,  mazăre
crudă, bob crud, etc. câte un sortiment, bine zdrobite, se fierb rapid şi
se  adaugă,  după  gust,  ingredientele  respective  (condiment,  puţin
usturoi şi uleioase).

26. Ciorbe-borşuri
Cei obişnuiţi cu ciorbe să le facă pe cele de mai sus mai zemoase,

cu adaos de Apă, cu o fierbere scurtă şi drese după gust.  Se pun şi
verdeţuri de sezon. Se îngroaşă cu miez de pâine obişnuită, sau cea
Pustnicească de preferat;  nu se admit  rântaşurile.  De asemenea,  noi
excludem  roşiile  şi  bulionul,  pentru  că  produc,  la  cei  bolnavi  în
special, multe dereglări. Acreala să fie cea naturală (reţeta 13). Să aveţi
la îndemână întotdeauna „Acreală naturală”.

Se pot folosi toate Preparatele deja ştiute, dar cu indicaţia noastră
strictă, de selectare şi excludere a prăjelilor, uleiurilor şi acriturilor cu
roşii. Cât mai simplu, fără sortimente exotice. Gospodinele experte fac
tot felul de delicatese şi în acest sens.

Pentru cei  ce mai  mănâncă ouă şi  carne,  să  fie doar o dată  sau
maximum de două ori pe săptămână.

Foamea nervoasă este o mare pacoste. Siliţi-vă să faceţi pauze între
mese.  Nu  mâncaţi  prea  mult  şi  dacă  simţiţi  încă  o  foame  nebună,
mestecaţi ceva uscat, seminţele de Dovleac fiind cele mai indicate.

Cojile  de struguri,  de  mere,  ca  şi  păstăile  de fasole  şi  alte  coji,
uscaţi-le; măcinaţi-le fin şi adăugaţi-le în toate Preparatele, ca sursă de
Săruri minerale de mare valoare. Cojile sunt „informaticul de bază” al
oricărui sortiment.

27. Pâinea Pustnicească în diferite combinaţii
Atragem atenţia aici cu privire la o adevărată „lege” a Dietoterapiei

noastre, ce este „proporţia de 10% şi 90%” a unui Sortiment faţă de
altul. Adică, dacă vrem Pâine Pustnicească pe prim plan, să fie aceasta
de 90% faţă de toate celelalte ce se adaugă (acelea să fie în proporţie
doar de 10%). Dacă vrem celelalte Sortimente pe prim plan, să fie în
proporţie de 90% faţă de 10% Pâine Pustnicească.

Să se evite amestecul fructelor acre cu cele dulci, să fie de aceeaşi
categorie.
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Apa Limpede  de  cereale  să  fie  separată  de  fructe,  de  seminţele
uleioase, de legume, ceaiuri, că se amărăşte şi fermentează nociv. Se
amestecă cu acestea doar la folosire.

Pâinea Pustnicească să fie mai bine simplă, fără adaosuri de fructe,
sau  seminţe,  sau  verdeţuri-legume,  că  se  amărăşte  şi  îşi  modifică
gustul natural de cereale. Se amestecă cu acestea doar la folosire.

Citiţi  de  mai  multe  ori,  „reperele”  Medicinii  noastre  Isihaste  şi
verificaţi de fiecare dată dacă aţi respectat toate indicaţiile respective.
Mulţi citesc fugitiv şi superficial şi fac greşeli, ce le aduc vătămări.
Atenţie!

28. LAPTELE de Pâine Pustnicească, de cereale în general
Menţionăm şi accentuăm aici pe „Laptele de Pâine Pustnicească”,

de Cereale în general, pe care noi îl considerăm tot aşa de Valoros ca
şi Laptele propriu-zis. Pentru bolnavi, copii, bătrâni, Laptele Vegetal
este singurul Lapte accesibil. Laptele obişnuit, în general, se găseşte
greu  şi  apoi  este  prefăcut  şi  degradat,  ca  şi  untul  şi  alte  preparate
lactate. Ce a mai rămas sunt caşul şi telemeaua, ca brânzeturi obţinute
din lapte direct. 

Laptele  Vegetal  indicat  de  Medicina  noastră  este  cu  Valori
asemănătoare.

Am adăugat, la fiecare Reţetă cu Pâine Pustnicească, menţiu-
nea că se poate face şi Lapte-Suc-Ciorbe.

Aşa, noi nu mai repetăm Reţetele, recitiţi cu atenţie fiecare Reţetă
precedentă şi faceţi Laptele respectiv, după fiecare în parte.

Unora le place puţin acrit. Bolnavii să se ferească de toate acrelile,
că  sunt  fermentaţii,  ce  amplifică  boala.  Nu  sunt  permise  decât
„acriturile neactive” (vezi reţeta 13).

Lichidul este „sângele” biologicului. Fără sânge nu este circulaţia
hranei. Daţi mare importanţă hranei lichide.

Dar trebuie să ştiţi cum s-o folosiţi.
Nu amestecaţi Hrana lichidă cu cea consistentă.
În boli,  ori  se  mănâncă la  o  masă  numai  lichid,  ori  numai  con-

sistent, sau foarte puţin una faţă de cealaltă. Dimineaţa este indicată
cea lichidă, la prânz cea concentrată şi seara cea semilichidă.
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Atenţie,  Supele-Ciorbele,  ca  şi  Laptele  din  aceste  Reţete,  să  fie
folosite cu ingerare lentă; chiar dacă sunt lichide să fie „mestecate-
ţinute mult timp în Gură”, ca să se impregneze suficient de sucurile
salivare.  Să nu fie cantităţi  mari,  mai  ales  până se  face obişnuirea.
Orice reacţie neplăcută să nu vă sperie.

Atât Laptele, cât şi Ciorbele respective, alternaţi-le pe Zile, dar nu
le amestecaţi. Va depinde şi de boala respectivă, cu un accent pe ceva.
Important este să vă găsiţi Sortimentul ce vă place cel mai mult, care
să vă fie „Prietenul Alimentar”.

Nu vă  speriaţi  de  unele  reacţii  neplăcute,  ca  balonări,  greţuri  şi
chiar vărsături, fapt ce înseamnă că se face cu adevărat „măturarea” şi
curăţirea. După acestea, vă veţi simţi uşuraţi, ca după o baie.

Începeţi  cu  puţin,  până  se  restabileşte  Memorialul de  Hrană.
Insistaţi, chiar dacă aparent aveţi rezistenţă şi repulsie, este „bariera”
pe care trebuie s-o treceţi.

29. Apa de  zarzavaturi-legume este  foarte  valoroasă,  mai  ales
pentru cei foarte debili digestiv, care nu pot mânca legumele şi verde-
ţurile.

Se  prepară  uşor.  Se  aleg  cel  mult  trei  sortimente  de  legume-
verdeţuri,  se  zdrobesc  bine,  se  pune  Apă  şi  se  lasă  câteva  ore.  Se
decantează Apa şi se repune alta, până nu mai iese nimic din legumele
respective. 

Noi mai menţionăm ca „prima Apă” după legumele dulci şi prea
iritante  şi  alergice  (morcovi,  varză,  sfeclă,  ridiche,  gulie,  dovleac
turcesc şi porcesc) să se separe şi să se folosească câte puţin, complet
separat. Această Apă se scurge imediat, nu după ce s-a lăsat mai mult
timp; atenţie! Nu vă speriaţi  că se pierd unele vitamine şi săruri, că
mai  rămân;  important  este  să  se  dea  la  o  parte alergenii  şi  partea
negativă.  Noi  indicăm o  „zdrobire  cât  mai  multă”,  nu  doar  simple
mărunţiri, ca să se macereze bine şi integral.

Această  „Apă  de zarzavat” să  nu se  folosească Dimineaţa,  ci  la
Prânz  (înainte  eventual),  sau  în  preparatele  de  la  Prânz  şi  Cină.
Dimineaţa să fie Apa de Cereale cu Apa de Fructe.

30. Apa de boabe leguminoase
La fel. Se zdrobesc-macină chiar sortimentele respective (câte una

doar), se pune Apă multă, se amestecă bine, se lasă câteva minute să se
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limpezească şi se dă la o parte „prima apă limpede”, în care se dizolvă
alergenii”.  Se pune apoi Apă trei sferturi,  se lasă cel puţin 6 ore şi
„Apa Limpede” se foloseşte ori simplă, ori cu Preparatele de la Prânz
şi  Cină.  Partea  lăptoasă  şi  grosieră  se  foloseşte  doar  la  Prânz  (în
diferite preparate), că boabele sunt „proteice”.

Valoroase sunt  „Apa limpede de Soia şi cea de Mazăre”. Începeţi
cu puţin şi vedeţi cum suportaţi.

31. Apa de seminţe uleioase
Atenţie,  seminţele  uleioase,  să  fie  ţinute  înainte  în  apă (dar  nu

zdrobite), ca să se „reîmprospăteze”, să se „dez-râncezească” şi apoi să
fie măcinate. Mai ales nucile, că au un tanin toxic şi o râncezeală ce face
rău ficatului. 

Dospirea este  autobucătarul  alimentelor.  Preparatele  Medicinii
noastre au la bază „DOSPIREA”, care înlocuieşte „fierberea”, care, şi
mai mult, face „predigerarea” (atât de necesară), care, încă o dată mai
mult, face „îndrojdirea-fermentarea lactică”, ceea ce înseamnă o acidi-
fiere  directă  şi  proprie-naturală,  cu  o  „îmbogăţire”  de  „fermenţi  şi
enzime”  ştiute  în  „drojdii”  (cele  mai  bogate  în  acest  sens).  Prin
Dospire se face o „Uniformizare” a întregului amestec; prin preparare-
mărunţire se fac separări contrare între părţile externe-coajă şi miez;
prin Dospire se dizolvă coaja în conţinut şi conţinutul se pătrunde cu
părţile din coajă. Aşa, chiar dacă se face zisul „Lapte”, în acesta este
totuşi o „integralitate”, datorită Dospirii. Sucurile şi extractele obţinute
direct  din  Sortimente  ne-dospite  sunt  „fragmentare,  cu  lipsuri  şi
contrare”. Cel mai important este „echilibrul” între Aciditate şi Alcali-
nitate, ca şi „trecerea directă” dintr-o parte în alta. Chimia consideră că
acidul  face  distrugerea  totală  a  părţii  alcaline  şi,  invers,  alcalinul
transformă total acidul în alcalin. În boli, se pare că, într-adevăr, este şi
acest  proces  extremist.  „Fierberea”  face  tocmai  acest  fapt  de
transformare,  până  la  „blocarea”  oricărei  flexibilităţi  dintre  acid  şi
alcalin,  lipsa  de  „trecere  una  în  alta”.  Şi  de  aici,  în  boli,  procese
„acide” ce distrug toate procesele alcaline.

Se vorbeşte de „selectarea dintre acid şi alcalin” a alimentelor (cu
zisele incompatibilităţi). Noi considerăm mai mult, şi anume faptul de
distrugere  a  „MEMORIALULUI”  dintre  acid  şi  alcalin.  Când  un
„acid” nu mai are „Memorialul complementar al alcalinului”, este un
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„acid distructiv” şi când un „alcalin” nu mai are „Memorialul comple-
mentar” al acidului, se face un „alcalin distructiv”. Să nu se confunde
această  „acidifiere-alcalinizare”  cu  „putrefacţia”.  Când  se  termină
„Dospirea-autofermentarea”, se trece într-o scurtă „autoalcalinizare”,
astfel încât, dacă nu „trece iarăşi în acidifiere”, se produce „putrezirea-
stricarea”.

Dar noi  excludem folosirea „Dospirii active”, pentru că „impune”
organelor  propriul  activ  imprevizibil.  De  aceea,  noi,  după  dospire
indicăm  o  „USCARE-inactivare”  şi  aşa  să  fie  folosite,  încât  se
păstrează „echilibrul acido-bazic”.

Nu folosiţi  nimic  în  acrire-fermentare.  Adăugaţi  o  „acritură
neactivă  (vezi  reţeta  13),  sau,  de  este  vreun  preparat  dospit-acrit,
„uscaţi-l bine” şi apoi folosiţi-l.

Atenţie la zisa „oxidare-înnegrire”.
De aici, grija ca să se „oprească oxidarea”. Folosiţi orice preparat

proaspăt. Apa de cereale şi cea de seminţe uleioase sunt cele mai bune
„anti-oxidante”. Puneţi această Apă peste fructe, peste zarzavaturi şi
toate preparatele. S-o aveţi la îndemână permanent. Atenţie, să nu fie
„acrită”; faceţi-o mai bine din „Pâine Pustnicească uscată”, pe care să
o aveţi de „rezervă”.

32. DOSPIREA se face foarte simplu.
Orice sortiment, ca şi orice amestec, după mărunţire-preparare se

lasă un timp la „auto-fermentare-alcalinizare”. Căldura favorizează acest
proces.

Cerealele şi legumele să nu fie prea mult „dospite”, dar „boabele
leguminoase”  (soia,  fasolea,  mazărea,  năutul,  bobul,  lintea)  trebuie
intenţionat mai mult dospite,  că au o „tărie toxic-contrară” (ce doar
prin fierbere şi dospire-autofermentare mai mare se neutralizează). 

Boabele  leguminoase,  dacă nu se „acresc  bine” prin Dospire,  să
mai fie lăsate încă un timp şi apoi pot fi mâncate. Se începe cu mici
cantităţi, mărindu-se progresiv după cum suportă fiecare.

Pâinea Pustnicească din Grâu nu se Dospeşte decât puţin, ca să se
folosească direct (că de se acreşte prea tare nu mai poate fi mâncată
goală). Pentru Lapte şi Supe-Ciorbe, ca şi pentru Sosuri, e bine ca şi
Pâinea Pustnicească să fie şi mai tare Dospită-acrită, ca să nu se mai
folosească altă acritură străină (ce strică). Din celelalte Cereale să se
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facă  mai  dospită-acrită,  pentru  că  se  foloseşte  doar  ca  Lapte  şi
Preparate cu amestecuri. La fel, din boabele leguminoase.

Proteicele sunt cele mai pretenţioase.
În primul rând, Proteicele noastre Dospite se consumă în cantitate

foarte mică, având „puterea hrănitoare” suficientă în această evaluare.
O „lingură”  de  Soia  Dospită  (sau  de  celelalte)  face mai  mult  ca  o
jumătate de kilogram de carne. De asemenea, se folosesc, mai ales la
început,  în  proporţie  de  10% faţă  de  un  „liant-auxiliar”,  sau  un  al
doilea Sortiment. Nu trebuie să vă lăcomiţi în cantităţi mari,  că mai
mult  strică.  Proteicele  Dospite  au  toate  valorile  naturale  (fiind
preparate fără fierbere) şi  sunt tolerabile în totalitate,  condiţia fiind,
însă, „cantitatea şi proporţia mică”, altfel se fac incompatibile.

33. Soia dospită
O lingură de boabe de soia (sau mai mult, după necesar, dar nici în

prea mare cantitate, că soia este foarte concentrată şi energetică), se
macină cât mai fin cu totodată o linguriţă de grâu şi puţin orez (ca să
fie sfărâmicioasă), cu puţină apă, făcându-se un mic cocoloş, care se
pune într-un vas la cald, de obicei de seara, ca pe timpul nopţii să aibă
timp să se dospească, până la o uşoară acrire-murare (să nu se mănânce
dacă  nu  s-a  acrit  puţin).  Această  dospire  este  asemenea  „fierberii”,
pentru  că  îi  neutralizează  gustul  neplăcut  şi  semitoxic  şi  o  face
digestibilă. Se usucă apoi bine şi se foloseşte în diferitele preparate.

Celor care nu sunt obişnuiţi li se va părea greţoasă. Să se înceapă
cu puţin. Din aceasta se face apa limpede, laptele şi alte preparate. Noi
insistăm  pe  soia,  deoarece  este  alimentul  cel  mai  complet  pentru
postitori şi pentru bolnavii care trebuie să evite carnea şi lactatele. Soia
după dospire să se usuce în strat foarte subţire, sau să fie mărunţită, ca
să  nu  mucegăiască.  Uscată,  deşi  este  puţin  acrişoară,  este  totuşi
tolerabilă.  Se remacină.  O lingură de pesmet de soia face mai  mult
decât o farfurie cu altceva fiert. 

34. Linte, fasole, mazăre, bob, năut, fiecare separat în dospire.
La fel.
Când faceţi  un efort,  când mergeţi  la drum,  când aveţi  ceva mai

greu de făcut,  când sunteţi  obosiţi,  mâncaţi  fructe naturale (cele pe
care  le  suportaţi)  şi  hidrataţi-vă bine cu Apa de Cereale,  pentru că
acestea vă „încarcă energetic”. Nu vă aruncaţi  imediat  la mâncăruri
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consistente şi  tari,  că vă iau tot „cheful”...  Orice mâncare preparată
consumă energie, ca de-abia apoi să mai dea, după asimilare. 

Cum să mâncăm

Toţi ştiu că nu se poate fără mâncare, dar majoritatea nu ştiu să
mănânce.  Se mănâncă de obicei,  fără selectare,  ori  prea repede,  ori
prea mult, ori dezordonat.

Disciplinaţi-vă mâncarea,  altfel veţi  suferi  consecinţele.  Mulţi  au
probleme grele cu „Somnul”. Dacă nu „dormi” bine, nu eşti bun de
nimic. Trebuie înţeles că dacă nu „mănânci cum trebuie”, la fel, nu eşti
bun de nimic. După cum trebuie să „dormi” cel puţin 6 Ore, la fel să
ştiţi că mâncarea are nevoie de cel puţin o Oră. Bolnavii au nevoie şi
de mai mult Somn, şi de mai mult timp de a mânca.

„Ora Mesei” trebuie să fie „ritualul laic” al Zilei.
„RITUALUL religios” este partea CHIPULUI DIVIN al Omului şi

„ritualul  laic”  este  partea  de Natură  .  În  „ritualul  laic”  intră igiena,
somnul, mâncarea. Sănătatea este în Integralitate.

Aşa, după cum trebuie să aveţi o igienă (curăţire, spălare, aerisire),
un somn liniştit  şi  odihnitor, la  fel  să aveţi  o „mâncare” liniştită şi
hrănitoare.

Este  o vorbă:  „de la  masă nu se  deranjează nici  animalul”;  nu
grăbi pe nimeni să mănânce”. Timpul „Mesei” nu are voie nimeni să-l
„fure”. 

Omul  are  Trei  „Timpi”,  al  Rugăciunii,  al  Mesei,  al  Somnului.
Obişnuiţi-vă să respectaţi aceste „Ore Vitale”.

Viaţa agitată de astăzi ne strică tot „ritmul”, dar cine se străduieşte,
mai poate, încă, să se conformeze „Legii Sănătăţii”.

Dimineaţa, după toaletă, spălare, o Rugăciune „Tatăl nostru”, trei
Închinări,  se  pot  face.  Hidratarea  se  poate  efectua  luând,  eventual,
„Apa de Cereale cu sucul de Fructe” într-o sticlă, la drum, în maşină,
la serviciu. La fel, se pot lua câteva Fructe şi printre picături se pot
folosi.  Să  vă  obişnuiţi  să  aveţi  „cantitatea  proprie”  zilnică.  Printre
mese,  de  asemenea,  se  pot  folosi  Fructele,  indiferent  de  ocupaţie,
frugal, câte puţin, dar obligatoriu.
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„Mâncarea”, pentru bolnav mai ales, este „Medicament” şi nu este
o „ruşine” să iei medicamente, pentru că toţi astăzi au nevoie de ele.

Este ceva obişnuit să „mesteci” o bomboană, să mănânci un biscuite,
o fructă, să bei un suc... Noi indicăm să le folosiţi pe cele „sănătoase”.

Mestecaţi Pâine Pustnicească dacă postiţi, sau nu aveţi altceva la
îndemână. Respectaţi, însă, cele indicate selectiv.

Mâncarea astăzi este mai mult o „patimă”, o dezordine, o „îmbol-
năvire”. Nu mânca pentru „plăceri înrobitoare”; nici fără nici o regulă;
atenţie la cele ce te intoxică. Tinerii  şi  Copiii  trebuie să aibă multe
Fructe,  multe  Cereale  şi  mai  puţine  „lactate  şi  cărnării”,  ca  să  nu
„crească exploziv”, ci „încet şi bine”. A „creşte repede” este „prima
declanşare  a  bolii”.  Organele  au  „ritmul”  lor  de  „funcţionare”,  pe
vârste,  pe  solicitări  şi  pe  rezistenţe.  Dacă se  face o „supra-funcţio-
nare”, boala găseşte imediat mediu. Zisul „sport-mişcare” este pentru
„lărgirea organică”, dar nu pentru funcţionarea respectivă. Nenorocirea
de astăzi a tineretului care îşi „supra-funcţionează” Organele, mai ales
pe cele „digestive şi  sexuale”, duce inevitabil  la bolile cele mai  di-
verse.  Tineretul  modern  este  suprasolicitat  psihic,  prin  tumultul  de
informaţii (radio, televizor, calculator, etc.), este suprasolicitat digestiv
prin „mâncarea” excesivă şi  complicat  de amestecată şi  toxică,  este
apoi „tentat sexual”, fapt ce-i „devorează toată zestrea vitală”.

Este o vorbă din bătrâni: Copilul să nu Înveţe prea mult dintr-o dată,
că se vicleneşte; să nu mănânce mult şi prea hrănitor că se „animali-
ceşte”;  să  nu  ştie  ce  este  „sexul”,  ca  să  nu-şi  piardă  „puritatea
IUBIRII”. 

Cine nu are  „CONŞTIINŢA” de DUMNEZEU,  de Natură  şi  de
proprie Persoană nu va fi „Om adevărat” şi nici sănătos.

A CREŞTE, a te DEZVOLTA şi a te MATURIZA sunt „CALEA
Vieţii”. A creşte fără a te Dezvolta şi a te Dezvolta fără Creştere sunt
anomalii ce împiedică Maturizarea şi o modifică negativ. O Creştere
rapidă „rupe” Dezvoltarea şi „dezvoltarea ruptă” ori nu se mai maturi-
zează, ori  nu mai dă rod deloc. Cine nu „Creşte cu Rugăciunea, cu
PÂINEA şi cu Familia”, acela nu mai este „omul după CHIPUL Lui
DUMNEZEU”.

„Spune-mi ce mănânci, cum mănânci şi-ţi pot spune ce caracter
eşti şi ce gândeşti şi ce simţi şi chiar ce ştii”.
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Patima,  desfrâul,  animalitatea  şi  distrugerea  Omului  încep  cu
mâncarea.

Mari greşeli se fac în Familii  şi cantine, că nu se ţine cont de o
„mâncare  sănătoasă”  ,  ci  de  o  „mâncare satisfăcătoare”.  Mulţi  îşi
gătesc singuri şi se axează pe cartofi prăjiţi, ouă prăjite, margarine şi
brânzeturi  degradate,  salate  de  roşii  (foarte  alergene),  uleiuri  şi
sărături, conserve... ce sunt o mare nenorocire pentru sănătate.

Atenţie!  Daţi  importanţă  Cerealelor  pe  prim  plan,  Fructelor,
Legumelor  naturale şi  apoi celorlalte.  Nu fiţi  „fixişti”, dar discerneţi
între „Sănătate” şi boală.

Medicina noastră indică o „selectare” mai strictă. În primul rând, să
„nu  se  ucidă”  (să  nu  se  distrugă  Formele,  chiar  dacă  se  împart;
fierberea  trece în structuri,  fapt ce afectează „memoriile vitale, care
trebuie  refăcute  cu  greu  de  organismul  nostru).  Apoi  să  „nu  se
amestece sortimentele”, eventual maximum trei,  de aceeaşi categorie
(dulciuri cu dulciuri, proteice cu proteice, amidonoase cu amidonoase;
să nu se amestece Fructele cu legumele, ci  fiecare între ele).  Dimi-
neaţa,  „hidratare” cu  Apa Limpede de Cereale şi  Apa de Fructe şi,
după aceasta,  tot Fructe. La Prânz, Proteice din Legume (Soia, Bob,
Năut,  Linte,  Fasole,  etc;  sau  din  Seminţe  uleioase,  Nuci,  Dovleac,
Migdale, Floarea Soarelui, Alune, în prealabil înmuiate, care au multe
proteine; sau dintre lactate-brânzeturi, pe cât posibil netrecute prin foc;
sau, pentru unii, chiar şi carne, peşte, ouă. Acestea se pot „asocia” cu
Legume-verdeţuri chiar  fierte,  de  preferat  crude.  După  trei  ore,  iar
Fructe. Atenţie,  nu „falsificaţi” Fructele cu amestecuri sofisticate, cu
frişcă, amidonoase,  seminţe, etc.;  lăsaţi-le naturale şi  câte un sorti-
ment de  sezon.  Seara,  Legume-verdeţuri  cu  Cereale,  pe  cât  posibil
netrecute prin foc; eventual „semi-fierturi”. După trei ore, iar Fructe.

Faceţi „cure” de sezon, şi Săptămânale, ca să obişnuiască Organis-
mul cu un „anume aliment”, din care să extragă „totul”, că dacă se tot
schimbă,  nu se face „digestia integrală”.  Aşa,  Zile doar cu anumite
Legume; cu anumite Fructe; cu anumite Seminţe; cu anumite Cereale,
câte un Sortiment.

Cine nu se „hidratează” Dimineaţa, va suferi de Rinichi, Inimă şi
Intestine. Cine nu mănâncă Fructe Dimineaţa, va face „avitaminoze”,
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cu afecţiuni  ale  mucoaselor  şi  umorilor,  cu retenţii  toxice.  Cine nu
mănâncă Legume-verdeţuri va fi anemic şi bolnav cu Oasele. Cine nu
mănâncă CEREALE va fi fără „forţă nervoasă şi psihică”.

Postitorii  să  se axeze  pe Cereale  în special  şi  apoi  pe Fructe  şi
Legume  şi  Seminţe  uleioase.  Cine  nu  mănâncă  PÂINE  va  fi  slab
Religios. Cerealele sunt un „aliment complet” şi nu trebuie amestecate.
„Postul cu Pâine şi Apă” din Creştinism este clar. Adevăratul „Post”
este  ori  doar  cu  Cereale,  ori  doar  cu  Fructe,  ori  doar  cu  Legume-
verdeţuri, ori doar cu Seminţe; se poate şi doar cu lactate-brânzeturi,  
1-2 Zile.

Nu  amestecaţi  Cerealele  cu  Lactatele  şi  Proteicele  vegetale  şi
uleioase; eventual cu proporţia de 10%.

Tinerii, atenţie la dulciuri, la proteice şi la condimentele explozive,
că  „hiperfuncţionează”  auto-distrugerea  sex.  Cerealele  fără  coacere,
cum indicăm noi,  nu se pot mânca în cantitate mare, de aceea sunt
hrănitoare, nevătămătoare şi neexplozive. Cei ce mănâncă multă carne
şi lactate nu mai pot mânca Cereale Crude; dar cerealele coapte-fierte
sunt  prea cleioase,  degradate  structural,  fac  combinaţii  indigeste  cu
celelalte alimente şi aşa îşi măresc toxicitatea. O  lingură de Cereale
crude face cât o „felie mare” de pâine coaptă, dar care  nu afectează
nici diabetul, nici sucurile digestive.

Nu „siliţi” ca toţi să mănânce la fel; „Mâncarea” este strict „indivi-
duală”, ca şi Somnul. După cum nu poţi  „dormi decât singur”, la fel
„mănânci  tot  singur”,  fiecare  o anume cantitate,  ritm şi  digestie  şi
asimilare.  În vechime se zice că se „mânca doar singur şi separat”,
chiar dacă era „aceeaşi mâncare”. Animalele nu mănâncă decât singure;
mâncarea în „Comun” era doar „RITUALIC-religioasă”.  În Familii,
Cantine, adunări, Comunităţi mânăstireşti, s-a introdus „mâncarea în
comun”, pentru „uşurătatea ei” (că altfel ar fi mari dezordini); dar s-a
ajuns şi la „mari deficienţe”, că nu se mai fac „mâncăruri pentru toţi”
(pentru  bolnavi),  ci  doar  pentru  zişi  „sănătoşi”  şi  cu  amestecuri  şi
ritmuri ce nu se potrivesc tuturor. Unul mănâncă „mult dintr-o dată”;
pentru altul  trebuie ca aceeaşi  cantitate să fie în mai  multe reprize;
unul mănâncă repede, altul mai încet, etc. „Regulile stricte de mâncare
în comun” pun probleme grele, ca „Sănătate”. Unii Sfinţi recomandă
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ca  „bolnavii  şi  postitorii”  să  mănânce  „separat”  (chiar  dacă  este
aceeaşi mâncare, dar preparată după specificul acestora). Bolniţele şi
Casele pentru bolnavi au acest sens.

„IDEALUL  unei  MÂNCĂRI  UNICE”  este  posibil  doar  în
„CHIPUL PÂINII şi  APEI”.  Cerealele Crude pot fi  o  „mâncare în
comun”; restul la bolnavi, trebuie individualizat.

Câte  „mese”  pe  Zi?...  Cei  ce  pot  mânca  normal  ca  necesar  pot
reduce, adesea, chiar la o masă. Cei ce mănâncă puţin trebuie să reparti-
zeze aceeaşi  cantitate  în  mai  multe  reprize.  Organismul  are,  totuşi,
„nevoie” de o „anume cantitate” de Apă, de Cereale,  de Fructe, de
Legume, etc. Orice „lipsă” va aduce neplăceri. „La mesele în comun”
trebuie  să  se  ţină  cont  de  „cantitatea  necesară”  şi  nu de  „ritmul  şi
individualizarea” proprie. Toţi trebuie să „mănânce aceeaşi cantitate
necesară”; să nu se mai mănânce mai mult de „porţia” respectivă. Cei
„slabi” să mănânce tot doar „porţia respectivă”, dar în ritmul indivi-
dual; de aceea, aceştia trebuie să mănânce separat şi „atâtea mese cât
să le acopere necesarul”.  Idealul ar  fi  ca la „cantine” să fie „mese
pentru normali” (la prânz şi seara) şi „mese pentru bolnavi” (de mai
multe  ori),  cu  „regula”  de  a  nu  se  mai  mânca  peste  „cantitatea
necesară”. În vechime, „postitorii” nu erau cei care nu mâncau deloc,
sau doar o dată pe Zi, ci aceia care „mâncau doar o cantitate minimă”
şi doar o „anumită mâncare” (ori doar Pâine şi Apă; ori doar Fructe;
ori  doar  Seminţe;  ori  doar  anumite  legume-rădăcini).  Degeaba  se
posteşte  până  seara,  sau  până  a  doua  Zi,  dacă  apoi  se  mănâncă
abundent, amestecat şi exploziv...

De ce „mâncăm”? Pentru că noi suntem „Creaţie”, prin CREATOR
şi nu prin „noi înşine”. „Mâncarea este REMEMORAREA VIEŢII”.
VIAŢA este  „REMEMORAREA permanentă  a  ORIGINII”.  „CON-
ŞTIINŢA este această capacitate de a genera şi a menţine REMEMO-
RAREA”,  de  aceea,  pe  plan  Corporal,  „Mâncarea  este  „conştiinţa
biologicului”.  Memoria  este  ca  Duh  pentru  Suflet,  şi  Conştiinţa  ca
Minte şi Eul Personal este Activul acestora, de unde „Trifiinţialitatea”
Fiinţei  noastre  de  Creaţie (nu  Treime,  ci  exprimare Treimică).  Şi
aceasta  se  prelungeşte în  Corp,  ca:  „sistem  nervos-eul  biologic”;
„sistemul  circular-inima-memoria  biologică;  sistemul  organic-
conştiinţa  biologică.  „MÂNCAREA  este  corespondenţa
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CONŞTIINŢEI  în  Sine”.  Vă  daţi  seama  ce  înseamnă,  astfel,
„Mâncarea”.  „Substanţa-baza-suportul”  este  în  Corp,  tocmai  „masa
celulară  consistentă”.  Eul  şi  memoria  biologică  au  „orientarea” în
organe-conştiinţa biologică. Totul se „stochează-acumulează” în orga-
nele biologice, prin activul nervos şi memorialul circulator. Mâncarea
este prin „aport nervos” şi „aport acumulativ”, iar organele-conştiinţa
sunt în măsura acestora. Noi mâncăm „comunicări” (nervi-activuri),
mâncăm „memorii-alimente” (inimi-asumări) şi ne păstrăm „organele-
conştiinţa”  (substanţa).  Atâta  „substanţă-conştiinţă  biologică”  avem,
„câtă  comunicare  şi  memorie”  producem.  Atenţie  la  această  „taină
vitală”, care  înseamnă  „comunicare-nervi  şi  memorie-alimente”.  Cu
orice  „aliment”  noi  facem  mai  întâi  „comunicarea  nervoasă”,  apoi
„ingerarea-memorarea” lui  şi  apoi  „asimilarea-conştiinţa” acestuia.
„Mestecarea” este  comunicarea; „ne-uciderea” (cât mai natural) este
memorarea;  „digestia”  este  conştiinţa biologică.  Vă daţi  seama că
orice comunicare negativă, orice memorie negativă, va perturba şi va
genera  o  conştiinţă-digestie  negativă, cu  urmările  respective.  Fără
„comunicare-nervi”,  fără  „memorare-ingerare”,  fără  „conştiinţă-
asimilare” nu poate fi „viaţă biologică”. La fel, Sufleteşte, ca Eu, Duh,
Entitate,  care  în  Integralitate  sunt  „Persoana  proprie” ce Uneşte  şi
biologicul  totodată.  Dar  şi „Persoana  se  Hrăneşte” din  DIVINUL
CREATOR,  cu  Integralitatea  de  RĂSPUNS,  ca  Suprapersonalizare-
CONŞTIINŢĂ,  DUH-Supramemorie  şi  Supraeu-ÎMPĂRTĂŞIRE
EUHARISTICĂ. 

„CONŞTIINŢA-Mâncarea”  este,  astfel,  ca  RITUAL  Religios-
Suprapersonalizare,  ca  Necesar-Psihic,  ca  Organic-biologic.  Fără
egalitatea acestora se produc mari distructivităţi.

BAZA  Fiinţială  este  în  DIVINUL  ORIGINE;  Fiinţialitatea-
manifestarea este în Persoana proprie cu structura Psihică; raportul cu
„Natura” este biologicul.

Să  nu  se  uite  că  Omul  este  „CHIP de  transpunere  DIVINĂ  în
UNIRE cu Natura Cosmică”. Să nu se confunde cele două aspecte ale
„VIEŢII”. Omul are, în primul rând, VIUL DIVIN, ce se Întrupează în
„Viul  Naturii  cosmice”  şi  această Unire produce  „biologicul”.  Şi
ştiinţa  vorbeşte  de  o  „energie  cosmică”,  iar  Religia  vorbeşte  de  o
„SUPRAENERGIE DIVINĂ-HARICĂ”. Să nu se confunde şi să nu
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se amestece. „Biologicul” este „DIVIN şi Natură”. Vă daţi seama de
„SACRALITATEA  biologicului”.  A  distruge  biologicul  înseamnă
negativitate faţă de DIVIN şi faţă de Natură. „Sănătatea”, la fel, nu se
remediază decât prin „pozitivarea” faţă de DIVIN şi faţă de Natură.

PUNTEA-înrudirea-legătura dintre aceste „TREPTE Fiinţiale” este
„Taina  Mâncării”.  Sunt  „Trei  moduri  de  mâncare”:  Duhovnicească-
DIVINĂ  (ca  Religie); Sufletească-psihică  (ca  Spiritualitate);
materială-biologică  (alimentaţie).  Păcatul  l-a  dus  pe  Om  într-o
„răsturnare”,  încât  „omul  păcătos” este  „biologic spre psihic”,  când
normal  ar  fi  să  fie  „psihic  spre biologic” şi,  mai  mult, DIVIN spre
Integralitatea Psihic-biologic.

„Sacralitatea  biologicului”  spre  Suflet  şi  DIVIN  este  „Taina
Cerealelor”, prelungirea” POMULUI VIEŢII din Rai..

„Cerealele”  nu  sunt  „ale  Naturii”  ci  un „ADAOS  Supranatură-
SUPRABIOLOGICUL din POMUL VIEŢII”, care i se dă lui Adam să-l
„Însămânţeze” în Pământ, pentru „menţinerea” Vieţii Pământeşti.

Fără  acest  „SUPRABIOLOGIC”,  Omul  se  „desparte  în  Suflet-
Spirit şi Natură” („binele şi răul” spus de demonul-şarpe, la căderea
din Rai).

Iată de ce Medicina noastră Isihastă Creştină insistă pe „Hrana cu
Cereale”,  dar  nu  ca  „exclusivitate”,  ci  în  armonie  cu  „hrana  din
Natură”.

Omul păcătos  se „naturizează” tot mai  mult  şi  de aceea nu mai
poate „suporta” Cerealele. 

Omul  este  „Supranatură” dar  şi  Unire  cu Natura,  de  aici,  dubla
hrană biologică, cu Cereale şi natură-leguminoase şi Fructe.

Noi nu facem „apologia naturismului”, ci a „echilibrului” Omului,
ca Supranatură şi Natură totodată.

Introducerea „cărnii” a produs o „negativitate” tot mai mare faţă de
Cereale.  Carnivorii  nu mai  pot  suporta Cerealele integrale,  ci  doar
făinurile cât mai rafinate. La fel, excesul de lactate.

Dacă  vreţi  să  treceţi  pe  Cereale,  trebuie  să  reduceţi  carnea  şi
lactatele. „Alergiile” la glutenul cerealelor sunt din cauza „incompati-
bilităţii” cu lactatele şi  carnea. Cea mai  mare  nenorocire  alimentară
este mâncarea cerealelor cu lactate şi carne, fapt constatat şi de ştiinţă
tot  mai  mult.  Şi  până  vă  reglaţi „memorialul”  folosiţi  mai  multe

322



Cereale fără gluten, ca Orez, Porumb, Mei, Orz (ce are foarte puţin).
Introduceţi uşor şi câte puţin, apoi, Grâul şi celelalte Cereale.

Mâncând Cerealele crude (fără coacere şi fierbere), se reduce mult
„cantitatea” enormă.  Nu poţi  mânca multe Cereale crude,  ci maxi-
mum  20%  faţă  de  cele  coapte  şi  fierte.  Un  Kilogram  de  Grâu  îl
mănânci într-o Săptămână (pentru cel mediu), pe când „pâinea coaptă”
nu îţi ajunge un Kilogram pe Zi.

Noi  insistăm pe  „Medicina  cu  Cereale”.  Cine  încearcă,  nu-i  va
părea rău.

Reţete cu Prepararea Pâinii Pustniceşti

„Taina Mâncării” este în „Chipul  PÂINII”. Făpturile Naturii  mă-
nâncă direct şi ne-preparat. Omul trebuie să „Umanizeze” atât Natura,
cât şi tot comportamentul său. Umanizarea este „Taina PREFACERII”,
dar, atenţie,  nu a distrugerii.  A PREFACE înseamnă a „Păstra” atât
„Forma  cât  şi  structura”,  dar  totodată  a-i  da  o  „Deschidere  şi  o
PRIMIRE a CEVA peste acestea”;  a-i  adăuga o „PARTICIPARE la
toate ASOCIERILE”,  prin care capătă multiple aspecte „TRANSFI-
GURATIVE”, fără să se modifice propriu-zis în sine. Când PREFA-
CEREA distruge Forma şi structura, devine „stricăciune”. De aceea,
toate mâncărurile care distrug Forma şi structura şi se strică nu mai
au  „PREFACEREA”,  ci  „modificarea-transformarea”,  ce  devine
„negativă”. De  aceea,  orice  mâncare  în  organismul  nostru  ori  se
PREFACE,  ori  se  modifică-transformă. Idealul  este  să  nu  se  tran-
sforme, că este un proces greu de modificări, cu mult consum energetic.
PREFACEREA înseamnă  a  „lua-asocia”  şi  pe  „celălalt”,  fără  modi-
ficarea sa. În organismul nostru,  alimentele trebuie să se „asocieze”,
fiecare la locul lor, glucide la glucide, proteine la proteine, grăsimi la
grăsimi,  etc.  şi  să  se  „îmbrace”  reciproc  unele  cu  altele, acţionând
pozitiv unele prin altele.  Incompatibilităţile şi alergiile sunt  din cauza
lipsei de „asociere”, datorită negativităţii reciproce. 

De  aici,  „PREPARAREA”  zisă  culinară,  ca  prin  „asocierile
alimentare” să se obţină o „accesibilitate” cât mai mare. Nenorocirea
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este că se fac „asocieri  contrare”, ce devin şi  mai  contrare în orga-
nismul nostru.

Se caută un „ceva neutralizant” al tuturor contrariilor... „alimentul
MINUNE”... „CHIPUL PÂINII” este acesta.

Unii vorbesc de „alcalinizare sau acidifiere” a exceselor acestora.
Noi îi spunem „Taina PREFACERII”, ce este „ACŢIUNE DIVINO-
Creaţie în UNIRE”. „UNIREA” este CHIPUL DIVINITĂŢII şi orice
Unire şi în Natură ca şi în Om este tocmai „Taina PREFACERII”.

Cerealele au o capacitate maximă de „Asociere şi Unire”, de aceea
majoritatea  preparatelor  alimentare  se  fac  pe  baza  „făinurilor
cerealiere”.

Aici trebuie o înţelegere: „Cerealele Vii” tot cu „alimentele Vii” se
Unesc, altfel devin contrare. Pentru cine nu suportă Cerealele, aici este
cauza.  Cerealele  modificate  prin  coacere  şi  fierbere  îşi  pierd
„asocierea”.

Iată  de  ce  insistenţa noastră  pe  zisa  „Pâine  Pustnicească”, din
Cereale „directe-crude”.

Mulţi se plâng că nu ştiu bine cum s-o prepare.
Oferim şi noi câteva repere, rămânând să fie folosite după dexte-

ritatea şi perspicacitatea fiecăruia.

35. Pâinea Pustnicească simplă 
Cerealele respective, dintr-un singur sortiment, sau o asociere de

10%, se macină mai mare sau mai  fin, şi  peste Făina respectivă  se
pune Apă câte puţin, amestecându-se foarte uşor, nu prin presare, până
se umezeşte doar şi se strânge tot uşor, şi se lasă ori aşa cocoloş, ori se
întinde tot uşor, subţire, până la 1 cm. După o „dospire-prefacere” de 
6-10  ore  se  poate  folosi.  Dacă  se  face  mai  multă,  se  usucă  bine.
Atenţie, să nu mucegăiască şi să nu se acrească. Cea acrită să se usuce
bine şi să se remacine, folosindu-se ca „acritură ne-activă” (reţeta  13).
Cei  tari  digestiv  o  pot  mânca  fără  probleme.  Cantitatea  să  nu  fie
excesivă, ca la orice mâncare. Se mănâncă simplă, eventual cu Fructe
Dimineaţa şi printre mese, după 3 ore de la mâncare, cu Legume, dar,
atenţie, nu cu lactate-brânzeturi, nici cu boabele proteice. Puteţi face
„Apa de Cereale”, Laptele de Cereale.

Cei încă alergici  la Cereale să pună peste Făina măcinată Apă
multă, să mestece bine şi  să lase să se limpezească câteva minute;
această „apă în care se dizolvă alergenii” se aruncă, uşor, să nu se
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tulbure. Nu vă speriaţi că se pierde ceva, pentru că Făina încă nu se
dizolvă aşa de repede. Apa, însă, preia repede „alergenii şi negativul
de măcinare”, la care unii sunt sensibili.

36. Pâinea Pustnicească de 10% grâu şi 90% orez
Insistaţi, mai ales la început, pe Orez, care este mai neutru, şi nu

are  „glutenul”  faţă  de  care  mulţi  sunt  alergici.  Prepararea  ca  la
precedenta.

37. Pâinea Pustnicească de 10% grâu şi 90% mei
Meiul, la fel, nu are gluten. Preparare la fel.
38. Pâinea Pustnicească de 10% grâu şi 90% porumb, sau orz,

sau secară, sau ovăz, sau hrişcă
Preparare la fel.
39. Pâinea Pustnicească de 90% grâu şi 10% celelalte cereale

(câte una doar)
Preparare la fel.
40. Pâinea Pustnicească de 90% grâu (sau celelalte cereale) şi

10% boabe proteice, ca soia, ori linte, ori bob, ori năut, ori mazăre
Preparare la fel. Atenţie, să se „spele cu prima apă”, atât Făina de

Cereale,  cât  şi  Făina  din  Boabele  respective  (care,  crude,  au  mulţi
alergeni). Reţeta 35.

Această modalitate de Pâine Pustnicească simplă şi directă pare mai
„dură” şi mai fără „gust”, dar Pustnicii tocmai pe ea o preferau, ca să
nu mănânce mult şi să o mestece mult. Postitorii o mai amestecă şi cu
puţine  Legume  sau  Fructe  şi  asta  le  este  mâncarea.  Cei  mai  slabi
digestivi o fac „Lapte” şi aşa o folosesc, cu Legume şi Fructe. „Apa
Limpede” din această Pâine Pustnicească simplă este cea mai indicată
pentru toate bolile.

O recomandare este ca Pâinea Pustnicească să fie folosită, mai
ales la început, ca „Apă Limpede”, ca Lapte, şi în asociere cu Fructe
şi Legume tot crude. Se poate folosi şi doar 10% Pâine Pustnicească
şi cu fierturi şi alte preparate. Atenţie, se exclude total faţă de lactate
şi brânzeturi (ca şi faţă de carne şi ouă).

41. Pâinea Pustnicească de 10% Grâu şi 90% Orez şi cu puţine
condimente şi Seminţe uleioase, tot 10%

Atenţie  la  Seminţele  uleioase  (nuci,  dovleac,  alune,  etc.),  să  fie
prealabil  înmuiate  în  apă  multă,  în  care  să  se  desfacă,  să  se
neutralizeze  râncezeala  şi  să-şi  piardă  „amăreala”,  pentru că,  altfel,
Pâinea iese amară şi respingătoare.
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Noi nu admitem alte asocieri, ca ouă, brânză, lactate de tot felul,
ulei, fie el rafinat şi la rece, pentru că imediat apar „alergii” şi incom-
patibilităţi. Pâinea Pustnicească este un „Supra-aliment” şi ca Medica-
ment.  Siliţi-vă  să  o  faceţi  accesibilă,  chiar  dacă  vi  se  pare  adesea
respingătoare. Cei slabi şi sensibili să o facă Lapte şi Apă Limpede, că
se mai „îmblânzeşte”.

42. Pâinea Pustnicească de 90% grâu şi 10% celelalte cereale
(câte una doar), şi  cu puţine condimente şi  seminţe uleioase,  tot
10% 

Preparare la fel.
43.  Pâinea Pustnicească de 90% sau 10% grâu (sau celelalte

cereale) şi 10% boabe proteice, ca soia, ori linte, ori bob, ori năut,
ori mazăre şi cu puţine condimente şi seminţe uleioase, tot 10%

Preparare la fel. 
44.  Pâinea Pustnicească de 90% sau 10% grâu (sau celelalte

cereale) şi 10% boabe proteice, ca soia, ori linte, ori bob, ori năut,
ori mazăre şi cu puţine condimente şi Seminţe uleioase, tot 10%,
toate mai înainte ÎNCOLŢITE şi apoi reuscate (vezi şi reţeta 14)

Preparare la fel.

Să  aveţi  la  îndemână  permanent  astfel  de  Cereale  Încolţite  şi
reuscate,  pe care le măcinaţi  imediat  la nevoie şi  le  folosiţi  în toate
felurile.

45.  Pâinea Pustnicească Biscuiţi,  de 90% sau 10% grâu (sau
celelalte cereale) cu puţin chimen, cu puţine migdale rase (sau alte
seminţe uleioase, înmuiate), cu puţin ulei la rece, cu foarte puţină
miere, toate amestecate uşor şi făcute precum cele anterioare. Pare mai
„gustoasă”, dar nu se pot face din ea „Apa Limpede” şi Laptele. 

Repetăm,  nu  se  admite  amestecul  cu  lactate-brânzeturi,  dulciuri
concentrate, Fructe crude sau uscate, sau verdeţuri, că devine „amară”.
Mai bine se combină separat. Cerealele au ele „o hrană concentrată” şi
dacă  se  mai  adaugă  şi  altele,  le  strică  asimilarea,  mai  ales  la  cei
bolnavi.  Nu vă „lăcomiţi”.  PUŢINUL face  mai  mult  pentru  bolnav
decât ce este mult şi care este respins.

46.  Pâinea  Pustnicească  de  Ovăz  (decorticat,  fulgi) cu  puţine
condimente şi Seminţe uleioase, tot 10%.  Atenţie, Ovăzul este cam
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tare  şi  prea  excitant,  mai  ales  pentru  tineri.  Prepararea,  la  fel.  Se
înmoaie Ovăzul peste noapte, se amestecă uşor ca o cocă, se întinde
subţire şi se usucă.

Cerealele şi  vegetalele să fie „jumătate-jumătate”. Cei „postitori”
să mărească proporţia Cerealelor. Cei sedentari să o mărească pe cea a
Fructelor.

Dulciurile  şi  prăjiturile  „nu  există”  pentru  bolnavi;  acestea  sunt
Fructele, care, de sunt prea dulci, să fie „diluate”, sau se separă „prima
apă-suc” şi seria a doua să fie folosită. La fel la morcov, sfeclă roşie.
La fel pentru „tăriile” verzei, ridichei, se separă prima zeamă.

Prunele sunt valoroase, crude şi uscate, dar să se înmoaie şi să se
separe „apa prea dulce”. La fel, smochinele, curmalele şi toate Fructele
foarte dulci. 

Merele  sunt  „Regele” Fructelor. Se folosesc singure,  sau cu alte
Fructe, ca să le „îmblânzească şi să le neutralizeze”.

Noi nu admitem amestecurile merelor cu Cereale, ci doar cu „Apa
de Cereale”, sau cu „Laptele de Cereale”, pentru că Merele sunt greu
de digerat pentru mulţi dintre cei cu sucuri gastrice bolnave. Şi Merele
se rad mai mare şi se „suge” doar „sucul”, sau se amestecă bine cu alte
Fructe,  şi  aşa  se  „suge”  doar  partea  zemoasă.  Cei  tari  digestiv  pot
mânca totul. Probaţi.

Noi respingem compoturile şi fructele fierte sau coapte, pentru că
sunt un „balast” greu pentru bolnavi.

Atenţie la lactate şi brânzeturi. Noi recomandăm „brânza închegată
cu zeamă de lămâie”.

47. „Brânza închegată cu zeamă de lămâie”
Lapte  nefiert,  peste  care  se  stoarce  uşor  zeamă  de  lămâie  şi  se

amestecă foarte uşor, până se brânzeşte. Se pune în tifon şi se scurge.
„Zerul” din această brânză este foarte valoros. Se foloseşte la acrit,
câte puţin în Apa limpede de Cereale, cu suc de mere sau de morcov,
sfeclă  roşie.  Se ţine  la  rece.  Mâncaţi  puţine  lactate.  Cei  cu  grupa
sanguină 0 şi A să fie cu mare precauţie. Totuşi să se folosească, fiind
valoroase ca hrană. „Puţin şi sănătos”. Mâncaţi la Prânz doar astfel de
Brânză, nu mai  mult  de 100-200 grame şi  de cel  mult  „trei  ori pe
săptămână”, şi doar în Zilele de dulce.
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48.  „Brânza închegată cu zeamă de lămâie”,  cu dovlecel crud
ras, sau semifiert (să fie  scursă uşor zeama înainte), sau Morcov, la
fel,  sau varză nemurată,  sau castraveţi  (la care  nu se separă partea
zemoasă),  cu  puţin  condiment,  puţin  usturoi  sau  ceapă  sau  praz,  o
verdeaţă.  Se  poate  şi  cu  puţină  mămăliguţă  pripită.  Nu  se  admit
Cerealele. Noi nu admitem Brânza cu Pâine, şi cu Roşii, sau Ardei,
pentru  că  la  bolnavi  se  produc  alergii  mascate  foarte  nocive.  De
neadmis este brânza cu cartofi, cu macaroane, o nenorocire.

Nu  folosiţi  Lactate  fermentate,  ca  iaurtul,  că  „fermentaţia  este
activă” şi la bolnavi este o nenorocire. Zerul de la brânza cu „cheag
animal sau artificial” este, la fel, toxic pentru bolnavi. La fel, toate
brânzeturile  preparate  la  temperaturi  înalte,  ca  brânza  topită,
margarina, caşcavalurile.

Nu uitaţi „MĂCEŞELE”. Sunt mai valoroase ca toate citricele şi
toate Fructele. Au toate vitaminele şi sărurile. 

49. Măceşe uscate şi pastă
Atenţie la folosire, să le curăţaţi bine de „puful înţepător”, că este

toxic, precum şi seminţele. Măceşele se rup, se scot puful şi seminţele
cu vârful unui cuţit şi  se trec rapid prin „oţet tare”, şi  apoi de mai
multe ori prin Apă, care se scurge. Apoi şi mai indicat este să se pună
în „zeamă de lămâie”, până a doua zi. Se scot şi se usucă, sau se fac
„pastă”. Se folosesc la toate preparatele şi băuturile. Se face „pudră”,
condiment, etc. Să nu vă lipsească acest sortiment „miraculos”.

50. Urzica
Este  verdeaţa  minune. Urzica  are,  la  fel,  toate  vitaminele  şi

sărurile şi chiar toţi „aminoacizii esenţiali” (lucru rar la verdeţuri).
Urzica  este „Brânza  vegetală”.  Folosiţi-o  crudă,  uscată-praf.  E

păcat s-o fierbeţi. Crudă, se zdrobeşte ca o pastă, cu puţin ulei (sau o
sămânţă uleioasă), să nu se oxideze, şi se foloseşte la toate preparatele.
Începeţi  cu  puţină  şi  veţi  ajunge  să  mâncaţi  chiar  pe  săturate.  La
fiecare mâncare, nu uitaţi să adăugaţi „praf de urzică”. Se asociază cu
Cerealele, cu toate verdeţurile, chiar şi cu Fructe.

51.  Un  medicament  minune:  Praf-pudră  de  Măceşe  cu  praf
pudră de Urzică, cu puţină Miere, cât să se facă cocoloaşe tari, nu
prea mari, ca pastilele, care nu se lipesc de mână. Se sug ca „aport de
vitamine”, mai ales în răceli. Trei „pastile” sunt suficiente, de trei ori
pe zi.
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52.  Castana  comestibilă, să  nu  se  uite.  Crudă  sau  uscată  şi
măcinată, rasă fin, se foloseşte ca Apă Limpede (atenţie, diabeticii, că
prima Apă este cam dulce şi trebuie evitată), ca Lapte; se face chiar
Pâine  Pustnicească  din  aceste  Castane.  Sunt  foarte  consistente  şi
hrănitoare.

Meiul este cel mai la îndemână, că nu trebuie mult ţinut în Apă.
Măcinat fin, se face îndată „Lapte”, care se poate folosi imediat cu
Salate şi legume. Meiul ca Pâine Pustnicească este „amar” din cauza
cojilor sale.

Orezul este cel mai „blând” şi se poate folosi imediat şi nedospit şi
neînmuiat în prealabil.

Nu  uitaţi  Seminţele  de  dovleac,  foarte  hrănitoare,  liniştitoare  şi
curăţitoare de „paraziţi” digestivi. 

Nucile înmuiate-reîmprospătate sunt „carnea postitorilor”. La fel,
celelalte uleioase, ca migdalele, alunele şi toţi sâmburii.

Mierea  este  foarte  bună,  dar  câte  puţină  şi  fără  amestecuri  cu
proteicele.

Hreanul este iarăşi „miraculos”. Este cel mai bun „conservant”. Ca
mustul de struguri să se menţină, puneţi hrean. La fel, „compoturile”
de fructe, fără să se fiarbă, se menţin dacă în Apă puneţi hrean tocat şi
ras.

Sfecla roşie şi morcovul să fie o bază alimentară, dar, atenţie, fiind
„dulci”, după radere puneţi Apă şi scurgeţi-o şi aşa să le folosiţi (Apa
dulce să fie ca Suc separat).  La fel,  sfecla furajeră, care este foarte
hrănitoare.

Să aveţi şi „verdeaţă” Iarna, în ghivece, însămânţând orz, soia, grâu
etc. După ce cresc de 3-4 cm tundeţi-le şi după un timp iar cresc. 

Bucătăria Medicinii noastre este simplă. Să aveţi o răzătoare bună,
o râşniţă de măcinat, o piuă de zdrobit şi, în rest, vasele obişnuite.

Insistenţa noastră este pe Cereale. Cerealele hrănesc direct „partea
nervoasă”.1

Faceţi-vă „Timp” pentru SĂNĂTATE, că-l veţi pierde şi mai mult
în boală.

Câteva repere de Meniuri

1 Mai pe larg, în lucrările anterioare. Vezi „Reţetele Medicinii Isihaste”.
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Pe Săptămâni.
Dimineaţa: toaleta,  spălarea  gurii  şi  spălarea  obişnuită;  mobilo-

terapia,  psihoterapia,  Sacroterapia.  Atenţie  pe  Hidratare,  cu  Apa  de
Cereale şi zeamă de Fructe.

Ora 10,  ori  tot un Fruct, ori  seminţe de Nucă, dovleac, etc., sau
Pâine Pustnicească simplă.

Săptămâna 1  – a  Orezului,  a  Soiei,  a  Nucilor,  a  Morcovilor,  a
Merelor.

Săptămâna 2  – a Meiului,  a  Lintei,  a  seminţelor  de Dovleac,  a
Prazului, a Strugurilor (sau altui produs de sezon).

Săptămâna 3  – a altei Cereale la îndemână,  în special  Orzul;  a
Mazărei, a Migdalelor, a Verzei, a Prunelor.

Săptămâna 4. a altei Cereale cu alte uleioase, Verdeţuri şi Legume.
Vedeţi şi Reţetele anterioare.

În Zilele de Dulce, folosiţi doar la Prânz şi Lactate-brânzeturi, după
indicaţiile noastre (reţeta 47).

Alternaţi, apoi, după necesar şi posibilităţi.

Crezul bolnavului

Într-un spital erau doi bolnavi, alături cu paturile. Se zbăteau între
Viaţă  şi  moarte,  dar  amândoi  păreau  totuşi  oarecum  liniştiţi,  deşi
spaima „Ceasului Veşniciei” se umbrea pe feţele lor.

Unul făcea pe „filosoful”.
– Ce bine este să fii „liber” de toate, să nu fii „legat” de „nimic”

pământesc  şi  chiar  spiritual;  să  simţi  că  eşti  cu  adevărat  „liber”...
Nume, funcţie, familie, prieteni, cunoscuţi şi propria ta „personalitate”,
de toate să fii „liber”... Moartea este „nimicul” a toate şi trebuie să
intri  în  acest  nimic,  „cu  nimic”...  Nimicul  este  una  cu  libertatea...
Nimicul  este „religiosul necredincioşilor”...  Cine nu se „goleşte” de
toate şi de sine, acela se va auto-chinui...

Celălalt era un Credincios.
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– Filosofule, eşti în „mare sărăcie”, sărăcuţul de tine... „VIAŢA”
nu  este  un  „nimic”,  ci  un  „CEVA”.  DUMNEZEU  ne-a  Creat  din
„nimic”, dar tocmai aici este Taina, că acest „CEVA” al VIEŢII nu mai
poate fi niciodată „nimic”... Acest „CEVA” este „suprafilosofia credin-
ciosului”.

„Naşterea din nimic” este doar ACT DIVIN, ce nu mai  poate fi
distrus. „Nimicul”, în fond, „nu există”, ci este „punctul de plecare al
Naşterii Vieţii a CEVA”. Nimicul ce trece în „CEVA”, de asemenea,
nu mai există.

„Moartea” este „păcatul”, care „inversează Veşnicia VIEŢII”, ca o
„regresie a Naşterii” spre „nimicul de plecare”, care, nemaiexistând, se
face  iarăşi  un  „veşnic  invers”...  Moartea  este  legată  direct  de
„Memoria Naşterii”; „şocul morţii” este acelaşi cu „şocul Naşterii”;
retrăieşti această Memorie. A „Ieşi” în Veşnicie este „şocul Naşterii” şi
a  „ieşi  invers  tot  în  Veşnicie”  este  „şocul  morţii”...  Anticii  vorbesc
adesea  de  „rememorările  reîncarnării”,  ca  o  „mitizare”  a  „legăturii
morţii cu Naşterea”. Nu te poţi „Naşte ca Fiinţă decât o dată” şi nu poţi
muri, la fel, decât „o dată”... „REMEMORĂRILE” acestor „HOTARE
Veşnice” sunt „infinitul VIEŢII Nemuritoare”. Tot ce „Există” are ca
„Nemurire  MEMORIA propriei  Existenţe”,  care  poate  fi  în  „două
orientări”, cea „inversă fiind moartea”.

Aşa,  filosofule,  moartea  nu  este  o  „întoarcere  în  nimic”,  ci  tot
„viaţă  în  sens  invers”.  „VIAŢA”  este  o  „REPETARE  Veşnică  a
Naşterii  Existenţiale”.  „Timpul”  este”  repetarea”  şi  Veşnicia  este
„NEMURIREA Naşterii”. 

A „întoarce” Naşterea „înapoi” este „inversul  morţii”.  Mai mult,
„inversul  morţii”  este  „goliciunea  vieţii”,  zisa  ta  „libertate”...
„VIAŢA” nu este o „înlănţuire în Veşnicie”, ci o „desfăşurare Liberă”.
VIAŢA fără „DESFĂŞURARE” nu mai este liberă. A face „inversul
vieţii” este tocmai „ieşirea din desfăşurare-libertate”. A te „goli” total
de  VIAŢĂ  este  „nimicul  morţii”.  Adam  după  „păcat-inversul”  se
„vede gol şi se ascunde-fuge”... „memoria morţii” s-a declanşat în el.

Aşa, filosofule, eu, ca un Credincios, nu vreau să mor „gol”, cu
„memoria inversă”, ci „ÎMBRĂCAT cu MEMORIA VIEŢII”. Unii fac
paradă  de  „nimicul-goliciunea-libertatea”  de  toate,  dar  este  o  auto-
amăgire... Multora le este „frică de propriile lor Memorii” şi de aceea
vor să le şteargă... dar aceste „memorii inverse, golite” se vor „trezi”...
dar  „prăpastia  golului”  se  interpune  între  cele  „două  orientări”,  ca
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„VEŞNICIA  VIEŢII-LUMINII”  şi  ca  „veşnicia  întunericului-
inversului”.

Să nu admiţi „memoria goliciunii-inversului” este prima „treaptă” a
„morţii” Credinciosului. Sufletul se „desparte” de trupul Naturii, dar
MEMORIILE nu se pot şterge niciodată. Noi avem mai multe cate-
gorii de Memorii: ale DIVINULUI ORIGINE; ale propriei Persoane
Fiinţial-existenţiale; ale „structurii noastre” ca „Suflet şi manifestări”
şi ale „Naturii Personalizate”, pe care o asumăm ca „moştenire” de la
Părinţi. Noi facem, ca proprie Viaţă, o „SUPRAPERSONALIZARE” a
acestora.  De  aici,  „Memorialul  de  Personalitate”,  ca  însuşi  Chipul
Omului.  Aici  este  Taina  Credinciosului.  Noi,  ca  „structuri”,  avem
„negativuri”  Sufleteşti  şi  trupeşti,  dar  acestea  se  „Îmbracă”  de
„Memoriile  de  Personalitate”.  Noi  ne  zbatem  şi  ne  luptăm  cu
„memoriile structurale”, dar suntem „peste” acestea cu „Memoriile de
Personalitate”.  Credinciosul  are  mare  atenţie  pe  „Memoriile  de
Personalitate”,  care  pot  „acoperi,  neutraliza  şi  vindeca” negativurile
memoriilor de structuri Sufleteşti şi trupeşti.

„Memoriile  de  Personalitate”  sunt:  CONŞTIINŢA  ORIGINII-
Naşterii,  ca  însuşi  DIVINUL  nostru;  IUBIREA  necondiţionată;
„UNICA Orientare” a Veşniciei. 

Păcatul aduce şi nişte „memorii de de-personalizare”, ca „inversul
originii,  ca  nimicul-golul,  ruperea-fărâmiţarea-destructurarea”;  ca
negativul permanent; şi ca inversul veşniciei-moartea.

Filosofule, eu nu vreau să mor în „de-personalizare şi goliciunea
Vieţii”... Mi-e frică de „şocul inversării Vieţii”, ce este moartea... Să
„mori cu LUMINA Veşniciei VIEŢII” este străduinţa Credinciosului. 

Noi nu mai vedem „SUPRASTRĂLUCIREA LUMINII VIEŢII”,
dar la moarte o vom Vedea; este DIVINUL cu Lumea, în UNIREA
Veşniciei.

Nu ai voie să mori „gol”... trebuie să iei cu tine „Pământul” la Cer,
cum zice parabola... DUMNEZEU ne-a Creat să „ridicăm” Fiecare, în
mod propriu, Chipul Pământului spre UNIREA cu Chipul Cerului şi
prin  aceasta să se realizeze „COBORÂREA ÎMPĂRĂŢIEI Lui DUM-
NEZEU”, care este „CER şi Pământ” în UNIRE şi „peste” acestea.

Eu nu mor „gol” de lume şi nici „legat de cele lumeşti”, ci vreau să
mor  „ÎMBRĂCAT  cu  PERSONALITATEA  UNIRII  Lumii  cu
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DUMNEZEU”, tocmai Chipul Omului. De aceea, Sfinţii, chiar dacă au
trecut „pe lumea cealaltă”, ei sunt Veşnic UNIŢI cu Lumea, pe care o
„PERSONALIZEAZĂ  permanent  şi  Lumea  se  Personalizează  prin
Sfinţii săi”.

Eu vreau să mor cu „Darul” Vieţii mele, „Comoara” pe care o duc
şi  eu în Veşnicie  şi  care este  „Chipul  Personalităţii” mele.  Şi  acest
„Dar” se va „PREFACE” în „EUHARISTIA Liturgicului Veşniciei”, în
care „stricăciunea şi suferinţa” lumii se „depăşesc” în „REINTRAREA
în VEŞNICIA VIEŢII”. Credinciosul nu „şterge memoria suferinţei”
prin  „nimicul  libertăţii  de  toate”,  ci  prin  „SUPRAINTRAREA  în
SUPRAMEMORIA”  Veşniciei  Vieţii.  MÂNTUIREA,  zisa  eliberare,
este o „SUPRAMEMORIE”, nu o „ştergere de memorie” (ca nimicul).

Credinciosul  se  ridică  deasupra  suferinţei  şi  păcatului  nu  prin
memoriile acestora, ci prin SUPRAMEMORIA peste toate acestea; de
aceea, „VIAŢA Veşnică” nu este „o nostalgie pătimaşă a legăturii cu
lumea”, ci o „SUPRADEPĂŞIRE a Lumii”, dar nu în „inversare de
nimic”, ci în „PERMANENŢĂ Veşnică”. „VEŞNICIA” Credinciosului
nu este „legare”, ci „SUPRALIBERTATE” peste toate. În Veşnicie nu
se  anihilează  „memoria  suferinţei”,  dar  se  ÎMBRACĂ  în  SUPRA-
MEMORIA peste  suferinţă,  în  care  suferinţa  „nu  se  mai  întoarce
înapoi”, ci se „opreşte pe loc”. Aici se încurcă misticile, că nu au în
vedere  această  Taină  a  „opririi  suferinţei  de  SUPRAMEMORIA
Veşniciei”,  „oprirea  inversului”.  Mare  Taină  este  această  „oprire  a
inversului”, ca „INTRAREA în VEŞNICIE”. Tot ce este în noi boală şi
ţepuşele  morţii  sunt  „memoriile  inversului  Vieţii”.  Scăparea  este
„oprirea inversării”, ce înseamnă „Reintrarea în VIAŢĂ”.

Tu, filosofule,  vrei  să mori  „liber, cu nimicul  total”;  eu,  Credin-
ciosul, vreau să mor cu „oprirea inversului în TOTALUL Veşniciei”.
Dacă te Naşti gol ca „semn al Naşterii din nimic”, nu ai voie să „mori
gol”,  ca  o  „reîntoarcere”,  că  faci  „regresia  în  nimic”,  ce  este
întunericul  morţii.  Iadul  este  „trezirea  în  inversul  veşniciei”,  că
VIAŢA nu poate muri niciodată.

Esenţa  Omului  este  Chipul  său  de  PERSOANĂ.  Omul  este
transpunere creativă a CHIPULUI Lui DUMNEZEU şi într-un Chip de
Creaţie  şi  această  „PECETE  DIVINĂ”,  cum  zice  Scriptura,
„SUFLAREA  DIVINĂ” pe care  DUMNEZEU o dă lui  Adam,  este
„PERMANENŢA  Veşniciei  noastre”.  Acest  „MODEL  DIVIN”  nu
poate „muri”, de aceea el ne Oglindeşte şi noi ne Rememorăm în el.
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Mare Taină este aceasta, că noi ne „Vedem Chipul în DUMNEZEU”,
fără să se confunde sau să se amestece cu DUMNEZEU Însuşi. Şi în
Chipul  nostru,  care  este  Persoana  proprie,  se  Vede,  de  asemenea,
DIVINUL.  Omul,  ca  o  configuraţie,  este,  astfel,  SUPRACHIPUL
PECETEI DIVINE şi Persoana-Fiinţa proprie. Şi în cadrul Persoanei
este „complexul structurilor” Sufleteşti şi energetice trupeşti. Persoana
îmbracă şi totodată pătrunde această structură de fiinţialitate. Omul are
o manifestare direct Personală, cu Integralitatea sa şi o manifestare de
structuri-fenomene sufleteşti şi trupeşti. În mod normal, toate mişcările
structurilor  ies  din  Chipul  de  Persoană  şi  se  traduc  în  respectivele
fenomene. Structurile noastre Sufleteşti şi trupeşti ar trebui să fie după
„Chipul  şi  asemănarea”  Chipului  nostru  de  Persoană.  Fenomenele
structurilor nu se fac „Persoană”, ci se întorc în Actele de Persoană, ce
sunt de altă factură, direct Fiinţială. De aceea, „Realitatea noastră” este
Persoana şi  în  Persoană,  cu  BAZA în  PECETEA DIVINĂ,  în  care
Chipul nostru de Persoană este „Asemănarea Creativă a DIVINULUI”.
„Eu sunt  Persoana mea” şi  „din şi  prin” aceasta  mă  manifest  şi  ca
Suflet şi trup. Sufletul este Asemănarea directă a Chipului de Persoană
şi  trupul  este  „asemănarea” directă  a  Sufletului.  Păcatul  a  „umbrit”
PECETEA  DIVINĂ,  Persoana,  de  asemenea,  şi  astfel  Sufletul  a
„orbit” şi el şi trupul este lăsat fără control. Noi ar trebui să avem o
CONŞTIINŢĂ Integrală de Persoană, care să se reflecte în Conştiinţa
Sufletului  cu  rezonanţe  în  memoriile  trupului.  Şi,  mai  mult,
„orientarea” este de la Persoană la Suflet şi trup şi apoi de la Suflet şi
trup la Persoană. Din Persoană „ies” toate şi în Persoană se întorc toate
şi  cu  Integralitatea  de  Persoană  ar  trebui  să  ne  ORIENTĂM  spre
DIVINUL  ORIGINE.  CONŞTIINŢA  Persoanei  activează  prin
Memorii,  care  sunt  „Repetări  de  proprie  CONŞTIINŢĂ”.  CON-
ŞTIINŢA este neschimbabilă în sine, dar Memoriile sunt oglindiri în
CONŞTIINŢĂ ce necontenit ies şi se întorc, „lărgindu-se” în „infinitul
CONŞTIINŢEI”  Persoanei.  Paradoxal,  PERSOANA  este  un
„SUPRAINFINIT al infiniturilor Memoriale”. Când se „opresc” doar
pe structurile Sufleteşti  sau trupeşti,  Memoriile se „înstrăinează” de
CONŞTIINŢA Persoanei directe şi aşa Omul se „autoînchide” şi apar
„false  personalizări-conştiinţe”  Sufleteşti  şi  apoi  energetice  trupeşti,
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care tind să se „fixeze” tot  mai  mult,  într-o „luptă” de absorbire şi
înlocuire reciprocă.

Omul normal este „Omul direct Persoană” şi apoi al „structurilor
sale”. Omul păcatului este „omul contrariilor fenemenelor Sufleteşti şi
trupeşti”. Persoana trebuie să „INSPIRE MEMORIALUL DIVIN”, pe
care  să-l  adâncească,  apoi,  structurile  Sufleteşti  şi  trupeşti.  Fără
MEMORIALUL DIVIN, Persoana devine „mecanică” şi structurile, la
fel, devin „mecanice”, de unde „ştiinţa”, care constată doar „mecani-
cismul psiho-fizico-chimic”. 

Boala  noi  o  simţim  mai  ales  în  trup,  că  trupul  este  reflectarea
directă a tuturor contrariilor  structurale.  Trupul este vulnerabil  şi  se
consumă până la moarte. Sufletul rezistă, iar Persoana este Veşnică.

Medicina adevărată ar  fi  cea  direct  a Persoanei,  care să-şi  regă-
sească  acea  CONŞTIINŢĂ  propriu-zisă,  ca  apoi  Memoriile  de
Persoană să pătrundă şi în Suflet,  pe care să-l  trezească,  şi  de aici,
apoi, în trup.

Moartea ne „trezeşte forţat” la CONŞTIINŢA de Persoană, care, de
este „goală”, este rău... Persoana are Taina de a se „SUPRAPERSO-
NALIZA” cu „Îmbrăcămintea” Memoriilor de Persoană directă. Toată
Viaţa  Omului  se  întipăreşte  pe  Chipul  de  Persoană  şi  aceasta  este
„Podoaba şi Rodul” său. Omul este „împlinit-crescut” după acest Chip
de „SUPRAPERSONALIZARE”. Cu acest Chip ne prezentăm noi în
FAŢA Lui DUMNEZEU.

Moartea este „oprirea” Memoriilor trupeşti în Memoriile Sufleteşti
şi  a  acestora,  apoi,  în  Memoriile  Persoanei  proprii.  Persoana  cu
Memorii Sufleteşti şi trupeşti negative va avea chipul acestora...

Zbaterea mea acum, la ceasul morţii, este să-mi Conştientizez cât
mai  mult  Chipul  meu  Integral  de  Persoană,  să-l  ÎMBRAC  cu
MEMORIALUL  DIVIN,  să-l  Îmbrac  cu  un  Memorial  Bun  şi
Sufleteşte şi trupeşte, ca să nu „ies în Veşnicie” „gol şi hidos”...

Caut  să  INSPIR tot  mai  mult  MEMORIALUL DIVINULUI,  ca
acesta să-mi Rememoreze şi Memorialul meu Personal. A mă „odihni”
în Veşnicie este a-mi Vedea „Asemănarea în PECETEA DIVINĂ” şi
aşa  să  STAU FAŢĂ în FAŢĂ cu DUMNEZEU.  Dacă  sunt  „gol  şi
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hidos”,  nu  mă  pot  OGLINDI  în  DUMNEZEU  şi  atunci  trec  în
„inversul întunericului”...

DOAMNE, puţina mea Suprapersonalizare să-mi acopere cât de cât
„goliciunea” mea, că-mi va fi ruşine să fiu „gol în Veşnicie”... 

Concluzii
Medicina noastră Isihastă este Medicina „Chipului Omului”.
Omul este Chip al DIVINITĂŢII şi Chip de Creaţie în UNIRE şi

Răspuns.  Omul  „Creşte şi  se Hrăneşte” în DIVINITATE şi totodată
creşte şi se hrăneşte din Natura Creată şi aşa se face RODUL UNIRII.

CHIPUL PÂINII EUHARISTICE este Taina ÎMPLINIRII Omului.
Şi această ÎMPLINIRE este HRISTOS.

TATĂL nostru care eşti  în Ceruri,  PÂINEA noastră „cea de-a
PURUREA” dă-ne-o nouă!

„Eu-HRISTOS sunt PÂINEA Cea VIE ce S-a pogorât din Cer,
din care cine mănâncă nu mai moare”...
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Între boală şi Viaţă
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Între boală şi VIAŢĂ

Este bine să ne Împărtăşim unii altora cele Bune şi mai ales cele ce
alină suferinţa, necazul şi stările distructive. Atenţie, însă, Fiecare este
un „Unicat” şi „pe măsuri diferite”, de aceea Fiecare are „croiala” sa. 

De  aceea  şi  indicaţiile  noastre  sunt  doar  „Orientări”  pentru
ajustarea şi măsurile proprii. Încercaţi cu prudenţă sfaturile noastre şi
alegeţi  pe  cele  ce  vi  se  potrivesc.  Şi  Medicina  ca  şi  Religia  sunt
„Măsuri Personale”, chiar dacă au o „bază generală”.

Să nu se creadă nimeni „atotştiutor” pentru „toţi şi pentru toate”.
Mulţi  fac  paradă  de  „inspiraţii,  vocaţii,  transmiteri  paranormale  şi
miraculoase”, cu „misiuni speciale”, chiar Divine etc.

Atenţie mărită! Nu vă „războiţi” cu nimeni, staţi rezervaţi, dar şi
receptivi la ce vă poate folosi, ca „Ştiinţă-Bun Deschis tuturor”. Frica
şi  instigaţia  înşelărilor  este  o  panică  de  mascate  „politici  mistice”.
Degradarea Ştiinţei şi Religiei este „politizarea” lor. Visul unei Teo-
politici este irealizabil. 

Mulţi  vor să fie „Eroi”,  Mărturisitori  sau chiar  Mucenici.  Astăzi
este  „vremea”  tuturor  contradicţiilor.  „Dă-te  la  o  parte”  din  calea
răului,  zice  Evanghelia.  Deci,  nu  ţi  se  cere  decât  „neamestecul
personal  cu  răul.  Mărturisirea  şi  eroismul  de  astăzi  sunt  această
„neamestecare”.  Nu ai  unde fugi  să te ascunzi… Stai cu răul lângă
tine, dar tu nu fi ca răul, ci tăcut, şi chiar rănit de rău, nu te război şi
aşa vei putea „trăi”, cât îţi  este „Dat în lume”.  Fericiţi  cei care pot
„suferi” săgetăturile răului, fără să se amestece cu răul. Fericită este şi
Ştiinţa cea Dincolo şi de rău.

Medicina, ca şi Religia, este o TAINĂ a VIEŢII Lumii. Medicina
fără  Religie  se  desacralizează  până  la  o  Ştiinţă  anorganică,  ce  are
coşmarul  morţii,  în  visul  şi  nostalgia  Vieţii.  Boala  este  cea  mai
„potrivnică PURIFICARE” şi Prefacere pentru VIAŢA cea VEŞNICĂ,
unde trebuie să AJUNGEM Fiecare. Nu acceptaţi, însă, ca boala să vă
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„distrugă” MEMORIILE VIEŢII. Sfinţii au CREZUT în VIAŢĂ şi în
„mormânt”, de aceea s-au făcut şi „Sfinte-Moaşte” şi cu „Trupuri de-a-
pururea Vii”. Binecuvântată eşti boală, când ai CRUCEA ÎNVIERII în
Spate.
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INTRODUCERE

Mai ales cei bolnavi au nevoie de indicaţii clare, simple şi cât mai
accesibile. Începeţi o modalitate de Vieţuire atentă şi controlată, altfel
boala va progresa, până la fatala ei împlinire.

Boala şi moartea sunt urmările păcatului Omului,  ca Suflet şi ca
trup,  prin  distrugerea  demonică,  a  despărţirii  de  CREATORUL
DUMNEZEU,  şi  prin  alegerea  patimilor  trupeşti,  remediul  fiind
Reîntoarcerea la CREDINŢA SFÂNTĂ şi stăpânirea materiei trupeşti.

Şi  Morala  Sufletului  şi  Legile  biologice  au  devenit  de  mult
„Medicină”, orice „încălcare” aducând repercusiuni grave. Boala este
o „ruşine”, o vinovăţie şi totodată o „condamnare” ce trebuie ispăşită.
Şi întrucât toţi suntem bolnavi, cu toţii ne consolăm şi ne privim cu
„milă”,  încurajându-ne şi  sfătuindu-ne cum să ne alinăm şi chiar să
ieşim din nou la adevărata VIAŢĂ.

DUMNEZEU  l-a  Creat  pe  Om  cu  chipul  Trupului,  de  aceea
„Minunea” Omului îi este Trupul,  nu Sufletul-Spiritul. Se fac multe
filozofii, că Omul ar fi „Trup spre Spiritualizare”; că ar fi „Spirit ce se
face  Trup”;  că  ar  fi  Însuşi  DIVINUL în  Întrupare;  că  ar  fi  chiar
Cosmosul-Universul în miniatură, ca micro-Cosmos, etc.

Ştiinţa tinde şi încearcă să ia tot mai mult „locul” Religiei, tocmai
datorită „chipului Trupesc” al Omului. Misticile de „Vederea Omului”
direct prin Spirit se dovedesc tot mai insuficiente şi multe eronate.

Creştinismul,  prin  TAINA  ÎNTRUPĂRII  FIULUI  Lui
DUMNEZEU,  DOMNUL  HRISTOS,  este  ICOANA  CHIPULUI
Omului, de „ÎNTÂLNIRE” Spirit cu Trup şi chiar DIVIN cu Creatură.
Omul nu este nici Trup spre Spiritualizare, nici Spirit ce se face Trup,
ci ÎNTÂLNIRE-ICOANĂ a Spiritului şi Trupului, şi doar aşa Acestea
se „Transfigurează” reciproc.  SĂNĂTATEA şi  VIAŢA Omului  este
totodată Suflet şi Trup, şi insuficienţa unei părţi atinge pe cealaltă.
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La unii, Sufletul pare mai „tare” ca Trupul, sau invers, dar Omul
ÎNTREG este  Omul  SACRU ICONIC,  Omul  Sfânt,  ce  Sfinţeşte  şi
Sufletul  şi  Trupul,  care  se  Văd  unul  prin  altul,  fără  să  se  excludă
reciproc, ci din contră, afirmându-se reciproc.

Mulţi încearcă să facă Ştiinţă, dar o fac eronată şi falsă, pentru că
se „opresc” doar în cele materiale, ca şi mulţi Religioşi, ce se opresc
doar în cele Spirituale. Omul doar deodată, şi chiar în „Egalitate”, ca
Suflet şi Trup, poate face Adevăra Ştiinţă şi Adevărata Religie. Tot ce
îmbolnăveşte Sufletul sau Trupul este drama şi chiar tragedia Omului
„căzut” din Chipul său Adevărat de Om. 

Omul  este  MÂNCARE  Spirituală  şi  Trupească!  Pare  „vulgară”
această  condiţie  a  Omului,  dar  trebuie  făcută  „SACRALIZAREA
MÂNCĂRII” Omului.  Ca să „consume”, Omul trebuie să distrugă...
ideal ar fi să nu distrugă.

DUMNEZEU a Creat o Lume cu DARURI ce se fac MÂNCARE-
Împărtăşire-Hrănire  de  Viaţă.  Verdeţurile  Cresc,  se  Dăruiesc  fără
distrugere,  de aceea să se mănânce Verdeţurile de la suprafaţă,  fără
Rădăcini. Rădăcinile se scot, se usucă şi apoi se mănâncă, pentru că
orice Viu direct mâncat are o mare toxicitate. De la rădăcini se taie
partea de Sus, cam 1-2 cm şi apoi se pot mânca, că aici este partea Vie
de  Regenerare.  Atenţie!  Salata,  Spanacul,  Pătrunjelul,  Morcovul,
Sfecla, Ridichiile, Ţelina şi celelalte, nu le rupeţi „inima” (frunzele de
la mijloc),  ci  doar cele de pe lături.  Dacă le scoateţi  din Rădăcină,
tăiaţi 1 cm de sus unde sunt Frunzele, de la care nu rupeţi „inima” şi
aşa  puteţi  folosi  şi  Rădăcinile;  partea  de sus  să  nu se  usuce şi  aşa
eventual se poate mânca, sau se pune din nou în pământ. Sunt multe
care Cresc din nou prin „re-implantarea” acestor părţi „regenerative”.

Sunt Plante ce se pot „cosi” fără să fie distruse. Cerealele să fie
cosite înainte de a face Seminţe-Spic şi Verdeaţa lor doar aşa să fie
folosită. Seminţele-Spic se lasă de jumătate la uscat să „adoarmă”, să
oprească  Creşterea,  ca  să  se  lase  apoi  asimilate,  altfel  au  un  „Viu
toxic”  şi  incompatibil.  Mâncaţi  fără  să  omorâţi,  să  fie  prima
„Sacralizare a Mâncării”.

Fructele se pot mânca, că seminţele lor nu sunt active, decât după
„încolţirea lor”. La fel, Seminţele uscate ale Cerealelor, ale Boabelor
uscate. Prin încolţire, nu mai este voie, ci doar după o reuscare, ca să
se oprească generativul. Cei bolnavi să fie foarte atenţi cu aceste date.
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Unii „exclud” total zisele „diete”, că ar fi „magie şi ocultisme” şi
chiar „erezii naturiste”. În zilele noastre, se fac multe „gălăgii” în acest
sens, încât Medicina şi Religia nu mai sunt „specializări”, ci scoase la
„tarabă”, de toţi „ageamiii”, fiecare cu „medicina şi teologia lui”.

Medicul, ca şi Preotul, trebuie să aibă „Consacrarea-Specializarea”,
altfel pot fi medici falşi şi chiar distructivi. Se tinde chiar la o „Lege
strictă”,  să  nu se  facă Medicină şi  Propovăduire-Predică Religioasă
decât de către „Medici şi Preoţi”. Eu Personal am o Şcoală Medicală şi
Teologică  şi  astfel  îmi  permit  câteva  indicaţii,  de  zisă  Medicină
Isihastă (liniştire-alinare). Mulţi se plâng că atât Medicii cât şi Teologii
Tineri sunt slab pregătiţi şi, mai ales, slab „dotaţi”... Se înclină mult
spre „Medicina populară”, care, de asemenea, este eronat „re-folosită”,
de unde atâtea deficienţe şi chiar pericole tot mai distructive.

Publicaţiile şi revistele au în ele relatările zişilor „specialişti”, dar
„teoriile”  sunt  departe  de  „experienţele  concludente”.  Practicanţii
devin,  astfel,  înşişi  „bolnavii”,  fapt  ce  este tot  un pericol,  deoarece
diversitatea bolnavilor strică Adevăratul Tratament al bolii, pentru că
nu se „potrivesc toţi”. Atenţie, deci, la diversitatea informaţiilor şi, cu
reţineri şi  precauţie, adaptaţi  diferitele modalităţi.  Sunt  pacienţi  mai
puţini bolnavi, grav-bolnavi şi incurabili.

Noi  nu  indicăm  „fixismul”  şi  nici  „războiul  modalităţilor”,  dar
insistăm pe „seriozitatea remediilor”.

Şi în Medicină şi în Teologie a intrat „politica” de a „pândi şi  a
inventa  pericolele  celorlalţi”,  de  a-i  spiona  şi  a  fi  mereu  cu  „frica
intenţiilor ascunse”, de unde deruta şi teroarea reciprocă. Unii fac pe
„eroii”, alţii pe vânzătorii şi alţii pe stăpânitorii, alţii pe „ecumeniştii”,
alţii  pe  ultratradiţionaliştii  şi  fundamentaliştii.  VIAŢA  trece  pe
„drumul  complicaţiilor”  şi  Fericiţi  cei  care  ajung  la  „Limanul
ÎNVIERII şi Izbăvirii”.

Boala este, însă, necruţătoare şi nu te iartă până nu „plăteşti” cu
„ultima picătură de VIAŢĂ”. Fii curajos însă, şi nu ceda, nu renunţa la
Nădejdea  şi  Credinţa  VIEŢII.  Cei  ce  nu  mai  pot  „mânca”  Pâine,
atenţie, să nu se dea pe Lactate şi Cornării. Să se evite Pâinea Coaptă
din Cerealele cu Gluten,  ca  Grâu,  Secară,  Ovăz,  mai  puţin Orz,  că
Amidonul şi Glutenul degradat prin Coacere sau fierbere devine toxic
şi „hrăneşte boala”. Să se folosească cele fără Gluten, precum Orezul,
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Porumbul, Meiul, Hrişca, Orzul încolţit şi reuscat. Şi cele cu Gluten,
încolţite,  devin  mai  accesibile,  dar  crude,  necoapte  şi  nefierte,  ca
Laptele crud de Cereale germinate şi reuscate (de jumătate).

Cei bolnavi să se ferească de Pâinea-Cocă cu drojdie sau ca lipii –
eventual să se prăjească-rumenească Cerealele aşa întregi şi apoi să le
facă Pesmet, ca Înlocuitor de Pâine. Mulţi nu pot mânca Salate crude,
au nevoie de „Suportul Pâinii”, TAINA Hranei Omului. Pâinea Pustni-
cească, preparată din Cereale-făină, cu puţină Apă şi apoi întinsă ca
Pesmet să se usuce la aer, fără să se coacă, este cea mai bună. Cei slabi
digestiv să înmoaie acest Pesmet necopt, să-l facă Lapte crud cu Apă
puţin călduţă (fiartă şi răcită, sau Apă de ploaie, de zăpadă şi gheaţă).

Amidonul din Cerealele coapte şi fierte pierde valoarea nutritivă,
chiar dacă produce o anumită energie (care este mai mult negativă, de
consum, nu de asimilare şi  depunere),  ce intoxică şi  menţine boala.
Multe „diete alimentare” exclud total „Amidoanele” din Cerealele, mai
ales cu Gluten, acceptând Mămăliguţa din Porumb, Orez, Hrişcă, Mei
(şi acestea în cantităţi mici). Este discutabil Amidonul din Cartofi, care
prin coacere şi fierbere este, la fel, degradat. O jumătate de Cartof crud
face mai mult decât un sfert de kilogram copt sau fiert. Bolile digestive
şi de Circulaţia Sângelui au originea în aceste Amidoane degradate.
Dar fără Amidonul din Cereale nu se poate „Hrăni sistemul nervos”.
Cei ce nu mănâncă Cereale (mai ales integrale) fac deficienţe nervoase
tot  mai  pregnante.  Se  dovedeşte  tot  mai  mult  că  doar  Cerealele
Hrănesc Nervii, dar cele degradate împiedică circulaţia nervoasă.

Aceste constatări devin „Ştiinţă” şi cine nu o bagă de seamă nu va
putea trata cu succes bolile.

DUMNEZEU ne-a DĂRUIT VIAŢĂ, dar păcatul nostru o distruge
şi o „inversează” (o negativează). Nu călcaţi „Legile Naturii”, că în
acestea  sunt  „DARURILE  VIEŢII”.  Ca  Medicină  Isihastă,  noi  nu
suntem nici  „naturişti,  nici  vegetarieni,  nici  energeticieni”  (cum ne
suspectează  unii),  ci  facem  şi  noi  nişte  „constatări  practice”,  atât
tradiţionale,  cât  şi  după  informaţiile  Ştiinţifice.  Mulţi  fac  „gălăgia”
pericolelor medicale oculte, dar sunt permanent „clienţii nelipsiţi” ai
Spitalelor  şi  tratamentelor  medicale  (care  astăzi  sunt,  încă,  de
reminiscenţă veche-păgână, cu o ştiinţă neo-păgână).
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„Regimul  de  Spital”  acoperă  la  mulţi  toate  comentariile  contra-
dictorii, ca şi „Regimul de Biserică” (ce acoperă toate teologiile). Nu
faceţi „medicină clandestină”, nici Religie-teologie clandestină, ci sub
Acoperământul  Consacrării  (Spitalul  şi  Biserica).  Mulţi  se  simt
„îngrădiţi  şi  slugarnici  acestor  Stăpâniri”  (cu  iz  chiar  de  „politică
ascunsă”).  Medicina  şi  Religia  sunt  „bombele”  VIEŢII  şi  morţii
Omului. Atenţie, pază şi vigilenţă mărită!
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Indicaţii preliminare

Începeţi  tratamentul.  Pare  complicat,  dar  în  fond  este  simplu  şi
uşor; trebuie hotărâre şi voinţă. Faceţi rost de 1-2 răzători cu ochiuri
mai  mari  şi  mai  mici,  de  o  râşniţă  de  mână  sau  electrică,  în  rest
farfurii,  pahare,  tăviţe,  un  mojar  de  zdrobit.  Faceţi  rost  de  câteva
kilograme de grâu şi orz, de orez, porumb, mai târziu de secară, ovăz,
mei,  hrişcă.  să  aveţi  cartofi  şi  zarzavaturile  uzuale,  ceapă,  usturoi,
morcovi, sfeclă roşie, ridiche, ţelină, pătrunjel şi alte verdeţuri uscate.
Nu uitaţi urzica uscată; se găseşte la Plafar. Să aveţi nuci, seminţe de
floarea soarelui, de dovleac. Să aveţi şi puţină fasole boabe, neapărat
soia,  mazăre,  linte,  dar  aveţi  grijă  să  nu  fie  vechi,  că  trebuie  să
încolţească, altfel nu sunt bune. Fructe de sezon, şi  iarna în special
mere (în special ionatane).

Nu uitaţi  măceşele şi  dintre citrice,  doar lămâile,  doar de ocazie
portocale,  grepfruturi,  banane,  precum  şi  dulciurile  de  ocazie  ca
stafidele, smochinele, curmalele. Prunele uscate şi înmuiate sunt mai
bune.  Să  aveţi  miere  curată  (fără  zahăr),  eventual  polen-păstură,
propolis.  Apă curată,  de preferat  de izvor, sau de ploaie,  de zăpadă
îngheţată, iar uneori şi apă minerală. Să aveţi şi câteva cutii-ghivece cu
pământ curat, de preferat de pădure, fără chimicale (cel de la florării
este  toxic)  pentru  verdeţurile  şi  lujerii  verzi  de  soia,  fasole,  linte,
mazăre,  orz încolţit  şi  grâu,  ovăz.  O sursă de căldură,  aragaz şi  un
reşou cu plită, cu 1-2 tăvi de inox sau sticlă termostabilă. Dacă aveţi
sobe cu plită, sunt şi mai bune.

Acum aveţi „noua bucătărie”, ce nu împiedică pe cei care menţin
bucătăria zis obişnuită cu „de-toate”. Daţi posibilitate şi bolnavilor să-şi
aline şi chiar să-şi trateze suferinţele.

Să aveţi şi câteva ceaiuri la îndemână, muşeţel, urzică, mentă. La
Plafar sunt, deja, combinaţiile speciale.

Faceţi  şi  siropuri  nefierte  cu  miere  curată,  din  muguri  de  brad,
frunze-flori  şi  rădăcină  de  păpădie,  de  gălbenele,  tătăneasă,  cătină,
păducel, aloe etc.
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Atenţie  la  tincturile  ce  devin toxice intern,  după câteva luni,  de
aceea se fac câte puţin şi des. Tinctura de propolis după 30 zile este
toxică intern, se poate folosi doar extern. Şi tinctura de usturoi la fel.
Mierea este singurul extractor şi conservant.

Noi nu indicăm un tratament brusc. Consultaţi şi un medic, faceţi-
vă analizele, luaţi chiar unele medicamente, în special pentru infecţiile
grave,  chiar  câte  un  calmant  în  durerile  mari  (algocalmin,  lizadon,
aspirină, de preferat supozitoare, ca să se menajeze digestivul).

Lupta cu boala este adesea dură, pe viaţă şi pe moarte. Nu te speria
de atacurile ce vor veni şi nu abandona „rezistenţa”; chiar dacă eşti
biruit,  să nu te laşi „învins”, să reiei  lupta de la capăt.  Chiar de la
prima  încercare  apar  „respingerile”;  este  semn  că  se  începe  trata-
mentul, cu greţuri, chiar vome, diaree abdominale, constipaţii, intole-
ranţă alimentară, slăbire etc.

Eliminarea toxinelor bolilor se face cel mai mult prin partea diges-
tivă,  unde se  manifestă  şi  blocajul  şi  murdăria  cea mai  mare.  Unii
indică şi clismele, ce sunt foarte bune, dar pentru mulţi sunt greu de
făcut  şi  fără  condiţii  de  efectuare.  Regimul  alimentar  este  mai  la
îndemâna oricui. Regimul cu crudităţi, cu post, cu sucuri, cu selectarea
strictă  a  mâncărurilor,  cu  ceaiuri,  corectează,  în  mare,  aceste
„neplăceri”.

Noi nu indicăm excluderea bruscă şi totală a tuturor fierturilor şi a
alimentelor,  ci  menţinerea  lor  în  cantităţi  tot  mai  mici,  ca  silirea
organelor de a produce „anticorpii” necesari, ca un fel de autovaccinări
homeopatice. Puţin cir de cereale, de cereale uşor coapte-prăjite întregi
sau  făină  şi  apoi  remăcinate  fin  ca  pesmet,  sau  ciorbe  uşoare  de
legume, chiar câte puţine lactate; carnea, însă, se exclude total.

Mulţi  bolnavi  fac  „şocuri”  mortale  tocmai  la  sfârşitul  „dietelor
speciale  şi  exclusive”,  sau  când mănâncă  ocazional  (mai  gustă  din
slăbiciune).  Să  se  folosească  săptămânal  câte  o  linguriţă  şi  din
mâncarea celor din familie, să se facă un fel de „înrudire”, pentru că
altfel apar „alergii” alimentare nocive. Atenţie, însă, la seriozitatea şi
hotărârea de a menţine tratamentul Alimentar indicat.
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Câteva orientări de bază

1. Dimineaţa la sculare
Spălaţi gura cu o bucăţică de ceapă şi scuipaţi cât mai multă salivă;

luaţi şi o linguriţă de mălai sau o coajă de pâine şi aruncaţi salivaţia;
luaţi şi o lingură de ulei şi frecaţi-l în gură până se face ca laptele, cel
puţin un sfert de oră. Aruncaţi-l şi spălaţi-vă gura cu zeamă de lămâie.
În gură  se depun cele mai  multe  toxine,  după somnul  de noapte şi
această spălare este o adevărată „purgaţie”, tot aşa de importantă ca
ieşirea de la toaletă. Se bea câte o înghiţitură de Apă simplă, dacă vi se
usucă prea tare gura.

2. Faceţi Mobiloterapia Abdominală.
Este „desfacerea” purgaţiei. Inspiraţi adânc şi umflaţi-vă abdome-

nul şi expiraţi brusc din abdomen. Faceţi această balansare-bătaie în
reprize de 10, 20, 30, cu pauze, până la câteva sute chiar. În timpul
pauzei,  umflaţi  şi  menţineţi  cât  mai  dilatat  tot  abdomenul  cu încor-
darea diafragmei, făcându-se, astfel, şi un masaj al ficatului, splinei şi
pancreasului, cât şi al stomacului. Apăsaţi şi cu mâna în zona buricului
şi rotiţi bine spre stânga şi în sus, până vi se desface circulaţia intes-
tinală.  Mulţi  simt  că  parcă  toate  maţele  sunt  putrede  şi  dureroase.
Întindeţi-vă pe spate uşor, tot  din zona buricului  şi  cu contracţia şi
dilatarea  diafragmei.  Inspiraţi  şi  expiraţi  adânc,  cu  pieptul  dilatat.
Faceţi presiuni şi întinderi în mâini şi picioare. Încordaţi gâtul, aplicaţi
bărbia cu presiune pe piept să deblocaţi glanda tiroidă şi circulaţia în
cap. Dilataţi ochii şi rotiţi-i şi apoi strângeţi-i.

Faceţi aceste mişcări în timp ce vă spălaţi, vă îmbrăcaţi. Dacă vă
este prea sete, luaţi doar câte o înghiţitură mică de Apă simplă. Dacă
nu aveţi  încă ieşirea  la toaletă,  continuaţi  cu mobiloterapia.  Cei  cu
hernie să  facă aceasta  culcaţi  pe  spate  şi  foarte  uşor, apăsând ca o
„stoarcere cu pumnul” toată zona abdominală, cu protejarea locurilor
de hernie. De preferat, se face un timp de cel puţin o jumătate de oră.

Mobiloterapia  este  baza  terapiei  dezintoxicării.  Acest  „sport
medical” trebuie făcut în mod special de către bolnavi, chiar mobilizaţi
la pat, acolo în pat şi culcaţi. Masaţi şi tălpile picioarelor cu desfacerea
şi strângerea degetelor, de câteva zeci de ori. Cei ce pot să facă şi mers
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şi sărituri pe degetele picioarelor. Strângeţi şi pumnii şi desfaceţi tare
degetele mâinilor. Bateţi uşor muşchii, rotiţi capul, balansaţi-l uşor în
toate  părţile.  Cei  cu  tensiune  să  facă  doar  încordări  uşoare.  Se
întrerupe la orice apariţie dureroasă.

3. Faceţi  şi  psihoterapie  pozitivă,  detaşându-vă de toate  negati-
vurile sufleteşti, precum ura, duşmănia, judecarea altora, frica şi timo-
rarea  închipuită.  Alungaţi  grijile  şi  complexele  de  inferioritate.
Începeţi să vă Rugaţi, să Renaşteţi Spiritual. Dimineaţa nu se „plânge”,
se CÂNTĂ, ca o regenerare de VIAŢĂ.

Cea mai  mare  nenorocire  este  „cearta  de  dimineaţă”  şi  cea  mai
mare  BINECUVÂNTARE  este  „VESELIA”  de  dimineaţă.  VIAŢA
este CÂNTAREA Renaşterii de Sine. Cine nu se Roagă DIVINULUI
dimineaţa,  va  apela  la  „drogurile  artificiale,  cafeaua,  alcoolul  şi
cântările desfrâurilor pătimaşe”. Rugăciunile scurte de dimineaţă sunt
cele  „Vitalizante”.  Cei  ce  se  Roagă  mai  mult  dimineaţa  vor  primi
„puteri în plus”.

Dimineaţa nu faceţi „filozofii”, ci doar practică simplă şi spontană.
Dimineaţa, toate mişcările voastre să fie ca un „dans şi  cântare” de
„VIAŢĂ nouă”, peste toate piedicile şi opoziţiile. Cu o CÂNTARE de
dimineaţă se îmblânzesc şi „fiarele sălbatice”, zice un proverb. Cine se
gândeşte  la  bine  dimineaţa,  se  sfinţeşte;  cine  se  gândeşte  la  rău
dimineaţa, se îndrăceşte.

Întâlnirile de dimineaţa sunt prietenoase, cele spre seară sunt distru-
gătoare.  Vizitele  şi  afacerile  de  seara  şi  noaptea  sunt  „politice  şi
războinice”, ori „desfrâuri sau drogări”.

Cei ce „dorm” până dimineaţa-târziu pierd jumătate din vitali-
tate. Culcă-te Seara devreme şi scoală-te Dimineaţa devreme.

4. Hidratarea
„Şi  Pământul  era  netocmit  şi  gol  şi  DUHUL se  Purta  deasupra

APELOR” (Facere 1, 2).
Din  apă  iese  „uscatul”  şi  peste  acestea  este  DUHUL-VIAŢA.

Uscatul  trebuie  udat,  altfel  nu  are  VIAŢĂ.  Şi  VIAŢA din  noi  are
nevoie de Apă; nu este Biologic fără Apă. Spălarea sângelui şi purgaţia
toxinelor  se  face  prin  apă  şi  dimineaţa  trebuie,  astfel,  o  hidratare
suficientă în acest sens.

Hidratarea cu:
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– Apă simplă de izvor, 200-500 ml până la 1 kg;
– Apă distilată, la fel; sau
– Sucuri de fructe de sezon; sau 
– Sucuri de fructe Verzi; sau 
– Sucuri de rădăcinoase; sau
– Apa limpede de făină de cereale crude; sau 
– Apa limpede de lujeri de seminţe germinate; sau 
– Apa limpede de seminţe uleioase măcinate; sau
– Supe diluate de cereale boabe uşor prăjite; sau
– Ceaiuri diferite; sau
– Limonade proaspete cu siropuri nefierte şi doar cu miere.
Începeţi cu 1 sau 2 modalităţi, fără complicaţii şi apoi, după posibi-

lităţi, alternaţi. Importantă este hidratarea ca atare. Hidratarea zilnică
să fie până la 2 litri de lichid, altfel pot apărea chiar şi complicaţii de
auto-intoxicaţie.

Feriţi-vă să mâncaţi dimineaţa, că până la ora 11 se face purgaţia de
toxine,  şi  aşa,  în loc să scăpaţi  de ele,  le  reabsorbiţi,  cu amplificarea
bolilor. Dimineaţa apar şocurile cele mai frecvente de inimă, cerebrale,
paralizii, etc. Fără mobiloterapie, să nu faceţi hidratarea. La sete mare,
beţi doar câte o înghiţitură de apă simplă.

5. Mulţi se simt rău dimineaţa, datorită toxinelor ce vor să iasă, de
aceea forţaţi-vă să postiţi fără apă şi apoi doar cu hidratare. Cu tot răul
şi aparenta slăbiciune, în bolile grave se recomandă chiar Posturi de
toată ziua, doar cu hidratare, indiferent cu ce lichid, total fără o mân-
care grosieră. Sau postul după hidratare cu lichide, doar cu fructe de
sezon (câte un sortiment alternativ).  Sau postul doar cu laptele unei
singure cereale crude, sau supă foarte diluată (tot după hidratarea cu
lichide), sau laptele obţinut dintr-o cereală germinată-lujeri, sau dintr-o
legumă (frunze sau rădăcinoasă).  Postul  doar cu ceai,  în  special  de
coada şoricelului, muşeţel, mentă, gălbenele.

Postul face „minuni” în toate bolile, de la 1 la 3 zile este pentru
oricine, trebuie hotărâre şi voinţă. Cine capătă „puterea postirii” capătă
putere asupra bolii. Animalele bolnave nu mănâncă, postesc. Unii fac
posturi de săptămâni, chiar peste 40 zile. Unii fac posturi doar până
seara şi mănâncă doar o dată pe zi. Postul doar de o zi şi doar cu un
singur sortiment este cel mai uşor.

Cu cât vă simţiţi mai rău, cu atât este semn că vă luptaţi cu boala ce
tinde să iasă în afară şi  să scăpaţi  de ea.  Nu vă speriaţi  de nici un
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simptom,  nu cedaţi „rezistenţa”. Postul doar cu hidratare este prima
treaptă a terapiei oricărei  boli.  Opreşte orice mâncare şi  spală-te pe
dinăuntru. Foamea şi slăbiciunea stingeţi-le cu apă-lichide.

Prin post,  VIAŢA se trezeşte din somnul bolii  şi  al  morţii,  şi  se
autoregenerează.  Postul  şi  rugăciunea  sunt  şi  terapia  religioasă,
recunoscută tot mai mult şi de medicină şi ştiinţă. Pentru cei cu diabet,
Postul uşor, cu Hidratare de Sucuri ne-glicemice, ca şi doar cu Fructe
tot ne-glicemice (doar uşor dulci), este chiar vindecător.

Cancerul şi bolile grave, doar postul le mai ţine pe loc şi adesea
chiar le vindecă. Siliţi-vă cu nădejde şi credinţă neclintită.

6. Apa-Limpede de Cereale simple sau încolţite şi reuscate
O lingură de grâu (sau orice cereală) zdrobit-făină; 200-500 ml apă

(fiartă şi răcită, sau distilată, de ploaie sau zăpadă). Amestecat bine şi
lăsat 3-4 ore până se limpezeşte apa de deasupra. Zdrobirea-Făina se
face proaspătă. Cu apa limpede se face hidratarea de dimineaţă, sau
diluţie la sucuri, sau post. Partea groasă-lăptoasă se mănâncă la sala-
tele de la prânz, sau înainte, la micul dejun cu puţină acritură (varză
murată, măceşe, lămâie), fără fructe şi dulciuri (că fermentează).

Feriţi-vă de sare, eventual folosiţi foarte puţină. Feriţi-vă de orice
ulei,  întrebuinţaţi  doar  seminţe  uleioase.  Cât  mai  puţine  fierturi,
copturi, mâncaţi  cât mai  crud.  Cerealele încolţite să se „reusuce de
jumătate”, şi aşa se fac apoi Făină, ce se usucă bine în cantităţi mici, să
fie cât mai proaspete.

7. Musli de Lapte de Cereale simple sau încolţite, ca înlocuitor de
pâine.

Laptele de cereale rămas,  dacă postiţi;  un cartof mijlociu ras pe
ochiuri mai mari, crud; puţine seminţe de floarea soarelui bine zdrobite
şi puţină ceapă rasă fin; făină proaspăt măcinată de orez sau porumb
(cât cuprinde); foarte puţină sare (facultativ).

Se amestecă foarte bine până se absoarbe umezeala. Se usucă pe o
tăviţă,  la  căldură  până  la  40º  C.  Este  un  pesmet  crocant  şi  gustos,
înlocuitor de pâine. Mâncaţi-l aşa direct, mestecat bine, să-l pătrundă
salivaţia. Nu-l amestecaţi cu fructe, dulciuri, lactate, ci doar cu salate
de legume, foarte puţine seminţe uleioase (că fermentează în intestine).
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Puteţi  posti  după hidratare cu acest musli,  ca pâine şi apă, chiar
câteva zile sau o zi pe săptămână. În boli grave, înlocuiţi pâinea cu
acest musli, lângă salate şi alte crudităţi, eventual cu puţină acritură.

8. Musli uşor copt-prăjit, amestecat cu musli ne-copt. 
Musli (pregătit ca la reţeta 7) se coace-prăjeşte uşor într-o tavă, sau

pe sticlă termostabilă, dar atenţie, în musli-ul respectiv nu se mai pun
seminţe uleioase, pentru că prin prăjire devin toxice. Această coacere
dă gust. Amestecaţi-l cu cel ne-copt mai puţin de jumătate.

9. Musli de Fasole boabe uşor prăjite-coapte
Musli  (ca  la  7)  în  loc  de  lapte,  făină  de  fasole  boabe  proaspăt

măcinate, fără seminţele de floarea soarelui, cu puţin orez şi porumb,
se prăjeşte-coace uşor pe o tavă sau sticlă termostabilă. Cei care au
nevoie de ceva mai  consistent,  pot  folosi  din când în când şi  acest
Musli foarte concentrat.

Fasolea boabe este toxică, de aceea se fierbe, sau se coace, sau se
face cir, sau se germinează-lujeri. Soia este la fel de toxică; fiind şi
uleioasă, nu se poate coace-prăji, ci doar se germinează-lujeri, sau se
face lapte-cir sau brânză de soia. Aşa, o lingură de fasole boabe se
zdrobesc, se macină făină, se fac musli  (ca la 7-9), se prăjeşte totul
uşor, se răceşte şi se foloseşte la salatele de la prânz. Se poate face şi
unt din acest musli remăcinat fin, cu adaos de câteva măsline, usturoi,
condimente.

10. Musli de Soia germinată-lujeri
Ca la 7 şi uscată, fără coacere. 
11. Musli de Mazăre, Linte, Bob, Năut simple sau germinate (ca

la 7-9), fără coacere sau coapte-prăjite.
Cei grav bolnavi să evite pe cele coapte. 
12.  Cure  de  musli  de  cereale,  fasole  boabe,  soia  germinate-

încolţite, alternativ, ca apă-limpede, post, lapte ca înlocuitori de pâine,
suporturi pentru salate (vezi 6-11).

13. Laptele de Soia
Se prepară din musli de soia germinată lujeri (vezi 7 şi 10).
14. Laptele fiert de Soia
Una-două linguri de făină de soia proaspăt măcinată cât mai fin;

apă trei sferturi; lăsată la înmuiat de seara până dimineaţa. Se amestecă
bine şi se dă în câteva clocote pe foc tare, amestecând continuu să nu
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se  prindă  de  fund. Se  bate  bine,  se  strecoară  printr-un  tifon.  Se
păstrează la rece şi se foloseşte ca suport pentru Salatele de la prânz,
sau simplu cu puţină acritură, sau chiar ca post după hidratare, fără altă
mâncare,  fără fructe.  Sau se amestecă şi  cu un adaos de musli  din
pesmetul  de soia  germinată  şi  uscată  fără  coacere  sau fierbere.  Cei
grav  bolnavi  să  evite  laptele  fiert  de  soia,  să  se  oprească  la  soia
germinată.

15. Brânza de Soia fiartă
În laptele strecurat de soia, se stoarce, amestecând uşor, zeama de

lămâie,  până se brânzeşte.  Se pune într-un tifon şi  se lasă să curgă
zerul.  Se  pune  puţin  timp  în  apă  uşor  sărată,  cu  atenţie  să  nu  se
zdrobească  şi  să  se  retopească  în  apă.  Cei  grav  bolnavi  s-o  evite,
folosind-o doar de ocazie şi rar.

16. Pateul, Salamul, Untul de Soia-Cir
Se face un cir  gros,  amestecând continuu să  nu se  afume,  şi  se

freacă  spumă  cu  ceapă,  usturoi,  condimente,  puţină  sare,  cu  adaos
puţin de ulei de măsline.

Salamul  se  îngroaşă  cu  brânză  tot  din  soia  şi  o  mână  de  orez
măcinat. Pasta îngroşată se pune într-o pungă subţire de plastic şi se
rulează la o grosime potrivită, ca de salam. Se ţine un timp la uscat
într-o tăviţă caldă, apoi la rece. Cei grav bolnavi să-l evite, folosindu-l
doar rar şi de ocazie.

Soia cubuleţe, ce se găsesc în comerţ, sunt foarte degradate şi cu
adaosuri chimice. Să se evite de către cei bolnavi. folosiţi din plin cure
de musli de soia germinată-lujeri.

Atenţie,  când  faceţi  aceste  Preparate.  Citiţi  de  mai  multe  ori
fiecare  reţetă  şi  nu  le  efectuaţi  din  memorie,  ci  recitiţi  toate
instrucţiunile  clar  şi  precis,  altfel  se  greşeşte,  se  fac  amestecuri  şi
lipsuri, ce le strică şi devin nocive. Aceste preparate sunt concentratele
puternice,  ce se folosesc ca  medicamente  mai  mult,  cu „picătura  şi
măsura”. Nu vă lăcomiţi, că le falsificaţi efectul.
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Seminţele Uleioase

17.  Nucile,  alunele  de  pădure,  seminţele  de  floarea  soarelui,  de
dovleac,  migdale,  susan,  in,  de  struguri  sunt  foarte  valoroase,  dar
trebuie re-condiţionate prin înmuiere de seara până dimineaţa, fără să
încolţească, ca să-şi desfacă şi să-şi neutralizeze râncezeala grăsimilor
şi concentrarea proteică.

Se curăţă  de  coji,  se  pisează  fin,  se  pun în  apă  şi  se  face  apa-
limpede,  lapte,  musli  ca  cele  dinainte  (6-11).  Nu  se  prăjesc,  nu  se
amestecă  cu  Fructe  şi  dulciuri;  doar  câte  un  fel,  fără  Lactate  şi
Brânzeturi, doar cu Verdeţuri şi Legume.

Postul cu aceste preparate ajută foarte mult. Nu vă lăcomiţi; orice
concentrat trebuie folosit puţin, ca medicament.

Germinarea-Încolţirea

Pentru cei bolnavi, aceasta este re-vitalizarea şi rezistenţa.

18. Alegeţi seminţele de cereale, de boabe, de armurariu (pentru
ficat). Spălaţi-le bine cu apă călduţă şi puneţi câte 1-2 linguri (fără să
faceţi cantităţi mari, ci puţine şi des, să fie cât mai proaspete) într-un
borcan mai lat şi în cutii de plastic.

Timp de 2-3 zile să fie cu apă multă, schimbată de mai multe ori pe
zi, apoi se lasă fără apă, spălându-se des, să aibă puţină umezeală. Se
aleg de fiecare dată cele stricate. Se văd cele ce încep să încolţească,
celelalte se aruncă. Să fie doar câte un sortiment.

Se prepară câteva cutiuţe-ghiveciuri cu pământ de pădure, unde se
pun seminţele încolţite şi se acoperă cu un strat subţire, tot de pământ,
şi se udă nu prea mult. Dacă se usucă, de deasupra se mai udă, din
când în când, câte puţin. Să nu fie multă apă, că putrezesc.

Aşa, încep să crească lujerii ce se înverzesc şi când sunt de 10-15
cm se scot uşor, cu rădăcină cu tot, se spală de pământ, şi se „reusucă”
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la  căldură  slabă  de  jumătate,  şi  cu  făină  de  orez  şi  de  porumb  se
zdrobesc-macină, nu prea fin (mai mare). Se usucă bine în tăviţe, fără să
se coacă. Câte 1-2 linguri din această făină se fac apa-limpede, laptele şi
musli (6-11).

Postul cu acestea doar este cel mai de rezistenţă. Faceţi şi verdeaţă
de cereale în ghiveciuri, ce se tund, apoi, de mai multe ori.

Fructele

19. Fructele de sezon sunt de asemenea de mare valoare. 
Se alege câte un sortiment la îndemână, se rad fin şi se face apă-suc

diluat pentru hidratarea de dimineaţă, de preferat cu câte un ceai. În
cele  dulci  se  adaugă  măceşe  cu  lămâi,  sau  grepfruturi,  evitându-se
celelalte citrice. Eventual la cele acre, se adaugă puţină miere. Postul
doar cu apă, suc şi cu consumarea fructelor este salutar în bolile grave.
Atenţie la fructele  prea dulci,  că  se  pot  declanşa diabeturi  ascunse.
Diluaţi-le cu ceaiuri. Mâncaţi câte puţine şi des. Nu le amestecaţi cu
nimic,  luaţi-le  doar  pe stomacul  gol,  că  fermentează  în  intestine  şi
produc alcool toxic.

Curele cu fructe de sezon sunt de bază în toate bolile.

Verdeţurile-Legumele

Sunt  DARURILE  Naturii  Pământului.  Frunzele  şi  rădăcinoasele
sunt  o  hrană  completă,  care  împreună  cu  Chipul  Pâinii  fac
comunicarea cu VIAŢA din noi şi Viaţa Cosmică. Dacă rugăciunea şi
vorbirea  fac  comunicarea  cu  DIVINUL,  hrana  vegetală  o  face  cu
natura  în  general.  Salatele  de  legume  sunt  baza  reţetelor.  Nu  le
degradaţi,  folosiţi-le  crude  şi  nu  omorâţi  Plantele.  Folosiţi  doar
frunzele de pe lături (lăsaţi inima) şi dacă le scoateţi rădăcina, tăiaţi 1
cm mai jos de frunze unde este partea vie de creştere şi regenerare,
altfel vor deveni incompatibile şi  chiar vătămătoare. Fiţi  prieteni cu
natura şi vă veţi împărtăşi de darurile lor.
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20.  Paste  de  Frunze  Verzi,  salată,  ori  spanac,  sau  sfeclă,  sau
urzici,  sau de dovlecel,  sau de varză-foi,  sau de morcov, păstârnac,
etc., rase fin sau pisate în mojar, cu apă, din care se poate face apă-
limpede, sucuri, supe uşoare nefierte, preparate de salate pentru prânz
şi cină.

Nu amestecaţi multe, câte puţin din 2-3 cu predominarea uneia, în
cantitate cât puteţi folosi.

21. Pastă de Morcov, ca model pentru celelalte.
Un morcov sau doi raşi fin; câţiva sâmburi uleioşi, bine zdrobiţi;

puţină  verdeaţă  de  pătrunjel,  şi  un  condiment  ca  puţin  cimbru,  ori
leuştean, ori chimen; o jumătate de cartof crud, ras fin; o frunză verde
de varză,  rasă fin;  câteva măsline (chiar  puţin sărate);  foarte puţină
acritură, ca varză murată, măceşe cu lămâie, lămâie, fără oţet. lapte de
la apa limpede (6). Să fie o Pastă dulce, să păstreze gustul natural.

Se împarte în trei: o parte se lasă dulce; o altă parte se acreşte mai
mult;  o altă parte se condimentează cu puţină ceapă, sau hrean, sau
usturoi, ca aperitiv şi stimularea digestiei.

Se pun pe o farfurie întinsă şi se mănâncă din fiecare deodată, după
gust, cu puţin cir de orez sau mălai, sau cu pesmet de musli (7-9) sau
cu puţin piure de cartofi tăiaţi felii şi uşor copţi pe plită.

Siliţi-vă  să  mâncaţi  pasta  cât  mai  crudă,  fără  adaosurile  coapte-
fierte, mai ales în bolile grave. Nu amestecaţi cu Fructe şi Dulciuri.

22. Paste diferite de frunze-verzi şi rădăcinoase.
La fel ca la (21).
Folosiţi din plin aceste paste de sezon, ce dezintoxică, hrănesc şi

chiar vindecă.

Lactatele

23.  Lactatele şi brânzeturile trebuie evitate în bolile grave. Se pot
folosi  de  ocazie  şi  doar  o  dată  pe  săptămână  puţin  iaurt  din  lapte
nefiert sau brânză nesărată, închegată cu lămâie (brânză din iaurt). Să
se evite smântâna şi untul. Să fie folosite simple, fără altă mâncare, o
zi de „post” cu porţii mici şi dese de lactate şi brânzeturi.
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Zisele proteine sunt din plin în pastele şi laptele vegetal descrise
anterior.  Lactatele  se  încheagă  în  intestine  şi  provoacă  infecţii  în
abdomen.

Recondiţionarea Alimentelor

În zilele noastre nu se mai face agricultură naturală, folosindu-se în
exces chimicale toxice precum îngrăşăminte, substanţe pentru paraziţi,
hibrizi  genetici  etc.  Nu avem ce  face.  Să  încercăm mici  corecturi-
recondiţionări.

24. Cartofi Recondiţionaţi
Periodic 5-10 cartofi se spală bine;  cu lama cuţitului se crestează

uşor şi nu prea adânc coaja cartofilor, de jur împrejur; se acoperă cu
apă şi se lasă 12 ore. Solanina toxică şi chimicalele ce sunt acumulate în
coajă se elimină, astfel, în mare parte. Se spală şi se usucă. Se folosesc
după trebuinţă, raşi cruzi în salate, făcuţi musli (7-8), necopţi şi copţi.

25.  Roşii,  ardei,  castraveţi,  vinete,  morcovi,  ţelină,  sfeclă,
dovlecei, la fel, se spală bine, se crestează coaja uşor, se pun în apă şi
se usucă.

La fel ca la (24 şi 7-8).
26. Verdeţurile frunze se spală bine cu apă călduţă, se ţin câteva ore

în apă, se re-spală.
27. Cerealele se spală bine, se ţin în Apă câteva ore, se usucă şi

apoi se fac Făină proaspătă, sau se pun la încolţit.
28. Seminţele de tot felul, la fel.
29.  Frunzele  de varză  crudă,  conopidă,  de  sfeclă,  de  ridiche,

pătrunjel, ţelină etc., la fel (26).

Acriturile şi Condimentele

30. Totul, cât mai natural, în gustul lor, fără adaosuri.
Pentru digestibilitate,  se  folosesc totuşi  adaosuri  care  să  desfacă

sucurile digestive, să le uşureze asimilarea. Acriturile sunt stimulatoare
şi  compensatoare  de  sucuri  şi  fermenţi  digestivi.  Cei  bolnavi  au
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nevoie, totuşi, de acestea. Folosiţi doar acrituri naturale, fără fermen-
taţie şi prefaceri artificiale şi chimice (cum sunt oţeturile şi fermenta -
ţiile chimice şi active). Feriţi-vă de „drojdiile” direct active.

31. Măceşe curăţate de seminţe şi pufuleţul ţepos.
Una-două linguri măceşe; 2 lămâi, doar zeama; se amestecă bine şi

se lasă 24 ore să se înmoaie; se face o pastă acră cu ace-rămurele de
brad şi 1-2 foi de dafin. Se poate face limonadă cu puţină miere, ceai
fără fierbere, doar cu apă fiartă şi răcită (călduţă); se acreşte laptele de
la reţetele de hidratare (6-29), se acresc salatele şi toate preparatele,
chiar şi fructele dulci. Se fac cantităţi mici, să nu fermenteze.

32. Suc de lămâie singur, mai puţin; cu măceşe este ideal, sau cu
struguri acri, sau cu prune acre necoapte, cu corcoduşe acre, cu frunze
verzi de viţă de vie, măcriş.

33. Murături în sare, ca varza murată, castraveţi şi ardei muraţi,
sau alte legume. Să fie folosite în cantităţi foarte mici, că sărătura face
rău; să se amestece cu suc de lămâie şi măceşe, să le amplifice acreala,
ca să fie mai mult acre decât sărate.

34. Fermentaţii şi îndrojdiri inactive-neutilizate.
35. Zeamă de varză, murături, alte murături în apă puţină, fără

oţet, o cantitate doar pentru o zi (sau 2-3 zile la frigider). Se fierbe 10
minute  şi  se  foloseşte  ca  acritură  la  preparatele  diverse.  Dacă  re-
fermentează activ, nu mai este bună.

36. Foi de varză murată sau alte legume murate în sine (fără oţet),
se  usucă  pe tăviţe  şi  plase  şi  se  fac  „pulbere”,  ce  se  pune doar  la
prepararea reţetelor, ca să nu se trezească „fermentaţia”.

37. Cereale zdrobite (făină mare) cu puţină miere sau suc dulce
chiar de fructe, se face o pastă şi se lasă să fermenteze-îndrojdească,
apoi  se  întinde,  se  usucă  bine  şi  se  face  apoi  pulbere-praf  acru
inactivat.  Sau pasta fermentată cu apă (ca un lapte nu prea gros) se
fierbe 10 minute şi se ţine la rece să nu re-fermenteze. Se foloseşte
după gust. Toate în cantităţi mici şi preparate des.

38.  Alte  legume,  boabe (cele rămase  de la pastele şi  laptele  de
fasole, soia, linte şi alte seminţe germinate), cu adaos de puţină miere,
se  lasă  să  fermenteze (dar  nu prea mult,  ca  să  nu se  oţetească sau
alcoolizeze), se fierb cu apă (ca un lapte nu prea gros) cam 10 minute
şi  se  folosesc  ca  acritură-inactivată.  Preparare  în  cantitate  mică  şi
deasă, să nu re-fermenteze.
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39. Rămăşiţele de la sucurile de fructe, de legume, cu adaos de
puţină miere şi cereale-făină zdrobite mare (puţine), la fel, se lasă la o
uşoară fermentaţie-îndrojdiere, se fac cu apă ca un lapte şi se fierb 10
minute. Preparări în cantităţi mici şi dese, să nu re-fermenteze.

Aceste acrituri  nu au valoare decât ca „stimulare” de digestie şi
menţinerea  apetitului  şi  ferirea  de  sărături  (pentru  că  sunt  foarte
nocive).  Cei  cu sucuri  digestive slabe  au nevoie  de aceste  acrituri.
Axaţi-vă,  însă,  pe acrituri  cât  mai  naturale şi  fără  fierbere,  doar  la
nevoie şi lipsă folosiţi pe cele fierte.

40. Acrituri-murături fără sare
Foi de varză 5-6; ceapă tăiată mare (una, nu prea multe);  câteva

boabe de ienupăr (dacă aveţi); câteva seminţe de mărar sau chimen,
sau  pătrunjel,  ţelină,  busuioc  (ce  aveţi),  o  foaie-două  de  dafin;  o
lingură de grâu zdrobit-făină mare şi o lingură de mălai. Într-un borcan
potrivit  se  pun  acestea,  peste  care  se  toarnă  apă  fiartă  şi  răcită
(călduţă).  Amestecul  se  ţine  la  cald  şi  în  câteva  zile  începe  să  se
acrească, mai întâi zeama, ce se foloseşte înainte şi se repune altă apă,
după care se lasă mai multe zile să se acrească varza, mai tare sau mai
slab. Se foloseşte la meniurile diverse.

41.  Verdeţuri,  dovlecei,  rădăcinoase,  morcovi,  păstârnac  etc.,
acrite fără sare.

La fel ca la (40), în locul verzei, verdeţurile (doar un sortiment) şi
celelalte (câte una). Urzicile crude, frunzele de păpădie, salată, la fel.
Ceapa acreşte fără sare.  Să nu fie prea multă  şi  prima  zeamă uşor
acrită să se folosească puţin, să nu irite stomacul, mai ales pentru cei
sensibili şi cu ulcere.

42 Măsline acrite în zeamă murată
Una-două mâini  de măsline bine spălate; zeamă murată cât să le

acopere; prin acrire, se atenuează sărătura măslinelor şi se reîmpros-
pătează.

43. Condimente uşoare
Puţină ceapă, praz; puţin usturoi; mărar, pătrunjel, ţelină, leuştean,

cimbru,  de  grădină.  De evitat  piperul,  ardeiul  iute,  muştarul,  să  fie
folosite doar de ocazie.

44. Toate preparatele să fie în trei moduri deodată:
În gust natural, fără nici un adaos de acreală şi condimente; o altă

parte cu puţină acreală şi condimente; alta, cu acreală şi condimente
mai  mult  ca  aperitiv  (cu usturoi,  sau ceapă,  sau hrean);  să  fie  mai
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picant.  Se mănâncă după gust din fiecare deodată, cu înlocuitori de
pâine (musli sau cereale uşor prăjite-coapte, zdrobite) sau cu puţin cir
de orez sau mămăliguţă pripită, sau piure de felii de cartofi uşor copţi
pe  plită.  Cei  grav  bolnavi  să  evite,  pe  cât  posibil,  fierturile  şi
preparatele coapte, să folosească musli fără coacere (21 şi 7).

45. Cereale, câte un sortiment, boabele întregi se coc-prăjesc uşor
pe o tăviţă sau sticlă termostabilă. Se zdrobesc. Au un gust plăcut, sunt
înlocuitoare  de  pâine  (care  prin  coacere  cu  drojdie  este  indigestă,
pentru bolnavi în special).

46. Cereale ţinute cu apă puţin sărată, apoi prăjite-coapte.

Mucegăirea, alterarea şi stricarea

Atenţie la cerealele mucegăite în special, că sunt foarte toxice.

47. Faceţi  o  recondiţionare.  Făinurile  de  cereale  mucegăite  sunt
nerecuperabile,  boabele se mai pot recupera. Prin fierbere se absorb
toxinele mucegaiurilor din cereale, dar prin prăjire-coacere uscată (45)
se distrug şi nu pătrund înăuntru.

48.  Probaţi cerealele  şi  boabele  şi  seminţele  dacă  încolţesc-
germinează. Tot ce nu germinează să nu se folosească, fiind toxice. La
fel, tot ce este stricat, alterat.

49. Recondiţionarea prin germinare-încolţire
Este  cea  mai  bună,  că  reface  biologicul  cerealelor,  boabelor  şi

seminţelor şi prepară ele însele anticorpi, împotriva mucegaiurilor şi
toxinelor chimice.

50. Frunzele Verdeţurilor, Plantelor în general, ce Îngălbenesc,
dar  fără să  fie  alterate,  să  se  folosească  în  cantităţi  mici,  că  au
elemente de imunizare şi de cito-statice (necesare în cancere).

51. Florile şi frunzele sunt toxice în starea de creştere.
Folosiţi-le doar pe cele mature, aproape de scuturare (flori) şi cele

de pe lături la frunze. Trebuie „oprită” creşterea-activă şi apoi să fie
folosite.  Nu folosiţi florile decât după uscare, frunzele tinere, la fel.
Tot  ce  este  încolţit  să  se  „reusuce” (oprită  creşterea)  şi  apoi  să  fie
folosit. Creşterea explodează în organism şi consumă-fură energie de
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„războire” şi distrugătoare. Aparent dau energie, dar în fond consumă
cu o stimulare falsă, ce schimbă biologicul, dar nu-l reglează-norma-
lizează (ci chiar îl dezechilibrează, ca şi cafeaua şi alcoolul, sau dro-
gurile).  Fermentaţia  activează  şi  mai  tare  creşterea  explozivă,  iar
stricarea-alterarea  este  „urmarea”  ruperilor  distrugătoare  (moartea
biologică)

52. Trecerea de la biologic la ne-biologic (anorganic) este marea
dramă şi tragedie a vieţii.

Fierberea şi  coacerea opresc-întrerup legăturile cu biologicul,  iar
alterarea-stricarea  intoxică  într-un  anti-biologic  total  (ce  nu  se  mai
preface,  ci  trebuie  doar  eliminat-îndepărtat).  De  aceea,  toxinele-
alterările trebuie eliminate,  altfel  nu se poate. Fierturile şi  coacerile
opresc biologicul, care, însă, mai lasă o posibilă prefacere biologică,
dar care consumă biologicul gazdei respective, de aceea în boli grave
să se evite fierturile şi coacerile, că fură energia de „rezistenţă” pe care
o mai are organismul bolnav, până la neputinţa luptei cu boala. Doar
cele „biologice” (fără fierbere şi coacere) mai menajează organismul
şi-l  menţin  în  rezistenţă  faţă  de  boală.  În  boli,  orice  mâncare
anorganică  (fiartă  sau  coaptă)  o  dată  fură  şi  consumă  şi  energia
biologică rămasă în organismul bolnavului şi încă o dată se depune-
intoxică şi provoacă „alterările şi stricările”, până la moartea biologică.

Cei bolnavi, reduceţi la minim tot ce este anorganic şi ne-biologic,
să vă menţineţi rezistenţa şi puterea de luptă cu toxinele morţii. Doar
hrana-biologică mai hrăneşte propriu-zis pe cel bolnav. Mâncarea
ne-biologică oferă o „falsă hrănire” (de stimulare explozivă), ce nu se
menţine şi se consumă şi mai mult.

Preparatele strict biologic-organice

53. În primul rând, hidratarea cu sucurile de fructe, de legume şi
cu apa-limpede de pe cereale şi seminţe (vezi reţetele de la (4) până la
(52)).

54. Apoi mobiloterapie (2-3).
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55. Apoi, preparatele biologice (nefierte şi necoapte), musli, salate
crude şi seminţe.

Acestea hrănesc, dau rezistenţă, scot şi elimină stricăciunile toxice.
Nu  vă  complicaţi.  Începeţi  cu  cele  simple,  uşoare  şi  la  îndemână.
Folosiţi  cure  de  săptămâni  chiar,  cu  un  singur  mod  şi  sortiment  şi
alternativ şi, după posibilităţi, schimbaţi şi amplificaţi.

56. Nu uitaţi şi postul scurt şi mai lung, ori doar cu sucuri; ori doar
sucuri de legume; ori doar cu apa-limpede de cereale şi seminţe; ori
doar cu laptele de cereale şi seminţe; ori doar cu fructe de sezon; ori
doar cu salate crude; ori doar cu musli fără coacere şi fierbere; ori post
total, doar cu apă distilată (sau de ploaie dată în clocot, să iasă gazele
atmosferice, sau de zăpadă şi gheaţă ca apă structurată) (vezi reţetele
de la (4) până la (52)).

57. Model de musli, fără coacere-prăjire-fierbere.
Musli  înseamnă  „amestec  dietetic”.  Una-două  linguri  de  grâu

simplu sau încolţit (reuscat) făcut făină proaspătă; se înmoaie în apă
câteva ore, se separă apa-limpede (ce se bea la hidratarea de dimineaţă
şi cu o oră înainte de cină); doi cartofi cruzi recondiţionaţi (24), raşi pe
ochiuri mari (ca fideluţa); o jumătate de ceapă rasă foarte fin, sau foi
de ceapă verde, nu prea multe, la fel, rase fin; foarte puţină sare; o
linguriţă de seminţe de floarea soarelui zdrobite bine, nu de nuci sau
alte seminţe, ce amăresc; se amestecă bine cu făină fină de orez sau
porumb-mălai,  care  să  absoarbă  toată  umezeala  amestecului.  Se
întinde pe o tăviţă emailată şi  la  căldură potrivită,  până la 40ºc,  se
usucă bine. Este un musli gustos, crocant, înlocuitor de pâine.

Cei  slab  digestiv,  care  nu  au  dinţi,  îl  pot  măcina  cât  mai  fin.
Important este să fie mâncat uscat, să-l pătrundă salivaţia încet şi să fie
mestecat bine. Se poate mânca o porţie bună din acest musli uscat, fără
nimic altceva, la prânz şi la cină. Se poate mânca tot uscat şi separat cu
o salată de crudităţi, la meniurile de la prânz şi cină, ca înlocuitor de
pâine. Nu se amestecă deloc cu fructe sau dulciuri, că fermentează în
intestine.  Fără  condimente,  pentru  că  dă  amăreală.  Este  o  pâine
pustnicească îmbogăţită. Cartoful crud îi dă gust, iar ceapa îi măreşte
digestibilitatea. Se face zilnic, în cantitate mică sau mai mare, pentru
câteva zile doar. La început,  poate nu prea vă place, cu timpul veţi
simţi o adevărată savoare. Siliţi-vă, că bolile grave sunt fără milă şi aşa
trebuie un răspuns exigent.

Nu fiţi, însă, prea fixişti şi extremişti.
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58. Pentru obişnuire, mai folosiţi câte foarte puţin cir de orez, sau
mălai,  sau  musli  uşor  copt-prăjit  (din  care  se  exclud  seminţele  de
floarea soarelui, care prin prăjire sunt toxice).

Atenţie  la  excluderea  seminţelor  uleioase.  Le  mâncaţi  cât  mai
uscate şi fără zeamă, se poate adăuga şi foarte puţină acritură. Încet,
încet veţi trece pe un musli strict biologic, fără coacere şi fără nimic
altceva. La fel, cu salatele de la prânz sau cină. Atenţie! Mâncaţi musli
uscat şi separat şi după gust; adăugaţi salatele, mai mult sau mai puţin.

59. Musli  biologic  de  orz simplu  sau  încolţit,  cu  pulbere  de
cimbru, necopt şi copt-prăjit.

La fel ca la (57-58).
60. Musli biologic de ovăz sau orez, sau hrişcă, sau pudră de mei,

sau secară, la fel ca la (57-58).
61. Musli biologic cu făină de castane comestibile,  la fel ca la

(57-58).
62. Musli biologic cu dovleac şi dovlecei, sau sfeclă roşie.
La fel.
63. Musli  biologic  cu  rădăcinoase  (sfeclă  roşie,  morcov,  sau

păstârnac, sau frunze de varză verde) uscate bucăţi şi făcute-măcinate
pudră-făină. Reţeta ca la (57).

Să nu fie cu cele ce produc amăreală sau acritură, nici îndulcire, ce
falsifică şi schimbă gustul natural şi digestibilitatea optimă. Cartoful crud
să nu lipsească. Cei grav bolnavi suportă greu aproape orice mâncare.

64. Se fac supe uşoare din musli biologic.
Musli ales şi la îndemână, cât se poate mânca; se face o supă fiartă,

diluată, din acest musli, un sfert de castron obişnuit ca pentru o porţie,
cu fierbere 5 minute; se adaugă şi o supă la rece cu altă porţie musli
(tot cât mai diluată) cu zeamă de ciorbă călduţă-fiartă, fără să fiarbă şi
musli; se face ca un lapte, la care se poate adăuga şi puţină acritură;
musli măcinat mai fin se mănâncă tot uscat şi separat, să-l pătrundă
bine salivaţia, luându-se din când în când şi supa diluată. Se mănâncă
chiar pe săturate; se evită total fructele şi dulciurile.

Se poate folosi:
65. Musli biologic ciorbă cu sucuri de legume în loc de apă, dar

cea uşor fiartă păstrându-se, de preferat de morcovi, sau sfeclă roşie,
cu puţină acritură şi verdeaţă (pătrunjel, ţelină, mărar).
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Se evită legumele amare,  ce ustură,  se foloseşte fără ceapă, fără
usturoi, eventual separat şi doar câteva înghiţituri de supă cu usturoi
(ca un aperitiv).  La prânz şi  seara se pot mânca  astfel de supe (din
musli avut la îndemână şi după posibilităţi).

Conservarea şi Păstrarea

Uscarea la rece este cea mai indicată. Cele atinse de mucegai se
coc-prăjesc uşor. Se păstrează în sticle şi bidoane de plastic, la care
faceţi o găurică pentru puţin aer, altfel se „sufocă”. Ferire de umezeală.
Anual procuraţi altele proaspete. Cele ce nu încolţesc, nu le folosiţi.
Spălaţi-le şi alegeţi-le de impurităţi. Din când în când, gazaţi-le cu fum
de răşină (nu cu chimicale toxice). Pe o cărămidă se pun câţiva cărbuni
aprinşi şi se pune răşină brută de brad sau molid şi se înfundă... Toţi
fluturii paraziţi dispar. Se mai pun coji de lămâie şi portocale uscate,
condimente tari, cum ar fi cimbru, usturoi, ceapă, leuştean. Unii pun
cenuşă curată din soba cu lemne, ce se spală bine la folosire. Să nu fie
prea multă, că arde totuşi coaja şi degradează germinarea.

Fructele,  ceapa,  rădăcinoasele  să  fie  în  lăzi  cu  aerisire  şi  să  nu
îngheţe, şi la căldură puţină. În beciuri pe rafturi este cel mai bine şi în
lădiţe cu nisip, sau jos în nisip. Uscaţi la soare şi în cuptor (slab) toate
verdeţurile şi rădăcinoasele, faceţi-le pudră şi le aveţi la îndemână.

Conservarea cu sare şi fierberea le degradează mult. Cartofii sunt
cei mai pretenţioşi. Faceţi des şi mai mult musli cu cartofi. Se pot usca
şi cartofii, după recondiţionare, se toacă fideluţe, se amestecă bine cu
făină  de  mălai  sau  de  orez.  Atenţie  să  se  usuce  repede,  ca  să  nu
mucegăiască sau să fermenteze,  că devin toxici.  Uscarea se face în
straturi foarte subţiri şi pe site de aerisire, doar pentru o lună de zile.

Napii,  la fel.  Lăsaţi  cât mai  mult  timp de pauze alimentare între
mese, chiar băutura să fie cu pauze mai lungi.

66. Ciorbe-supe din laptele de cereale de la apa-limpede.
La  fel  ca  la  (64-65).  Uneori  se  simte  nevoia  de  o  mâncare  mai

lichidă, altă dată mai uscată. Siliţi-vă să ajungeţi să folosiţi totul cât mai
biologic.
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Meniuri pentru Prânz şi Cină

Să nu vi se pară prea grea şi plictisitoare această bucătărie biolo-
gică. Siliţi-vă cât puteţi, voi, cei bolnavi, să vă preparaţi mâncarea în
mare parte,  că prin radere şi  amestecare se face şi  un fel  de armo-
nizare-imunizare şi autovaccinare, altfel puteţi lua energii străine de la
cei ce vă prepară, fie ei din familie.

Bolnavii grav sunt uşor „vampiraţi şi intoxicaţi” de cei din jur, de
aceea să se evite anturajele şi starea îndelungată cu alţii, fie ei sănătoşi.
Nu staţi pe capul bolnavilor, rapid şi scurt ajutaţi-i cu ce le trebuie şi în
rest evitaţi-i. Bolnavii să vorbească puţin, să se roage şi să respecte
„mâncarea biologică”. Bolnavii au nevoie de comunicare şi încurajare,
dar atenţie, fără „presiuni” vampirice şi de „supra-intoxicaţii străine”.

Prin  mâini  se  emit  „energiile”  cele  mai  multe,  majoritatea  cu
scurgeri şi furturi de energii, în general negative. Să se evite lucrurile
altora.  Rugăciunea  şi  bunătatea-calmul  propriu  neutralizează  mult
aceste negativităţi. Bolnavii şi ceilalţi să nu vorbească decât de bine, să
nu critice, să nu duşmănească, să uite răul, să nu se certe, să nu aibă
temeri  de  viitor. Opriţi  tot  ce  este  distructiv  şi  negativ, şi  lăsaţi  ca
timpul să le rezolve pe toate. Credeţi şi nădăjduiţi în mila Domnului.

Persistaţi în voinţa fermă a unei vieţi cât mai biologice, altfel nu se
mai poate. Recitiţi şi respectaţi toate indicaţiile şi sfaturile anterioare.
Atenţie la orice amănunt, altfel se fac greşeli mari.

67. Deci, până aici, ştiţi ce să faceţi:
Curăţirea gurii şi purgaţia;
– mobiloterapia;
– hidratarea;
– micul dejun doar cu fructe şi eventual laptele de la apa-limpede; 
(vezi reţetele respective).  Pregătiţi  pe cât posibil  singuri acestea.

Urmează  prânzul,  pauza după masă,  cina şi  noaptea.  Baza acestora
sunt salatele de legume, pe cât posibil biologice (fără prefaceri).  Se
vorbeşte mult despre enzime, vitamine, efecte şi acţiuni miraculoase
ale unor reţete speciale... Tot secretul este să fie biologice, cu  viaţa
neatinsă şi fără negativuri. Respectaţi şi ritmul biologic.
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68. Dimineaţa între orele 4ºº şi 12ºº, evacuarea-purgaţia; între orele
12ºº şi 18ºº, acumularea (masa de prânz şi cina); între orele 18ºº şi 4ºº,
asimilarea (pauza de noapte).

Dimineaţa:  purgaţia,  mobiloterapia  şi  hidratarea; la  prânz:  masa
proteică (cu legume); seara: masa glucidică (cu legume). Între mese se
consumă fructe, sucuri de legume, ceaiuri.

69. Salată biologică
La  prânz  este  indicat  să  se  mănânce  mai  mult  rădăcinoasele  şi

seminţele acoperite (nuci, alune de pădure, floarea soarelui, dovleac).
Seara este bine să se mănânce frunzele de la suprafaţa pământului,

verdeţurile.
Sucurile de legume, la fel. Dimineaţa şi până spre seară să fie din

rădăcinoase: morcov, păstârnac, rădăcină de ţelină, pătrunjel rădăcină,
rădăcină de sfeclă roşie,  etc.  Din cereale, cele cu păstăi (ovăz,  orz,
mei); ceapă, usturoi, hrean, fasole boabe, soia, bob.

La cină-seara, să fie din frunze de morcov, salată, frunze de sfeclă,
de  ţelină,  pătrunjel,  frunze  de  ceapă  verde,  praz,  leuştean,  mărar,
urzică, păpădie, varză-frunze verzi, cereale fără păstăi: grâu, porumb,
orez, hrişcă. 

Fructele sunt singulare şi  incompatibile cu toate, de aceea nu se
amestecă cu nimic.  Doar sucurile sunt semi-neutre parţial. Cei grav
bolnavi  ar  fi  bine  să  ţină  cont  şi  de  aceste  amănunte,  ca  să
„armonizeze” toate „mişcările biologice” ale organismului. 

Ziua, digestivul are sucuri acide, pentru alimentele concentrate şi
proteice, mai grase şi mai condimentate.

Seara, sunt sucuri digestive bazice-alcaline, pentru amidonoase şi
glucidice,  fără  uleioase  şi  proteice. Seara,  feriţi-vă  de  seminţele
uleioase, folosiţi eventual câteva măsline (dar nu ulei de măsline) sau
foarte puţin unt şi smântână (dar din lapte nefiert).

Lactatele proaspete şi nefierte sunt  neutre. Untul şi smântâna sunt
semi-neutre şi spre acid şi spre alcalin. Germinarea şi încolţirea sunt
semi-neutre,  şi  spre acid şi  spre bază-alcalin; poate fi  şi  la prânz şi
seara. Acriturile fără sare sau cu sare sunt semi-neutre; oţetirea este
distrugătoare  şi  de  acid  şi  de  baze. Fermentarea  este  la  fel  de
distrugătoare şi de acid şi de baze, ce înclină spre „putrezire-stricare-
moarte-antibiologic”. Condimentele uşoare sunt semi-neutre; cele tari
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sunt distrugătoare. Sarea rafinată este distrugătoare, că blochează tre-
cerile de la acid spre alcalin. Sarea grunjoasă, neprefăcută, este semi-
neutră, înclinând totuşi spre un „blocaj” de circuit acid-baze. Fermen-
taţia  cu  dulciurile  (şi  amidonoasele)  alcoolizează! Alcoolul,  ca  şi
oţetul,  este  anti-biologic,  dar  şi  „drogant”-liniştitor  şi  cu  „blocări
biologice”. Acriturile  semi-neutre cu  dulciurile  sunt  „semi-compa-
tibile” (cele cu sare şi fără sare, fără oţetire).

Nu amestecaţi  mai  multe  sortimente  proteice,  pentru  că  sucurile
gastrice nu pot să le „separe” şi le lasă nedesfăcute şi devin toxice.

Amidonoasele-glucidicele se pot amesteca 2-3, dar fără să treacă
prin coacere-fierbere, când amidonul se degradează şi glucidele trec tot
într-un fel de amidon greu digerabil. Amidonurile cerealelor sunt cele
mai indigeste şi intoxicante, prin coacere şi fierbere, mai ales cele cu
gluten (grâu, secară, ovăz, mai puţin orzul). Prin încolţire-germinare
amidonul se desface, dar prin coacere-fierbere se degradează. În cele
coapte şi fierte, folosiţi mai mult orezul, meiul, porumbul, hrişca şi, de
ocazie, cele cu gluten.

Salatele  crude  se  „unesc”  cu  amidonoasele,  dar  şi  acestea  ne-
coapte-fierte, altfel, în mare, se resping şi produc „alergii”. Cei bolnavi
nu mai pot mânca pâinea coaptă, pentru că li se încleiază în gură şi în
stomac-intestine...  Iar  pâinea albă şi  alte preparate-prăjituri  devin şi
mai degradate, şi fură biologicul puţin ce mai există în boală.

Toate  glucidele  (şi  din  fructe)  să  nu  fie  coapte-fierte,  că  devin
„moarte”, nu se mai „biologizează”, şi aşa ajung „reziduuri” toxice,
care fermentează şi „omoară” şi celulele puţin sănătoase ce mai sunt în
boală.

Cei grav bolnavi fac „catar” al mucoaselor, începând din gură până
la  rect,  şi  orice  le  irită,  mai  ales  crudităţile,  de  unde  indicaţiile
medicale ca aceşti bolnavi să mănânce „tot fiert” şi nimic crud...

Atenţie!  În  boli,  mucoasele  digestive nu se  mai  reînnoiesc-rege-
nerează de fiecare dată, şi  aşa fac un fel de încleiere-crustă ce blo-
chează  asimilarea  şi  totodată  depozitează  putreziciuni.  Crudităţile
curăţă  aceste  „încleieri”  şi  aşa  apar  zisele  „iritaţii  ale  mucoaselor”.
Este mai bine, însă, să se „cureţe” aceste blocaje distructive, cu sufe-
rirea unor iritaţii  trecătoare. Atenţie!  Nu renunţaţi  la crudităţi,  chiar
iritative, că sunt mai periculoase blocajele anorganice.
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Folosiţi  fierturi-supe  foarte  diluate,  precum şi  ceaiurile  fierte  şi
totodată  amestecate  cu  supe  şi  ceaiuri  la  „rece”  (fără  fierbere  şi
coacere), ca să se dea şi o „vitalizare”, să nu consume vitalul organis-
mului şi aşa slăbit de boală.

70. Când supa şi ceaiul (diluate şi slabe) s-au  răcit sub 40 grade,
mai adăugaţi aceleaşi sortimente, să vitalizeze preparatele respective.

71. Cirul-mămăliguţa după răcire (40ºC) să-l vitalizaţi cu făinurile
crude respective (adăugând de la un sfert până la jumătate-jumătate).
Încet, încet vă veţi obişnui şi cu acest „gust”.

72. La  mămăliguţa  de  porumb-mălai,  după  o  răcire  (40ºC)  mai
adăugaţi mălai fin măcinat, la început mai puţin şi apoi mai mult, până
vă obişnuiţi să suportaţi gustul.

73. La  fel,  mămăliguţa  de  orez,  hrişcă  (ca  cele  mai  frecvent
folosite).

74. La ceaiuri, la fel.
75. La legume fierte la fel, cu adaosuri de aceleaşi legume crude.
76. Piure de cartofi fierţi-copţi cu adaos de cartofi cruzi (raşi).
77. Feriţi-vă de condimentele iritative şi congestionante, ca ceapa,

usturoiul, hreanul, piperul, ardeiul iute, muştarul.
Trageţi pe nas doar mirosul lor, ca şi pe gură, cu atingerea doar pe

limbă de puţin usturoi (doar atât), că este suficient pentru o desfacere
de digestie.

78. Supele  să  fie  cât  mai  diluate,  jumătate  fierte  şi  jumătate
nefierte,  că  doar  aşa  mai  sunt  „asimilabile  şi  tolerante”.  În  boală,
„mâncarea slabă” mai este singura posibilitate de hrănire.

79. La fel, seminţele coapte-prăjite, amestecate cu cele neprăjite.
80. Musli  fără coacere-fierbere-prăjire,  cu adaos  puţin din  cele

fierte-coapte (57-65).
81. Sucurile nu se fierb niciodată.
82. Fructele fierte, coapte, sunt un „balast fermentativ”.
83. „Gustarea”  celor  degradate  uneori  este  bună  (că  desface

digestia şi asimilarea), alteori este „rea”, că menţine un „informativ”
distructiv în „memoriile hranei”.

Nu fiţi fixişti, nici extremişti, dar fiţi serioşi şi hotărâţi în a păstra
echilibrul şi  stăpânirea,  mai  ales  în  bolile  grave,  când este  bine să
faceţi posturi-pauze-întreruperi de tot ce este vătămător.
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84. Model de salată biologică
Pentru prânz: morcov mai mult ras fin; câteva măsline, chiar sărate;

un cartof mic, ras crud recondiţionat (24-29); puţină acritură (aproape
să nu se  cunoască); puţină verdeaţă,  condiment,  pătrunjel,  leuştean,
urzică (chiar uscate), puţin cimbru, busuioc; laptele de la apa-limpede
de la hidratarea de dimineaţă, de cereale sau seminţe (de preferat în-
colţite); puţine seminţe uleioase; adaosuri puţine de alte rădăcinoase,
dulci (nu picante), sfeclă, pătrunjel, ţelină. Se amestecă în trei moduri:
dulce; mai acre; picante – aperitiv (cu puţin usturoi, ceapă, hrean). Se
tolerează şi puţină mămăliguţă de porumb, de mei bine cernut de cojile
mici şi tari-zgrunţuroase, puţin piure de cartofi copţi.

85. Cartofii sunt o „altă pâine” a bolnavilor
Cartoful  încă  este  „controversat”.  Pentru  mulţi  este  „alergic”  şi

considerat un „glucidic-amidon malefic-rău”. Cei cu grupa sanguină
AII este indicat să-l evite pe cât posibil, ca pe toate solaninele, roşiile,
ardeii  şi  vinetele. Totuşi,  cartofii  sunt  de  mare  importanţă  şi  re-
condiţionaţi se pot folosi, cu pauze. Atenţie! Cel mai bun este cartoful
crud, în musli, salate, sucuri, ciorbe de legume. Cartofii copţi şi fierţi
sunt semi-tolerabili.

86. Cei  bolnavi  suportă  cartofii  tăiaţi  felii  şi  copţi  pe  plită-tavă
uşor... Sau fierţi de jumătate şi aruncată apa leşioasă şi apoi fierţi bine
în apă foarte puţină. Cei fierţi şi copţi întregi au o „amăreală” şi sunt
apoşi înăuntru, de la solanină şi îngrăşămintele chimice şi pesticide.

Prin coacere felii se elimină gazele toxice, pe când prin fierbere şi
dacă sunt copţi întregi se reabsorb în ei toxinele respective. Atenţie, să
fie înainte re-condiţionaţi. Ţinerea în apă ca re-condiţionare are mare
importanţă,  chiar  dacă  mai  pierd  din  zisele  vitamine  şi  săruri,  că
toxinele sunt mai vătămătoare decât aceste mici pierderi.

87. Coacerea-prăjirea cartofilor tăiaţi mărunt-fideluţă pe o tăviţă cu
puţină ceapă şi usturoi, raşi fin şi cu puţin mălai – la fel, sunt toleraţi,
dar atenţie, să nu se ardă.

88. Musli de cartofi raşi fideluţă cu puţină ceapă şi usturoi, rase fin
şi cu pudră de ciuperci, şi cu puţin mălai, uşor prăjite pe o tăviţă.

89. Tot felul de musli (vezi reţetele de la 6 până la 11), uşor coapte.
90. Tot felul de musli, nu prăjite-coapte (ca la 89), dar cu adaos de

seminţe de floarea soarelui.
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91. Măslinele chiar puţin sărate să se ţină câteva zile în zeamă de
varză murată (fără oţet), sau se pun într-un borcan cu ceapă felii, cu o
lingură de grâu zdrobit, cu o verdeaţă, să se mureze un timp.

Pâinea pustnicească este din grâu măcinat-zdrobit, cu puţină apă,
făcut o cocă tare, întinsă subţire (0,5 cm) şi uscată la aer (fără coacere,
timp în care se şi dospeşte uşor).

92. Roşiile fiind stropite şi cu chimicale se re-condiţionează şi apoi
se pun în zeamă murată sau se murează fără sare (ca la 91).

Mulţi, în reţetele lor, amestecă sucurile de fructe, chiar fructele şi
dulciurile  cu  salatele  de  legume  şi  chiar  cu  proteicele  (seminţele
uleioase sau brânzeturile-lactatele).

93. Atenţie! Evitaţi  aceste amestecuri,  mai  ales cei grav bolnavi.
Fructele să fie dimineaţa doar pe stomacul gol şi fără altceva.

94. Legumele  cu  cereale  şi  cu  seminţe  uleioase,  şi  cu  lactate-
brânzeturi, fără fructe şi dulciuri.

95. Cerealele să nu se amestece cu proteicele (dar cu puţine seminţe
uleioase  în  loc  de  ulei),  dar  nu  cu  soia,  brânzeturi-lactate,  şi  fără
dulciuri-fructe.

96. Cerealele cu gluten (grâu, secară, ovăz, orz mai puţin) sunt o
nenorocire în amestec cu lacto-brânzeturi, că fac încleieri digestive şi
alergii mascate cu autointoxicări.

97. Amidonoasele de cereale se mai  pot amesteca cu cartofi raşi
fideluţă.

98. Cartofii nu se amestecă cu brânzeturi şi lactate, nici cu soia sau
proteicele boabe, dar foarte puţin cu seminţe uleioase (în loc de ulei,
care este toxic pentru cei grav bolnavi, chiar zis presat la rece).

99. Cartofii raşi fin în apă multă, strecuraţi şi lăsat sucul să depună
un zis „amidon alb”.

„Brânza de cartofi cruzi” (scurgere de apa-limpede după o jumătate
de oră).  Este foarte hrănitoare. Nu se fierbe,  nici  nu se prăjeşte, se
foloseşte  cu  legume,  cu  foarte  puţine  seminţe  uleioase;  ca  unt  cu
puţină  ceapă  şi  usturoi,  hrean  şi  condimente  uşoare;  ca  salam  de
brânză de cartofi (vezi salamul de soia, 13).

100. Cartofii (mici şi eventual tăiaţi în patru, după re-condiţionare,
(24-29)) se pot acri-mura în zeamă de varză murată cu o murare fără
sare (91).
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La  fel,  napii,  conopida,  morcovul,  sfecla,  castraveţii,  roşiile,
ardeiul,  vinetele,  varza  şi  toate  verdeţurile,  urzici  etc.  (după  re-
condiţionare).

101. Aceste  „suporturi”  pentru  salate  diferite  sunt  de  mare
importanţă pentru preparatele de la prânz şi cină.

Recitiţi  cu atenţie toate  indicaţiile în acest sens. Vi se vor părea
greoaie  şi  mai  puţin  de  reţinut,  dar  siliţi-vă  ca  să  nu  greşiţi  cu
amestecuri nocive. În boli grave, amestecurile nocive sunt foarte rele,
chiar dacă se folosesc zisele „reţete dietetice”.

102. Şi în salate să nu fie prea multe sortimente. Unul să predomine
mult, celelalte foarte puţin şi să nu fie mai mult de trei. La prânz să
predomine o rădăcinoasă, iar seara o verdeaţă-frunze. La fel, cerealele,
proteicele, iar grăsimile să fie slabe.

103. Fructele, la fel.
104. Evitaţi copturile dospite şi cele coapte, ca pâinea, tot felul de

cocării, mai ales cu brânzeturi, dulciuri, uleioase.
105. Folosiţi din plin coacerea-prăjirea uscată pe o plită sau sticlă

termostabilă.
106. Toate cerealele coapte-prăjite  ca boabe întregi sau zdrobite

ca musli cu cartofi (re-condiţionaţi) (24-29).
107.  Cereale  coapte  întregi  sau  musli (57-63),  apoi  cu  puţină

salată (diferită, 102), se face pe loc un fel de „pâine dietetică”.
108. Pilafurile din boabe-fulgi uşor prăjite-coapte şi umezite cu o

salată crudă sunt cele mai bune, precum şi cele cu musli fără coacere
(57).

Puteţi folosi şi câte puţină pâine coaptă-obişnuită, fie chiar albă, dar
o s-o refuzaţi  tot  mai  mult,  deoarece o să  vă placă cea din seminţe
întregi.

109. Mămăliguţa-cir din porumb, orez, ovăz, orz, hrişcă se vitali-
zează şi cu adaos de un sfert cu făinuri crude (din acelaşi sortiment)
după o răcire la 40ºC (sau pot fi  puse în salate şi  apoi mâncate cu
mămăliguţa respectivă mai caldă).

110. Trebuie să vă alegeţi, din aceste tumulturi de preparate, pe cele
vi se par mai uşoare, pe care le aveţi la îndemână, şi cu timpul să vă
extindeţi, după ce căpătaţi obişnuinţă şi dexteritate.
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111.  Folosiţi  adesea şi  seminţele  de in  (întregi  şi  măcinate),  dar
numai la o masă (în loc este ulei), precum şi pe cele de susan, migdale.
Mai ales pe cele de nuci,  floarea soarelui  şi  dovleac.  Nu uitaţi  nici
seminţele de struguri.

112. Cei grav bolnavi evitaţi acriturile tari în salate şi sucuri, sau în
supe... Să fie un gust uşor, neiritant, eventual în 2-3 moduri şi să fie
folosite alternativ, deodată, după gust. La fel, condimentele, mai ales
ceapa şi usturoiul (care sunt de mare folos, totuşi). Ceaiurile să fie cât
mai diluate, ca şi supele-ciorbele.

112 bis. Insistaţi  pe salate de morcovi  (sote),  de sfeclă roşie (ca
predominare),  dovlecei,  în verdeţuri pe salată, spanac, varză (frunze
mai verzi), lujeri de soia, fasole, lucernă, linte, încolţite, sau verdeaţă
de orz şi celelalte cereale (puse în ghiveciuri, mai ales iarna).

113. Notaţi-vă pe un caiet,  un preparat  de fructe,  suc,  meniu de
prânz şi seara, pentru o zi sau mai multe. Preparaţi-vă singuri, pe cât
posibil, mâncarea, sau o parte.

Mulţi vor reţete speciale pentru fiecare boală în parte. Boala este
una, dar răspunde prin anumite organe... Deci, acelaşi tratament pentru
toate bolile. Începeţi serios.

113 bis. Usturoi  zdrobit,  ceapă zdrobită,  tinctură de propolis,  de
răşină, trageţi pe nas şi pe gură mirosul, să pătrundă direct în sânge.

114. Model de apă-limpede de o cereală sau seminţe (6).
Dimineaţa: mobiloterapie; suc de mere rase;
Dejun: mere sau alt fruct de sezon;
Prânz:  salată  de  morcovi  raşi  (cu  puţină  rădăcină  de  pătrunjel,

cartof crud re-condiţinat) cu puţină acritură murată, cu un suport de
musli  sau  pâine-înlocuitor,  cartofi  copţi,  mămăliguţă.  O  ciorbă  din
acestea.

Seara:  salată  de o verdeaţă  de sezon (de salată  crudă,  să  nu fie
amară, sau de frunză de sfeclă roşie sau de varză-frunze verzi), cu un
suport  de  cereale  fără  gluten,  sau musli  fără  coacere.  O ciorbă din
acestea (după alegere).

Printre mese, fructe şi sucuri de sezon, ceaiuri. Ceai, miere puţină,
maxim  o  linguriţă  şi  printre  mese,  pe  stomacul  gol.  Fără  nimic
fermentat şi stricat-învechit. Faceţi totul proaspăt, puţin şi des.

115. De  două-trei  ori  pe  săptămână  să  aveţi  seminţe  încolţite.
Evitaţi lactatele şi brânzeturile, folosiţi doar de ocazie. Insistaţi pe cele
crude şi puţin cele coapte-fierte. Cei grav bolnavi, faceţi posturi de mai
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multe  zile doar cu un sortiment,  doar cu un suc,  doar cu un fel de
fructe, legume. Faceţi cure periodice. Nu faceţi fierturi îndelungate, că
acestea sunt inactivări şocante, ca vaccinuri. La fel, preparatele arse,
care forţează funcţiile imunitare, dar pot bloca şi total orice funcţie.
Atenţie!

Recitiţi şi repetaţi toate amănuntele descrise. Luaţi fiecare reţetă
în parte, notaţi-o şi respectaţi toate indicaţiile respective.

Aveţi  datoria  să  vă  recăpătaţi  VIAŢA,  că  DUMNEZEU  ne-a
DĂRUIT-O pentru totdeauna. Păcatele noastre ne-o alterează...  ca o
anomalie...

Cei cu multă Credinţă încearcă o tămăduire directă şi miraculoasă.
E bine să ne smerim şi să acceptăm şi tratamente, pentru „neputinţele”
noastre.  Uniţi  Rugăciunea  cu  Postul  (tratamentele  medicale)  şi
Nădăjduiţi în MILA DOMNULUI. Postul este Rugăciunea Trupului.
Rugăciunea  Sufletului  este  Virtutea  Dincolo  de  Trup,  iar  Postul  şi
Tratamentul medical sunt Biologicul Trupesc. Adam n-a Postit în Rai
şi a mâncat din Pomul ne-biologic, al morţii. Cine trece „HOTARUL”
Pomului Oprit, se va îmbolnăvi şi va muri.

Omul este Biologic Lume şi Duh – Dincolo de Lume, este Văzut şi
Nevăzut, Pământ şi Cer, Creaţie şi Chip de Asemănare DIVINĂ. Omul
este  VEŞNICIE,  de  ÎNTÂLNIRE  cu  DUMNEZEU,  cu  VIAŢA
Deplină, deodată ca Duh şi Trup, că Omul fărâmiţat şi rupt nu mai este
Întreg. ÎNVIEREA cu Trupul a DOMNULUI HRISTOS este Începutul
şi Sfârşitul Destinului Omului. 

Fericiţi cei ce URMEAZĂ pe HRISTOS MÂNTUITORUL Creaţiei
căzute şi ICOANA Zidirii Lumii cu Menirea VEŞNICIEI.

SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, PREASFÂNTĂ TREIME, TATĂL,
FIUL şi PREA SFÂNTUL DUH.

MAICA DOMNULUI şi toţi Sfinţii, Biserica Creaţiei, sprijiniţi-ne
şi pe noi, cei Slabi şi neputincioşi.

Aşa, Cerul şi Pământul se UNESC, că DUMNEZEU a Creat Cerul
şi Pământul (Facere 1, 1), şi Chipul Omului este această ICOANĂ.

116. Ajungeţi şi la „HRANA VEŞNICIEI”, TRUPUL LITURGIC,
EUHARISTIA-ÎMPĂRTĂŞIREA  din  TRUPUL  HRISTIC.  Iată
Împlinirea Ultimă. În locul bolii şi morţii, iată CÂNTAREA VIEŢII
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VEŞNICIEI,  aşa  cum  a  VRUT  şi  a  ZIDIT  DUMNEZEU,  după
CHIPUL şi ASEMĂNAREA SA.

Luaţi  Apă-Sfinţită  şi  Anafură  cât  mai  des  după  spălarea  gurii,
înainte  de  hidratarea  de  dimineaţă.  Chiar  dacă  nu  vă  puteţi
ÎMPĂRTĂŞI, Spovediţi-vă Lunar, pentru că cel bolnav are nevoie de
curăţire  deasă.  Împăcaţi-vă  cu  toţi  şi  cu  voi  înşivă  şi  cu  smerenie
Cereţi MILA DOMNULUI.

Suferinţa se copleşeşte cu BUCURIA DUMNEZEIASCĂ. Fericiţi
cei ce CÂNTĂ DOMNULUI peste toată patima şi necazul. Fericitul Iov
a trecut  marea  „Încercare” a  Suferinţei  şi  aşa  s-a  Vindecat  de  boala
cumplită.  Binecuvântată  eşti,  boală,  când  ai  CRUCEA ÎNVIERII  în
spate!

Anexă
Preparate şi Meniuri diverse pentru cei grav bolnavi
Câteva  Meniuri  Orientative,  după  unele  încercări  ale  unor

bolnavi.  Chiar  dacă  ne  repetăm,  concretizăm  aici  mai  bine,  spre
uşurarea preparatelor. Bolnavii grav se zbat într-o ultimă „sforţare” şi,
după „Măsura Vieţii pământeşti”, reuşesc mai mult sau mai puţin.

Dieta cu Măsline
1. Măsline chiar sărate (şi ţinute la murat câteva zile) în zeamă de

varză sau murate fără sare cu ceapă şi 1-2 linguri de făină integrală de
grâu.

Trei-patru măsline rase fin (sau mai  multe,  după fiecare);  puţină
acritură murată zdrobită fin (ideal măceşe cu lămâie sau varză murată).
Să nu se acrească decât foarte puţin măslinele. Se amestecă bine şi se
mănâncă  încet  cu  linguriţa,  mestecând  bine.  Este  un  mic-dejun
consistent, ce taie foamea.

2. Acelaşi, ca un meniu pentru prânz
Cinci-zece  măsline  (murate  uşor);  acritură  puţină;  un  praf  de

chimen sau mărar şi urzică uscată, pătrunjel verde; să fie un amestec
mai mult dulce decât acru şi foarte puţin sărat.

3. Acelaşi, ca un meniu pentru cină
Post  de  o  zi  sau  două,  sau  trei,  cu  acest  meniu  strict  selectiv.

Desface ficatul şi întreg digestivul blocat în boli. Nu se admit fructe,
legume, dulciuri (nici miere), nici seminţe uleioase, nici cereale. Apă
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simplă (de preferat distilată sau de ploaie dată în clocot, sau de zăpadă
sau gheaţă nefiartă, sau de izvor, fiartă şi răcită), cantitate 1-2 litri.

4. Ceai selectiv, diuretic în special, de teci de fasole (uscate după
scoaterea  boabelor),  coada  şoricelului,  gălbenele,  sau  salvie,  sau
pătrunjel, sau de orz în păstăi (nezdrobit). Cei foarte „fometoşi” pot
mânca din 3 în 3 ore măsline cu puţină acritură. Printre acestea, ceai.

5. Măsline cu ceai
Ceaiul, ca să fie mai accesibil (fiind nevoie de 1 litru sau 2 litri, în

reprize  de  200  ml)  şi  neadmiţându-se  îndulcirea  nici  cu  miere,  cu
măsline devine mai acceptabil. Se ia câte o măslină uşor murată, mai
tare şi se  suge cu ceaiul respectiv. Se poate alterna şi ceai cu puţină
varză murată sau castraveţi muraţi (fără oţet, însă). Ceaiul se asortează
cu  puţină  sare-acritură.  Atenţie!  Nu  faceţi  exces  de  măsline  şi  de
acritură, că devin vătămătoare. Să fie doar un „suport şi o stimulare”.

Sarea puţină ajută sucurile stomacului şi desface intestinele, atât în
constipaţie, cât şi în diaree (prind pierderile de lichide prin scurgerile
toxice din traiectul digestiv). Evitaţi sarea rafinată şi directă; să fie în
murături, că se mai vitalizează cu enzimele acestora.

6. Murarea fără sare este simplă
Se pun măslinele într-un borcan (cam o mână bună – mai bine mai

des), o jumătate de ceapă desfăcută în foiţe şi 1-2 linguri de grâu sau
orz  zdrobit,  şi,  dacă  aveţi,  câteva  boabe  de  ienupăr,  de  nu,  puţin
chimen şi o verdeaţă, pătrunjel sau ţelină, urzică, chiar uscate-pulbere.
Se toarnă apă fiartă şi răcită (călduţă). Se lasă la cald să se acrească.

După două zile, scurgeţi prima apă ce se acreşte uşor şi are gust
persistent de ceapă, şi beţi lichidul, că are multe vitamine şi enzime, ca
înlocuitor de apă şi ceai. Repuneţi altă apă şi lăsaţi-o să se acrească
mai mult. Se folosesc măslinele şi apa murată în 2-3 zile şi se repetă
altă murare, după trebuinţă.

7. Supă-ciorbă de măsline murate
Apă fiartă şi răcită (călduţă); măsline zdrobite (murate) cu un adaos

în plus de acritură (tot murată sau simplă, ca măceşe cu lămâie); puţină
verdeaţă, chiar uscată;  se amestecă după un gust  mai  mult  dulceag,
fără acrire multă, pentru că devine toxică. Se face o porţie bună, chiar
pe săturate.  Este  şi  o  mâncare  şi  o  hidratare.  Nu se admite  nimic
altceva.
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Cei  religioşi,  lunea,  miercurea  şi  vinerea  pot  posti  în  această
modalitate. Pot mânca şi doar spre seară, fără nimic altceva, decât apa-
ceaiul cu măsline, sau ciorba-supa cu măsline murate. Măslinele, chiar
dacă  sunt  la  cutii  în  sare  şi  conservanţi,  prin  murare  se  re-condi-
ţionează. Căutaţi măslinele verzi mai mult decât pe cele negre; să fie
cu sâmburi şi fără adaosuri, că sunt mai tolerabile. Şi cele negre prin
murare devin mai accesibile, dar cele verzi sunt în mare compatibile şi
celor alergici alimentar.

Măslinele sunt toxice când, ţinute în pungi, încep să mucegăiască.
Prin murare se curăţă de aceste mucegaiuri, şi se desfac uleiurile care
adesea râncezesc. Aşa, măslinele devin un aliment şi un medicament,
şi  cu  „suport  de  valoare”  al  hranei,  mai  ales  pentru  cei  bolnavi.
Atenţie! Repetăm: în această modalitate simplă şi  directă nu se mai
admite nimic altceva, altfel îşi pierde eficacitatea.

8. Măsline murate cu brânzeturi-lactate
La fel. Brânza sărată se desărează în apă şi se amestecă cu măsline

murate,  ori  un  sfert  brânză  şi  trei  sferturi  măsline,  ori  invers,  ori
jumătate-jumătate. Atenţie, se mănâncă în cantităţi mici şi des, pentru
că este o mâncare foarte concentrată.

Iaurtul  cu măsline  este  mai  suportabil,  dar  în  reprize  de  câteva
linguri şi din jumătate în jumătate de oră şi nu mai mult de un pahar.
Nu se admit  brânzeturile fermentate, caşcavalurile şi  cele topite. De
preferat, brânza dulce de vaci (din iaurt cu lapte nefiert-crud) sau din
lapte de capră crud-nefiert (fără să i se ia smântâna).

Zerul de la brânza de vaci şi din iaurt să se folosească la fel, ca
supă-ciorbă cu măsline murate, că are lecitinele cele mai valoroase.
Câteva  linguri  din  acest  zer  proaspăt  face  cât  flacoane  întregi  de
lecitină. Puteţi lua smântâna de deasupra şi apoi să faceţi brânza, dar
apoi,  după  scurgere,  re-amestecaţi  brânza  cu  smântâna,  ca  să  fie
integrală.  Untul  pur  şi  direct  este  toxic,  pentru  că  este  „rupt”  de
enzime şi componente vitale.

9. Brânza închegată cu lămâie
Este mai digestibilă. Lapte 200 ml; zeamă de lămâie cu puţin suc de

cartof crud, eventual mai completăm cu suc de lămâie; se amestecă
uşor până se brânzeşte; se pune într-un tifon să se scurgă zerul, până
nu mai iese nimic; se mănâncă simplă, cu puţin condiment de busuioc,
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mărar  sau  cimbru,  o verdeaţă crudă sau uscată şi,  eventual,  cu puţin
usturoi sau hrean (care o şi conservă, chiar câteva zile); se poate adăuga
şi câte o măslină murată; nu se admit cereale crude sau coapte, sau pâine
cu gluten, că se încleiază pe intestine şi  provoacă răni pe mucoasele
digestive.

Se poate folosi mămăliguţă de porumb, de hrişcă, orez, cartofi în
cazuri speciale; în rest, este bine să fie folosită fără nimic altceva, doar
ca o pastă, cu pauze de 1-2 ore, dacă vă este foame persistentă.

Este un meniu foarte concentrat, hrănitor, ce nu mai are nevoie de
nimic altceva.

Atenţie cei cu rinichii slabi, că proteicele concentrate sunt interzise.
Folosiţi doar de două ori pe săptămână, ca meniu mai ales la prânz,
seara schimbând cu alt preparat, fără brânză şi lactate.

10. Din zer faceţi ciorbă-supă cu măsline murate pentru cină, dar,
atenţie,  să  se  dilueze cât  mai  mult,  ca  să  nu fie  prea acră,  ci  uşor
acrişoară, altfel este iritantă şi toxică.

Având lămâie, este o „supă minune”, că, pe lângă vitamine, topeşte
şi „mucusul”, care de obicei este în brânzeturi şi lactate şi este foarte
toxic.

Brânzeturile  şi  lactatele  fierte  şi  amestecate  cu  dulciuri  şi  ami-
doane, la fel, fierte, sau cu fructe şi seminţe, sau alte proteice, devin
foarte  „alergice” şi  indigeste,  o  nenorocire  pentru  bolnavi.  Cheagul
este lipicios, gumos, indigest la bolnavi. Bolnavii trebuie să înţeleagă
bine că „hrana vindecătoare” este cea „puţină care se poate digera fără
reziduuri  toxice”  şi  fără  degradări  (prin  fierbere,  coacere,  etc).  Cu
puţină voinţă  şi  hotărâre,  vă  veţi  putea  „stăpâni”  de la  mâncărurile
amestecate şi grele.

Alte modalităţi cu Măsline murate

11. Măsline murate cu fructe de sezon
Totuşi, se poate face şi acest amestec, dar folosirea lui ca hrană să

fie cu „pauze şi întreruperi”. Cea mai bună este „prima modalitate”.
Una-două fructe de sezon, uşor dulci, de exemplu: mere (cantitate,

după dorinţă); câteva măsline murate, zdrobite mărunt; puţin busuioc
şi seminţe de mărar sau cimbru; se amestecă bine; să nu se acrească
prea mult. Dacă mai este nevoie de acreală, să fie din măceşe sau din
altceva tot murat.

12.  Măsline  murate cu  piersici,  sau  struguri,  sau  căpşuni,  sau
zmeură, sau afine, sau caise, sau mure, etc.
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La fel  (11).  În caz  special, se poate adăuga puţină miere,  ca să
îmblânzească acritura.

13. Măsline cu smochine şi grepfruturi, sau kiwi, sau alte fructe
acre şi uşor acide.

Câteva smochine bine zdrobite, chiar şi sâmburi foarte mici bine
pisaţi;  câteva  fructe  acrişoare  şi  câteva  măsline  murate,  busuioc,
cimbru. Smochinele neutralizează acreala. Este şi un meniu concentrat
pentru prânz. Nu se mai admit  seminţele uleioase, boabele proteice.
Nu se admit cerealele şi zarzavaturile.

14. La fel, cu stafide şi curmale sau prune uscate şi murate în apă,
să se umfle puţin.

O zi-două,  deci,  prima modalitate-fără  fructe  şi  altă  zi-două  cu
fructe. Nu se admit bananele, portocalele, mandarinele, că fac iritaţii
pe mucoasele gastro-intestinale. Atenţie! Acreala acestor meniuri să fie
slabă.

15.  Ciorbă-supă  din  măsline murate  cu  fructe,  ca  la  prima
modalitate (reţeta 7).

16. Ceai cu măsline şi fructe, ca un suc, fără partea grosieră.
La fel (reţeta 5).

A treia modalitate:

Măsline murate cu seminţe uleioase

16  bis. Măsline  cu  seminţe  de  dovleac,  nuci,  alune,  floarea
soarelui sau migdale, susan (înmuiate înainte), zdrobite bine. 

 Măsline murate; puţină verdeaţă condiment, pătrunjel sau ţelină,
chiar uscate; altă acritură (dacă mai este nevoie); se mănâncă încet, ca
meniu pentru prânz.

17. Ciorbă-supă din măsline cu seminţe.
La fel (7).
18. Ceai.
La fel (5).
Aceste cure-modalităţi să se facă îndeosebi în zilele de post, şi când

vă simţiţi îngreunaţi la stomac, când nu prea puteţi mânca.
A patra modalitate:
19. Cu verdeţuri-legume.
La fel (2,5,7), folosindu-se verdeţurile.
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A cincea modalitate:
20.  Cu cereale simple sau încolţite, cu laptele crud şi făinurile de

cereale.
La fel (2,5,7), folosindu-se acestea.
21.  Măsline murate  cu boabe (soia,  fasole,  bob,  linte,  lucernă,

etc.) încolţite şi lujerii verzi.
La fel (2,5,7).
22. Măsline cu castane comestibile.
La fel (2,5,7), folosindu-se acestea.
Toate acestea nu se fierb, nu se coc, nu se amestecă unele cu altele,

se alternează după preferinţă şi după posibilităţile fiecăruia.

Lapte, Brânzeturi, Salam, Cârnăciori de Casă

23.  Laptele şi brânzeturile s-a văzut cum se pot folosi (8, 9). Cel
dulce crud este prea leşios pentru mulţi. Făcut iaurt şi brânză, devine
mai  accesibil.  Brânza  cu  cheag  este  cleioasă,  gumoasă,  indigestă,
alergică. Iaurtul prea acru este decalcifiant. Brânza din iaurt (zisă de
vaci), ca şi laptele bătut, sunt semi-bune, prea acrite fiind nocive.

Brânza închegată cu zeamă de lămâie şi puţin suc de cartof crud şi
suc  de  smochine  în  zeamă  de  lămâie  este  mai  bună,  că  nu  este
gumoasă, nici fermentată, lămâia distrugând atât  mucusul din lactate,
cât şi lactoza alergică (vezi reţeta 9).

Se  poate  face  un  zis  salam  şi  cârnăciori  din  brânză.  Două-trei
linguri de brânză; trei-patru căţei de usturoi pisaţi bine; o linguriţă de
pulbere  de  ciuperci  uscate,  de  preferat  iuţari  (lăptoşi),  care  să  dea
miros de salam şi cârnaţi (sau alţi bureţi); o linguriţă de seminţe de
dovleac în loc de ulei, sau smântână luată de deasupra iaurtului; praf
de hrişcă măcinată foarte fin, sau de grâu încolţit şi uscat şi făcut făină
fină  (necernută).  Puţină  sare  brută;  seminţe  bine  zdrobite  de  puţin
busuioc şi mărar, sau chimen şi cimbru şi puţină pulbere de urzică şi
ţelină (uscate). Puţin cartof crud ras fin. Se face o pastă cât mai tare,
dar  atenţie  să  nu  fie  sfărâmicioasă,  ci  legată.  Usturoiul  şi  hrişca  o
leagă.

Dacă se sfărâmă, se mai adaugă puţin usturoi pisat şi puţin cartof
crud, ras fin. Se pune şi puţină pulbere de hrean, ce conservă şi opreşte
fermentarea;  se  pune într-un celofan subţire  şi  se  face în formă de
salam, mai lungi, sau de cârnaţi, mai subţiri şi scurţi, sau ca jumările.
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Salamul se ţine în celofan şi se pune la rece. Cârnaţii şi jumările se
scot din celofan, se tăvălesc prin făină de hrişcă cu ceapă rasă fin şi se
pun uşor la uscat la o temperatură sub 40ºC, să se întărească. După
câteva ore,  se pun la rece (chiar  în frigider)  şi  în câteva zile să se
mănânce.

Cei slabi digestiv să pună cât mai puţin usturoi, hrean şi ceapă, să
lege  cu  făină  de  hrişcă  şi  cartof  ras.  Mâncarea  cu  mămăliguţă  de
porumb  sau  cartofi  felii  copţi  atenuează  usturimea.  Să  se  facă  o
cantitate mică şi mai des.

Se mănâncă  puţină ca aperitiv,  cu puţine măsline murate sau cu
puţină mămăliguţă de mălai sau de orez, sau cartofi copţi în felii pe
plită,  sau cu pâinea din musli.  Nu se  admite  pâinea din cereale cu
gluten, că se blochează absorbirea calciului şi se încheagă în intestine.

Cel mai indicat să se mănânce câte o zi doar această pastă din 2 în 2
ore, fără nimic altceva, cu puţine măsline sau cu ciorbă-supă cât mai
diluată (să nu fie prea acră sau să usture prea tare). Este un preparat
foarte concentrat şi foarte hrănitor. Din zer să se facă supă-ciorbă cu
măsline  murate  (10).  Cei  grav  bolnavi  să  mănânce  doar  o  dată  pe
săptămână aceste preparate de brânză. Să se înceapă cu puţin, până la
obişnuire, doar la prânz şi la cină alt meniu, ca ciorbă-supă de musli.
Brânza  de  oaie  telemea  (desărată),  precum  şi  cea  de  burduf,  se
pretează bine la salam şi cârnaţi.

Nu prăjiţi acest salam sau cârnaţi, că le distrugeţi peste 90% din
valoarea nutritivă. Nu-i amestecaţi nici cu alte meniuri, că-i faceţi greu
digerabili şi chiar nocivi.

24. Zerul de la iaurt şi de la brânza închegată cu lămâie se poate
folosi ca diluţie în ceai, sau în sucul de fructe de sezon, dimineaţa, la
hidratare, dar atenţie, nu prea mult. În supă-ciorbă se pune mai mult.

25. Brânza dulce se face din iaurtul puţin acrit; uşor amestecat şi
încălzit (sub 40ºC) să se separe zerul şi apoi într-un tifon se scurge
bine.

Se mănâncă simplă sau se face salam, cârnaţi, ca brânza cu lămâie
(2, 3).

Se  ia  smântâna  de  la  iaurt,  apoi  acesta  se  amestecă  şi  se  face
brânză, şi se pune smântâna în brânză, să fie integrală.

Feriţi-vă de uleiurile rafinate, fie ele „la rece”, că sunt toxice ca şi
untul  şi  margarina,  ca  grăsimi  tari  şi  fără  enzime  şi  vitamine.
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Seminţele crude măcinate-zdrobite să fie uleiul, în toate preparatele.
Cei bolnavi să ţină cont cu stricteţe de acest fapt.

Cerealele să fie crude, că amidonul lor devine toxic prin fierbere şi
coacere. Uşoara coacere-prăjire uscată a cerealelor întregi pe plită este
semi-tolerabilă.  Cei  grav  bolnavi  să  le  evite,  să  folosească  pe  cele
crude şi încolţite mai mult şi foarte puţin pe cele prăjite-coapte. Pâinea
coaptă este foarte toxică, mai ales din cerealele cu gluten. Mămăliguţa
din porumb, din orez, hrişcă, să fie tot puţină. Să se folosească din plin
musli-înlocuitor de pâine (vezi reţetele cu musli).

26. Musli universal. Musli-amestec.
Se face în  cantităţi  mici  şi  dese.  Doi-trei  cartofi  cruzi  re-condi-

ţionaţi (vezi reţeta recondiţionării) raşi pe o răzătoare cu ochii mari, ca
o fideluţă; o lingură de seminţe de floarea soarelui sau nuci, sau migd-
ale decojite (ca să nu amărească); o jumătate de ceapă rasă-zdrobită
bine (atenţie că asudează şi se amăreşte repede, de aceea se pisează
repede cu puţină făină de porumb, orez sau hrişcă); puţin usturoi bine
zdrobit;  se  amestecă  bine şi  se  adaugă făină  integrală  de  orez,  sau
porumb, sau hrişcă, ca să se absoarbă umezeala, până se face totul o
„huruială”. Se pune la uscat, la o căldură sub 40ºC, amestecând din
când în când, să nu se încingă şi să fermenteze. Să fie în strat foarte
subţire, pe o tăviţă sau cutie de carton. După uscare, devin o „huruială”
ce se topeşte în gură, cu un gust bun. Este un înlocuitor de pâine.

Se  mănâncă cu  toate  mâncărurile,  dar  nu  cu  fructe,  pentru  că
fermentează în intestine. Este bine să nu se amestece, ci separat să se
mănânce,  să  o pătrundă  bine  saliva,  sau foarte  puţină salată.  Acest
musli-amestec  se  poate  folosi  ca  „suport-înlocuitor”  de  pâine,  în
meniurile de la prânz, ciorbe-supe de la cină. Pentru gust şi aromă de
pâine, se pot adăuga puţine cereale uşor prăjite-coapte pe plită şi apoi
zdrobite.  Acest  musli  se  poate  mânca  singur. Nu  adăugaţi  dulciuri,
fructe  sau seminţe  în plus,  ci  lăsaţi-l  simplu,  că  doar aşa  este  uşor
asimilabil  şi  ca  un  „medicament”  hrănitor,  care  curăţă  mucoasele
digestive şi elimină sucurile toxice.

27. Musli se mai poate face, doar din „materiale” ce nu amărăsc şi
nu ustură. Musli din sfeclă roşie, sau dovlecel şi dovleac, spanac, sau
păstârnac, morcov, varză crudă, castane comestibile,  lujeri  verzi  din
soia, fasole, linte (încolţite). La fel ca la (26), cu adaosul acestora, câte
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un sortiment.  Condimentele,  ca pătrunjelul,  ţelina,  chimenul etc.,  se
pun doar când se mănâncă. La fel, măslinele murate, altfel se falsifică
gustul natural. Tot la mâncare şi acreala puţină.

28.  Pudra  de  musli fin  măcinat  este  un  suport  pentru  salam,
cârnaţi  cu  brânză-lactate,  brânză  de  soia  şi  pastă  de  soia,  pastă  de
susan, de migdale, de nuci, precum şi pentru sosurile dietetice.

Repetăm.  Să  se  evite  cerealele  din  musli  care  au  gluten  (grâu,
secară, orez, mai puţin orzul). Dacă încolţesc, devin mai tolerabile, dar
cu lactate tot sunt nocive.

29. Brânză de soia şi salamul de soia
Se face multă popularizare de soia, ca înlocuitoare de carne şi de

lactate. Aşa este, dar are totuşi şi insuficienţe; soia fiind toxică, trebuie
fiartă,  ceea ce o degradează mai  mult  de jumătate. Totuşi,  mai  hră-
neşte, dar are nevoie de adaosuri vitalizante.

Ideală  este  pasta  din  soia-lujeri-germinată,  prin care  se  neutrali-
zează toxicitatea şi poate fi folosită fără fierbere sau prăjire; din ea se
poate face apoi şi salamul de soia germinată, laptele de soia germinată,
sosurile. Două linguri de soia fin măcinată; apă 200 ml;  se înmoaie
soia  măcinată  de seara  până dimineaţa;  se  dă în  clocot  la  foc tare,
mestecându-se continuu să nu se prindă şi să se afume. Să nu fiarbă
mult, de la clocotire de 20 ori. Se amestecă bine să se facă lapte. Se
strecoară printr-un tifon şi se scurge bine laptele. Se picură, ameste-
când  încet  zeama  de  lămâie  cu  puţin  suc  de  cartof  crud  ras  şi  2
smochine, tot în lămâie (doar sucul), până se brânzeşte. Se lasă puţin la
răcit şi se pune iarăşi în tifon şi se scurge bine zerul, ce se foloseşte la
diluţia ceaiurilor şi sucurilor de fructe, sau la supa-ciorba cu măsline
murate.

Este o brânză uşor acrişoară, ce cu puţine condimente chimen, sau
mărar, sau cimbru, puţină verdeaţă (pătrunjel, ţelină) devine plăcută la
gust. Se poate mânca doar aceasta cu pauze, încet, bine mestecată în
gură,  sau  cu  salate  la  prânz,  sau  ciorbe-supe  seara.  Nu  se  admit
fructele, dulciurile, cerealele sau alte seminţe uleioase şi proteice. Se
poate adăuga doar musli universal (26).

30.  Cu această brânză se poate face şi salam, ca la brânză-lactate
(23).

31. Laptele de soia se păstrează după clocotire şi prima strecurare,
fără adaos de lămâie.

32. Laptele şi brânza de lujeri-soia germinată
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Soia germinată şi reuscată măcinată fin se pune la înmuiat, cam o
lingură, de seara până dimineaţa, în 200 ml apă; se strecoară prin tifon
şi se scurge bine laptele.

33. Brânză-salam de soia germinată se face fără înmuiere cu apă,
ci făină de soia germinată cu musli universal (26) se amestecă bine cu
puţin usturoi şi ceapă, bine zdrobite, repede, cu un adaos de cartof crud
fin ras, puţin praf de hrean, puţină pulbere de ciuperci, puţin condi-
ment  uscat  (chimen  sau  mărar,  busuioc).  În  rest,  ca  la  salamul  de
lactate (23). Se întăreşte cu făină de hrişcă. Se ţine strânsă în celofan
subţire, să se păstreze mai mult.

Se începe cu puţin lapte, apă limpede de soia şi doar ca aperitiv la
salate.  După obişnuire,  se  poate  mânca  mai  mult.  Este  un aliment-
medicament foarte concentrat, cu toate elementele biologice, aliment
ce poate înlocui  cu adevărat  carnea şi  laptele.  Copiilor  să li  se dea
lapte de soia foarte diluat şi în cantitate mică, mai mult ca supe-ciorbe
slabe. Bolnavii grav, la fel.

34. Pasta de soia germinată, se face fără ingredientele de la salam
(33),  doar  cu  musli  universal  (26)  fără  apă,  cu  măsline  şi  puţină
acritură. La fel, untul din această pastă, cu un adaos de ulei puţin de
măsline sau smântână de la iaurt, sau seminţe uleioase (puţine) bine
zdrobite.

35.  Sosurile  din  pastă şi  lapte  cu  adaos  de  măsline  murate  şi
acritură. Să nu fie prea acre, sau cu sare multă.

36. Brânzeturi şi salam şi paste de seminţe uleioase, de nuci, sau
alune de pădure, de floarea soarelui, de dovleac, de susan, de in, ţinute
12 ore în apă să se desfacă şi să neutralizeze grăsimile râncede. Apoi se
pun în zeamă de varză să se mureze puţin, sau cu ceapă să se mureze
(vezi reţeta 6) şi apoi, măcinate-zdrobite fin, se fac paste, brânză, salam,
ca la reţetele brânză-salam de lactate şi de soia (23, 25, 29, 33).

Se mănâncă cu puţină mămăliguţă de porumb, fără salate sau doar
la aperitivul de la prânz, cu salatele respective.

37. Seminţele de in nu se înmoaie,  se macină făină şi aşa, fără
apă, se face brânză şi salamul şi pasta, ca la soia-germinată (33). Dacă
se ţin mai mult murate, să se pună hrean zdrobit, să se conserve.

Nu se admit dulciurile, fructele, amestecul cu cereale şi combinaţii
de mai multe proteice deodată (doar un sortiment).
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38.  Nucile,  alunele,  migdalele,  susanul  trebuie  înmuiate (ca
sâmburi);  trebuie  îndepărtată  pieliţa  amară  şi  pentru  neutralizarea
uleiurilor râncede (toxice). Dacă se reusucă, iar se râncezesc, de aceea
să nu se curăţească multe, ci doar pentru câteva zile, în care se pun la
murat în zeamă de varză murată, sau ca murare cu ceapă (6).

Nu uitaţi mobiloterapia abdominală, tot atât de importantă ca şi
dieto-terapia (vezi la început).

Seminţele de dovleac, de floarea soarelui, nu se pun la înmuiat, că
lasă o amăreală, ci se murează direct. Cele de in se murează separat, că
produc un mucus cleios.

Cei cu servici, dar cu boli grave (cancer în special), să folosească
budincile speciale.

39. Budinca cu brânză de soia-lujeri-germinată sau cu salamul de
soia germinată, sau lujeri de fasole, de linte încolţită sau de lactate-
brânzeturi.  Un strat de grosime potrivită de mămăliguţă de porumb;
brânza sau salamul  bucăţi,  sau ca pastă,  se pune peste mămăliguţă,
până o acoperă; să fie bucăţi de mămăliguţă mai tare, nu prea mari, cât
nişte felii de pâine. Peste pastă se pune iar un strat de mămăliguţă; să
stea în formă de bucăţi.  Se mănâncă la prânz pe săturate. Să nu fie
mămăliguţa fierbinte, ci după răcire.

40. Budinca de orez cu brânză de soia germinată (sau alte boabe
germinate, ca mai sus), evitându-se brânza de lactate.

Mămăliguţă  de  făină  de  orez,  sau  de  hrişcă  (să  nu  fie  orezul
fierbinte, ci după răcire). În rest, se procedează ca mai sus (39).

Brânzeturile, salamul, pastele se mai diluează cu adaosurile de măs-
line murate, alte acrituri, condimente. Să nu fie prea acre şi prea sărate,
să nu usture tare, să nu irite mucoasele. Se diluează cu adaosuri care le
neutralizează  iritaţia  (un  amestec  chiar  cu  mămăliguţa  sau  orezul,
hrişca).  Aşa  se  mănâncă,  după  gust  combinând  cu  mămăliguţa
respectivă.

Nu uitaţi postul doar cu sucuri de fructe, sau de legume, sau de o
singură cereală germinată, sau de o sămânţă, etc. Aparent vă slăbeşte,
dar opreşte agravarea bolii şi chiar o tratează. Totuşi, menţineţi-vă o
„poftă de mâncare”, de aceea „stimulaţi” digestia cu mici gustări, dar
atenţie, puţin axaţi pe o dietă strict selectivă şi fără fierturi şi coaceri
mari...

Suportul de mămăliguţă şi cartofi felii coapte sunt singurele accep-
tate, dar cu silinţă şi acestea să fie în cantităţi mici, folosind mai mult
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musli,  ca  înlocuitor  de  pâine.  Mai  ales  la  început  va  părea  cam
neplăcut, dar vă veţi obişnui. Lupta cu boala este uneori dură, dar este
singura posibilitate.

Credeţi şi nădăjduiţi în milostivirea lui Dumnezeu, de aceea rugă-
ciunea este baza oricărei diete. Ştiinţa medicală devine „seacă” fără
rugăciunea religioasă.

Faceţi „cure alternative” după posibilităţi şi sezonuri. Cura cu suc de
morcovi,  de sfeclă roşie, de verdeţuri crescute în ghivece din cereale
(orz în special). Iarna şi primăvara, în special, atenţie la acestea.

Mâncarea a devenit o problemă grea de rezolvat pentru mulţi, dar
orice  neglijenţă  va  „costa”,  apoi,  şi  mai  mult,  prin  boli  şi
medicamente-spitalizări usturătoare. Unii fac pe vitejii şi strigă în gura
mare,  că  mâncarea  nu  trebuie  băgată  în  seamă...  De...  Să  le  ajute
Domnul să fie scutiţi de diete alimentare.

Puneţi în sticle de plastic cu dop uşor găurit (cu o sulă-cui) pe sorti-
mente: seminţele uleioase (sâmburi de nuci, alune, migdale, seminţe
de dovleac, floarea soarelui, in, susan, seminţe de struguri, armurariu,
etc.); altă pungă cu cereale: grâu, secară, orz, ovăz, orez, hrişcă, mei,
porumb;  altă  pungă  cu  condimente:  frunze  şi  seminţe  de:  busuioc,
mărar,  cimbru,  chimen,  pătrunjel,  ţelină,  frunze  de  mărar,  leuştean,
urzică, păpădie etc.;  altă pungă cu ceaiuri: coada şoricelului,  mentă,
cicoare, gălbenele, muşeţel, vâsc, păducel, obligeană, etc.; altă pungă
cu rădăcini mărunţite şi uscate, ce se macină şi se pun la musli şi la
salate:  hrean,  morcov, păstârnac,  ţelină,  pătrunjel,  sfeclă,  roşie,  do-
vleac; altă pungă cu boabe de fasole, mazăre, soia, linte, bob, năut,
lucernă; altă pungă de plastic cu sticle cu siropuri nefierte cu miere
curată din păducel, din mure, din rădăcini de păpădie sau tătăneasă,
din afine, din gălbenele etc.; altă pungă cu seminţe, cereale germinate,
cu ciuperci  uscate;  altă pungă cu măsline,  cu mure;  bidoane pentru
varză murată şi  alte murături;  câteva borcane şi cutii,  ghiveciuri cu
pământ de pădure; pahare şi cutiuţe de plastic pentru diferite preparate;
farfurii,  castroane,  răzători,  râşniţă de mână sau electrică,  mojar  de
pisat, tifon, strecurătoare, sită de cernut.
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Atenţie,  să strângeţi  măceşe ca să le uscaţi,  castane comestibile,
mure  şi  zmeură  ce  sunt  acrişoare,  struguri  acri  uscaţi  şi  zdrobiţi,
corcoduşe acre, zdrobite şi uscate; lădiţe cu cartofi; lădiţe pentru fructe
de sezon.

Atenţie, să nu facă molii şi să nu mucegăiască, să fie aerisire, fără
aburi. Împotriva moliilor fumigaţi cu răşină. Dacă sunt ţinute în sticle
de plastic, moliile nu prea au acces.

Par multe,  dar sunt  un necesar strict  pentru o cămară suficientă.
Dacă le ordonaţi cu etichetă, le aveţi la îndemână. Făinurile pe care le
faceţi,  precum şi  salamul,  brânza,  să le puneţi  separat,  mai  la rece.
Câteva rafturi, şi pe ele cuie pe care să aşezaţi pungile pe sortimente,
sunt de ajuns să aveţi loc într-o cămară mică.  Nu uitaţi şi câteva site
de sârmă sau de plastic pentru uscat.

La început, începeţi doar cu o cereală (grâu şi orez, porumb), cu o
sămânţă uleioasă (nuci, migdale, floarea soarelui), cu soia, cu brânză
în  zeamă  de  lămâie,  iaurt  etc.  Cu  un  sortiment...  Încet,  încet  vă
extindeţi. Important este să începeţi dieto-terapia.

Nu uitaţi ca zilnic să mâncaţi o lingură de cereale crude, singurele
ce hrănesc nervii... Cei ce nu mănâncă cereale au nervii slabi, precum
şi  cei  ce  mănâncă  cereale  fierte  şi  coapte...  Amidonul  din cerealele
coapte şi fierte este indigest şi toxic. Doar o lingură de cereale crude
zilnic face minuni, ca cel mai bun medicament.

41. Cu câteva ore înainte, zdrobiţi o lingură de cereale (de preferat
orz, mei şi orez sau grâu, ovăz, secară, dar încolţite) şi puneţi-le în apă,
separaţi apa limpede şi alegeţi doar partea groasă-lăptoasă şi cu 1-2
măsline murate mâncaţi cu o oră înainte de masa de prânz, mestecând
bine, fără grabă.

42. La fel, lujerii de soia, fasole, mazăre, linte, etc., germinate.
43.  De două ori pe săptămână, la fel, folosiţi laptele de nuci (fără

pieliţă) şi de seminţe de dovleac, ca să curăţească traiectul digestiv de
paraziţi.

44. Iarna, uscaţi pe site castraveţi muraţi (în sare, nu în oţet), varză
murată, după ce le stoarceţi de partea prea zemoasă (fără să se spele, ci
să fie doar stoarse). Astfel puteţi avea aceste legume de mare folos...
Pentru că acestea uşor se alterează...
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Foile  de  varză  le  întindeţi  şi  le  întoarceţi  din  când în  când,  iar
castraveţii îi tăiaţi felii în lung, ca şi ardeii, conopida sau alte murături
în sare. Aşa, uscate, se macină pulbere, fiind la îndemână oricând, ca
suport şi stimulare pentru meniurile dietetice. Păstraţi-le în pungi de
hârtie albă, pentru că în pungi de plastic asudă şi mucegăiesc.

45. La fel, uscaţi praz desfăcut, ceapă desfăcută, sfeclă roşie, cono-
pidă,  mărar,  păstârnac,  rădăcini  de  ţelină,  de  pătrunjel.  Măcinate
pulbere sunt la îndemână oricând.

Model de Meniuri (orientare generală)

Luni
Dimineaţa:  apa limpede  de grâu încolţit  remăcinat.  Un fruct  de

sezon (mere sau altul). 
Dejun (ora 10): laptele de apă limpede cu puţine măsline murate şi

puţină acritură (ca măceşe în zeamă de lămâie sau varză murată).
Prânz (ora 13): aperitiv din salată cu predominare morcov ras (vezi

reţetele cu salate), cu seminţe de dovleac; salată din legume – rădăci-
noase cu predominare  morcov;  ciorbă-supă din salata respectivă, cu
adaos de măsline murate şi acritură (să fie uşor acră) (facultativ).

Spre seară: un fruct de sezon (mere sau alt fruct).
Cina (după ora 18): ciorbă simplă de măsline murate şi puţină varză

crudă rasă fin, sau ciorbă-supă din musli universal (26).
Marţi
Dimineaţa:  la  fel.  Apa  limpede  de un fruct  de  sezon (mere  sau

altul), ras fin, cu puţină miere, cu ceai de mentă.
La prânz:  la aperitiv se adaugă puţin salam de brânză-lactate cu

mămăliguţă  de  porumb.  Salată  cu  predominare  sfeclă  roşie  (nu  se
admit seminţele); ciorbă-supă din salata respectivă (facultativ).

Cină: supă-ciorbă din măsline murate (2).
Miercuri 
Dimineaţa: la fel. Apa limpede de lujeri de soia germinată, sau de

fasole germinată.
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 La prânz: aperitiv cu brânză-salam din soia germinată (33); salată
cu predominare dovleac crud sau uscat. Spre seară un fruct de sezon. 

Cina: cartofi felii copţi pe plită; supa-ciorba de măsline murate (2)
Joi 
Dimineaţa: apa limpede de un sirop în miere (fără fierbere) de brad

sau de cătină, sau de afine, sau de grepfruturi cu smochine, cu un ceai
de mentă sau coada şoricelului sau cu apă de zăpadă, de ploaie, fiartă
şi răcită.

La prânz: doar salam de brânză-lactate cu mămăliguţă de porumb,
fără salată, cu adaos de acritură şi măsline murate şi alte murături (fără
oţet)

Spre  seară,  un  fruct  de  sezon (mere  sau  pere,  sau  struguri,  sau
piersici, sau afine, sau grepfruturi cu smochine, etc.)

Cina: supă-ciorbă simplă de musli universal (26).
Vineri
Dimineaţa:  apa  limpede  de  o  verdeaţă  (orz,  ovăz,  lucernă  –

crescute în ghiveciuri şi tunse) cu ceai de mentă.
Prânz:  doar  brânză-salam  de  soia  germinată  cu  mămăliguţă  de

porumb sau cu piure  de cartofi  re-condiţionaţi  (vezi  reţeta)  ca  felii
coapte pe plită, cu adaos de acritură şi alte murături (fără oţet).

Spre seară, un fruct de sezon.
Cină: supa-ciorba simplă de măsline murate cu varză-foi crude rase

fin (2-3).
Sâmbătă
Dimineaţa:  apa  limpede  dintr-un  fruct  de  sezon zdrobit,  ras  fin

(mere, pere, sau alt fruct) cu puţine grepfruturi şi apă de zăpadă sau de
ploaie (ceai de mentă).

La prânz:  brânza  şi  salamul  de  lactate,  doar  cu  mămăliguţă  de
porumb, fără salată (23-25, 29-33).

Spre seară un fruct de sezon (mere, struguri, etc.).
Cina: supa-ciorbă de musli universal, cu varză crudă rasă fin (26).
Duminică
Dimineaţa: apa limpede dintr-un fruct de sezon cu ceai şi suc de

cătină cu apă de zăpadă sau de ploaie dată în clocot.
La prânz: aperitiv de brânză cu salam de lactate (23-25, 29-33);

salată cu predominare  de sfeclă roşie şi  seminţe de dovleac;  cartofi
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felii copţi pe plită; acritură-mentă cu măsline murate; ciorbă-supă din
salată.

Cina: supă-ciorbă din musli, murare cu varză crudă foi.

Nu fiţi fixişti. Puteţi alterna aceste meniuri după gust şi posibilităţi.
Dacă nu puteţi face brânza de lactate din lapte nefiert şi sigur că

este neprefăcut, mai bine se evită şi se folosesc cele de soia şi pastele
preparate în casă. Cei fometoşi, cu voinţă şi hotărâre, puteţi mânca pe
săturate,  dar  fără  amestecurile  interzise.  Puteţi  folosi  şi  zile  de-a
rândul, chiar câte o săptămână, aceleaşi preparate cu alte săptămâni de
alte meniuri,  după gust şi posibilităţi de sezon. Bolnavii grav să fie
foarte exigenţi, altfel este pericol.

Nu uitaţi nici mobiloterapia. Dimineaţa, faceţi întâi mobiloterapie
şi  apoi  beţi  apa  limpede  şi  toate  celelalte.  Gustaţi  doar  puţină  apă
simplă, dacă vă este sete prea tare. Mobiloterapia abdominală este tot
atât de importantă ca şi dieta alimentară.

Unii se sperie că aceste preparate se fac greu şi cer mult  timp...
Real, se pierde mai multă vreme cu bucătăria cu fierturi şi coaceri...
Cei cu serviciu încă faceţi mobiloterapia barim dimineaţa, şi luaţi pe
drum sau la locul de muncă o sticlă cu apă limpede, sau sucurile de
hidratare şi  le folosiţi  printre picături  (cu sticla în buzunar).  La fel,
câteva fructe de sezon. Dacă nu puteţi lua şi micul dejun, ca lapte de la
apa limpede, compensaţi cu fructe.

Laptele  de  cereale  rămas  folosiţi-l  la  ciorba  de  seară  în  loc  de
musli.  Faceţi  şi  budinci,  special  pentru  boli  grave.  Budinca  cu
mămăliguţă de porumb (39). Budinca cu orez, hrişcă (40).
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Autoimunizarea şi autovaccinul

391



392



Autoimunizarea şi autovaccinul

În cadrul Medicinii Isihaste consemnate de noi, mai încercăm încă
o  evidenţiere,  ce  pare  să  fie,  totuşi,  de  mare importanţă  pentru
contextul medical actual.

Bolile sunt „neputinţa” organismului în faţa agresiunilor fizice şi
psihice, atât personale, cât şi de mediu. Omul se intoxică cu tot felul de
„poluanţi”, care în zilele noastre sunt cu duiumul. Aerul poluat, ali-
mentele poluate, apa la fel, plus „poluările psihice” ce par să activeze
pe „ascuns”, dar foarte nociv. Organismul nostru este tot mai slab şi
încet-încet se „îmbolnăveşte” cu aceste „agresiuni”. Mulţi sunt nepă-
sători şi de abia în „boală grea” se trezesc la „realitate” şi mai încearcă
să facă ceva să se „salveze”. Cine să te mai ajute? Doar MILA Lui
DUMNEZEU şi  Singurii  „PRIETENI” netrădători ce au mai  rămas:
„PLANTELE NATURALE”. Dar  şi  acestea  s-au  făcut  fără  să  vrea
„vătămătoare”, pentru că noi nu mai ştim cum să le folosim. 

Se  face  mare  publicitate  pe  „forţele  naturii”,  care  se  dovedesc
adesea a fi chiar cele mai distrugătoare. DUMNEZEU în Preştiinţa Sa a
creat Natura Vie, ca să fie un „suport” de Viaţă şi pentru Om. Păcatul a
învrăjbit pe Om cu Natura şi au început să se distrugă reciproc.  Dar
Natura vie, îndeosebi PLANTELE, n-au pierdut „firea” de „PRIETEN” al
Omului. Nimeni nu ştie cât „suferă” Natura toxicitatea şi  agresiunile
păcatelor Omului, „PLÂNSUL” Naturii cine îl „aude” se îngrozeşte. Se
ştie că PLANTELE verzi iau primele contact cu agresiunile poluante,
fizice şi, mai nou, se descoperă că şi cu cele „psihice”. PLANTELE nu
au „Creier” dar au totuşi un „Psihic de Taină” care poate „recepţiona”
cele din jur şi mai ales pe Om.

Omul este Chipul de Taină al  UNIRII Naturii  cu DIVINUL şi  acest
„fapt” are, astfel, baza lui tot de Taină. Se ştie deja că PLANTELE
îndeosebi şi unele animale, chiar şi gâze şi vieţuitoare minuscule sunt
foarte  receptive  la „cele”  pe care  le  face Omul. Cântecul  popular:  
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„pe unde trecea,  toate înverzeau şi  înfloreau”, sau în altă ipostază:  
„pe unde trecea toate se uscau” dovedeşte din plin aceasta. Sunt pro-
verbiale  legăturile  dintre  unele  animale  şi  om,  chiar  şi  plante. Sf.
Gherasim cu leul; alţi Sfinţi cu urşi, chiar şerpi; cu păsări. Se vorbeşte
că  în  casa  unde  moare  Stăpânul,  „înainte”  de  a  muri,  se „ofilesc”
florile şi  cad unii copaci, sau mor unele animale. Se ştie că, în boli
grele, florile şi  plantele din camere,  de asemenea, se ofilesc şi chiar
mor. Cum să ne REÎMPRIETENIM cu Natura? Avem nevoie de ajutorul
ei. Nu putem face aceasta decât cu Natura „apropiată” de unde stăm şi
locuim. Cei ce umblă din „loc în loc” nu o mai pot face.

În orice este „VIU”, DUMNEZEU a pus „Taina autoapărării”,  aşa-
numita,  ca  medicină, „imunitate”. Orice  „comunicare”  produce  un
„schimb”  de  informaţie  şi  aşa-numite  energii,  cărora  noi  le  zicem
„Memorii comunicative”. Se face mare caz şi publicitate de aşa-numite
„energii” negative şi pozitive, de informaţii oculte de tot felul. Noi, în
Medicina Isihastă, nu admitem „magia energismelor”, astfel că toate
„schimburile şi comunicările” le  numim MEMORII comunicative, ca
un  „ÎNTREG”,  constând  atât  din  aşa-numitele energii,  cât  şi  din
„răspunsurile”  de  proprie  Fiinţialitate,  cele  ce  produc  şi  sunt baza
tuturor energiilor. Chiar şi „substanţa anorganică” este „purtătoare de
memorii comunicative”, din care apoi ies aşa-numitele „energii” şi alte
informaţii. Ştiinţa ar trebui să bage în seamă aceste „Memorii comu-
nicative”, ce sunt generatoare ale tuturor energiilor şi informaţiilor, atât
fizice, biologice şi chiar psihice. Aceste „Memorii comunicative” acţio-
nează pe „Memorialul” celor din jur şi în mod particular-individual şi,
după  măsura  agresivităţii  sau  pozitivităţii  acestora,  fac  ataşări  în
Memorialul celorlalte, şi aşa le distrug sau le ajută, le împrumută  cele
bune. Energiile  negative  şi  pozitive  sunt  după  aceste  „ataşări”  de
Memorii,  şi  aici  este  Taina  comunicării  şi  legăturilor  în  natură.
PLANTELE sunt primele ce intră în „legătura comunicativă” şi constituie
prima „APĂRARE” faţă de agresivităţile poluante şi distrugătoare. În
caz de boli, se vorbeşte să se mănânce multe „plante verzi” şi crude,
sucuri  etc. Dar  nenorocirea  este  că  noi  luăm de la  piaţă,  din locuri
străine-îndepărtate, plante obişnuite cu „poluanţi de acolo”, ce nu au
legătura cu cei de la noi, de unde locuim. Aşa că noi luăm „nocivităţi”
străine şi nu avem nici „apărarea-imunitatea” din plantele respective.
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Se vorbeşte de vitamine, enzime, dar „toxicele chimicale” se preiau din
plin.

Ce putem face să câştigăm, totuşi, şi de la acestea „memoriile bune
de apărare”? Se vorbeşte de Imunitate-anticorpi, acele „apărări biolo-
gice din sânge şi organe”. Aici este garda de „intrare, apărare şi ieşire”;
dacă slăbeşte, ne invadăm de „duşmanii” poluării alimentare, cât şi de
mediu. Dacă mâncăm un aliment venit de departe, ce are în el „poluările
de acolo”, el nu are anticorpii toxinelor din locul unde locuim, ba mai
mult,  ni  se  mai  adaugă şi  acele  toxine străine. Totodată,  organismul
nostru slăbit nu mai este capabil să producă „anticorpi” la acele toxine,
şi de aici apar alergiile la majoritatea alimentelor, cum se zice, „incom-
patibile” cu organismul nostru.

Cum să corectăm puţin lucrurile? Încercaţi cu un aşa-numit „auto-
vaccin”. Astfel, faceţi un „ceai tare-concentrat” din alimentele pe care le
cumpăraţi şi cu o oră înainte de a le mânca beţi încet câteva linguri,
ţinute câte 5 minute în gură. Amestecaţi şi cu puţine alimente crude,
dintre cele din care aţi făcut Ceaiul. Aşa se obţine un fel de „Vaccin”
ce trezeşte „sistemul imunitar” al organismului. Dar cei bolnavi nu mai
pot  face  „anticorpi”  nici  cu  acest „Vaccin”,  având  organele  foarte
slăbite. Ceaiul  tare se face punând 2 pahare de apă într-un vas  mai
înalt, în care se toacă alimentul respectiv, şi acest vas se pune  într-o
cratiţă şi mai înaltă cu apă multă, care să poată fierbe cel puţin 2 (două)
ore, pentru că doar după 2 ore se obţine acest Vaccin. Atenţie! Vaccinul
acesta nu trebuie să fie din „alimente amestecate”, ci dintr-unul singur:
amestecurile  le  „amestecă  memoriile  toxice”,  ce  pot  deveni  şi  mai
distrugătoare. De aceea, se indică să cumpăraţi legume mai multe, cel
puţin pentru o jumătate de săptămână, ca să puteţi să vă „împrieteniţi”
cu ele. Cine mănâncă mult timp aceleaşi alimente, este mai sănătos, că
se  stabileşte  o  „Comunicare  mai  mare  şi  mai  pozitivă”.  Dacă  se
schimbă  mereu  alimentele,  dar  şi  sortimentele,  derutează  sistemul
imunitar al organismului.

„Memoriile  comunicative” sunt  capacitatea  substanţe  lor  de a se
„recepţiona reciproc”. Sunt la început o  ORIENTARE, apoi o LEGĂ-
TURĂ  pozitivă  sau  negativă  şi  din  aceasta  apoi  ies  distrugerile  sau
asocierile  bune  UNITIVE,  cu  declanşări  de  aşa-numite  energii  şi
informaţii. Atenţie!  Memoriile  Comunicative  ca  ORIENTARE  fac
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LEGATURA-Ataşarea şi  din acestea urmează tot complexul de aşa-
numite schimburi şi influenţe, bune sau rele.

Ataşamentul  PRIETENOS  este  secretul  cel  mare.  Dacă  două
substanţe se resping, se duşmănesc, se războiesc şi se distrug reciproc,
aşa apar bolile. Sistemul nostru IMUNITAR face şi „Apărarea”, dar
mai mult „ÎMPRIETENIREA”, suportarea reciprocă, acea Taină de a
fi „împreună” în mod paşnic şi pozitiv ajutător.

Toată  Creaţia  Lui  DUMNEZEU este  un VIU de Taină  şi  VIUL
înseamnă tocmai  această „LEGĂTURĂ PRIETENOASĂ”, nedistru-
gătoare,  conlocuitoare  şi  de  ataşări  pozitive. Poluările  toxice  sunt
„legături” duşmănoase-negative, distructive.

Se dovedeşte că pe „duşman” trebuie să-l faci „Conlocuitor paşnic”,
până la îmblânzire şi împrietenire. Permanenta gardă de atac şi apărare
dă rezultate provizorii şi slabe, care în imunitate la bolnavi este fără
rezultatele aşteptate. Au importanţă vitaminele, enzimele din alimen-
tele proaspete, dar şi mai importante sunt Memoriile Comunicative, ce
trebuie simulate.

Faceţi  un  Autovaccin  simplu.  Nu  vă  grăbiţi  să  mâncaţi  din  ce
cumpăraţi, ci imediat faceţi „Ceaiul autovaccin”, după cum am expus.
Pentru  bolnavii  grav, acesta  nu  este  suficient.  Pe  ei  îi  va  ajuta  un
Vaccin  de  Natură  Vie. Ceaiul  autovaccin,  după  răcire,  se  amestecă
pentru o zi cu grâu, care va absorbi acest Ceai şi apoi va fi lăsat să
încolţească uşor. Apoi se usucă şi din el se foloseşte câte o jumătate de
linguriţă de „boabe vaccin”. Acest autovaccin Viu ne oferă şi nouă,
celor bolnavi, anticorpi gata preparaţi, pe care organismul nostru nu-i
mai poate produce.

Reţete de autoimunitate şi autovaccin

1. Autovaccinul Psihic

Fiecare din noi avem câte ceva conflictual psihic, în general cu cei
din jur, chiar cu cei mai apropiaţi şi din familie. Dimineaţa, în special,
simţim o explozie şi o răbufnire de negativism şi mai ales o timorare-
frică, închipuindu-ne agresivităţi din partea contrarilor noştri. Faceţi
autovaccinul psihic!

396



În credinţă şi dragoste şi iertare, ca la un foc, fierbeţi aceste frici şi
porniri  negative  şi  faceţi  un  „Ceai  psihic  tare”  şi  beţi-l  „încet  şi
mestecaţi” bine, neutralizând tot ce este rău. Nu este o simplă auto-
sugestie, ci este o „regrupare” şi o oprire de explozitivităţi psihice, ce
ne secătuiesc, ne rup şi ne distrug nervii, ne vampirează de propriile
puteri. Orice  frică  şi  nelinişte  psihică  devine  o  scurgere  de  putere
psihică. Opriţi-vă  aceste  „scurgeri”  care  vă  îmbolnăvesc  apoi  şi
organele corpului. Orice astfel de frici, de porniri negative, de ură, de
răzbunare, de ţinere minte a răului, „fierbeţi-le” în acest autovaccin.
Focul este Credinţa în DUMNEZEU, dragostea şi iertarea şi propria ta
voinţă este apa.

Crede şi tu pentru una-două ore cât iei acest autovaccin, crede într-
o SUPRAMINUNE că toate dintr-o dată se fac bine şi nimic nu te mai
vatămă. Frica de vătămare, de distrugere ne autodistruge şi pe noi până
în subconştient. Renunţă şi tu la toate în FOCUL dragostei şi iertării şi
te vei simţi şi tu pentru una-două ore „LIBER” de tot răul. DOAMNE,
ce MINUNE,  că toate pot  fi  dintr-o dată  numai  bune şi  fără nimic
vătămător! Răul din Minte, din amintire, din închipuiri, se topeşte în
acest autovaccin, iar tu zâmbeşte şi chiar dacă nu ai posibilitatea să te
ROGI, fă totuşi o scurtă RUGĂCIUNE în tine, de MULŢUMIRE şi
BUCURIE că este POSIBILĂ şi MINUNEA ca să nu mai fie nimic
rău. Chiar dacă ai dureri, ai Nădejdea că este posibil să treacă. CREDE
IMPOSIBILUL şi bea-l ca pe un autovaccin psihic. Acest IMPOSIBIL
este RAIUL pe care de fapt ar trebui să-l avem noi permanent în noi,
dar  păcatele  şi  slăbiciunile  pătimaşe  ne  scot  afară  în  „lumea
distrugerilor şi a morţii”. Aveţi posibilitate să intraţi barim o dată pe zi
din nou în RAI şi să mâncaţi din POMUL VIEŢII, acest autovaccin de
CREDINŢĂ al IMPOSIBILULUI. Cei Credincioşi vor şti mai bine ce
este această TAINĂ a CREDINŢEI de RAI, care ni s-a deschis prin
VENIREA DOMNULUI IISUS HRISTOS, Cel ce ne dă PUTEREA
peste  toate. Zâmbeşte,  cântă  ceva  vesel,  pentru  una-două  ore;  con-
sideră că toate sunt doar Bune, că orice rău se „topeşte” în acest auto-
vaccin psihic. Astfel, te vei reface imunitar psihic şi vei avea puteri
reînnoite de a te lupta cu cele vătămătoare. Iar pe cel mai aprig duş-
man să-l vezi ca pe unul ce nu-ţi mai face nimic rău... şi, la fel, toate
fricile să le faci nevătămătoare.
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Zi de mai multe ori Rugăciunea Domnească „TATĂL Nostru”. Cei
credincioşi care fac Rugăciunile de Dimineaţă, care merg la Biserică,
fac  în  mod  deosebit  acest  autovaccin  şi,  chiar  mai  mult,  intră  în
HARUL DUMNEZEIESC ce îmblânzeşte tot răul şi PREFACE totul
iarăşi în RAIUL pierdut prin păcat.

2. Ceaiul autovaccin

Se face un ceai concentrat, punând două pahare cu apă într-un vas
mai înalt în care se toacă alimentul respectiv şi acest vas se pune într-
un vas mai mare cu multă apă, ca să poată fierbe cel puţin două ore, că
doar după două ore se obţine acest vaccin.

Să nu fie din alimente amestecate, pentru că amestecă toxinele, iar
acestea pot fi şi mai distrugătoare. Se bea câte o lingură foarte încet cu
o  jumătate  de  oră  înainte  de  masă.  Cumpăraţi  mai  multe  alimente
barim pentru o jumătate de săptămână, ca să puteţi beneficia de acest
autovaccin.

3. Autovaccinul Viu

În  ceaiul  autovaccin,  mai  puneţi  apă  puţină şi  boabe de grâu şi
lăsaţi-le douăsprezece ore să absoarbă bine şi apoi într-un tifon lăsaţi-le
să încolţească. Spălaţi-le apoi bine cu apă călduţă şi uscaţi acest grâu,
din care mâncaţi cu o oră înainte de masă câte o linguriţă, bine meste-
cat şi ţinut mult în gură.

Este cel mai bun „autovaccin”, pentru că grâul prin încolţire neutra-
lizează şi  face anticorpi  faţă de toxinele existente şi  aşa preluaţi  de
două ori întărirea imunităţii, pentru că vă dă „anticorpi gata”, de care
are nevoie bolnavul, în special.

Să aveţi în camera unde staţi o plantă, aloe, salvie, muşcată etc.,
care vă va face anticorpi împotriva aerului poluant. Aşa că înainte de
masă luaţi câte o linguriţă mică din aceasta şi mestecaţi bine.  Puteţi
folosi chiar iarba... Luaţi dintr-un loc mai curat o bucată bună de iarbă
cu pământ cu tot şi puneţi-o într-un ghiveci şi ţineţi-o în cameră. Este
bine  s-o  ude  direct  cel  bolnav. Puneţi  un  astfel  de  ghiveci  şi  în
bucătărie, ca să vă facă anticorpi la toate mirosurile mâncărurilor. Este
indicat să aveţi un ghiveci de acest fel şi la toaletă, ţinut pe fereastră, şi
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luaţi zilnic câte o frunzuliţă bine spălată şi o mestecaţi mult în gură.
Bolnavul se intoxică mult chiar de la toaletă, unde se folosesc multe
chimicale. La ţară, toaletele sunt înconjurate de flori care cu mirosul
lor imunitar neutralizează mirosul toxic al deşeurilor WC-ului. 

În aceste ghiveciuri cu iarbă, pe care le puteţi  schimba periodic,
când nu mai creşte verdeaţa, puneţi şi din apa de băut, şi din ceaiurile
pe care  le  beţi,  câte  puţin,  reci,  nu fierbinţi. În  cel  de  la bucătărie
puneţi câte puţină spălătură din mâncarea pe care o mâncaţi mai des,
chiar din pâine.

Cumpăraţi pâinea de la acelaşi chioşc, ca să folosiţi cât mai mult
timp  aceeaşi  sursă  de  grâu;  dacă  se  schimbă  mereu,  se  derutează
sistemul imunitar. La fel, apa, luaţi-o din aceeaşi sursă.

Este bine să aveţi o plantă mai mare în casă, pe care s-o mângâiaţi,
şi eventual de înfloreşte să vă dea parfumul imunitar – vaccinul viu.
Nu se admite vaccin din materii animale şi umane ca urină, fecale sau
alte materii  pe  care organismul  le  evacuează. Aceste materii  conţin
toxine  paralizante,  cu  substanţe stupefiante  naturale  ce  aparent
anesteziază, dar paralizează ireversibil mulţi nervi vitali.

Vracii şi fermecătoarele de la ţară folosesc aceste materii, ca „apa
de la morţi”, spălaturi de transpiraţii, urină, fecale, menstruaţie şi tot
felul de murdării de animale, care distrug pe cel „fermecat”... Nu faceţi
autovaccin din materii ca puroi, supuraţii din răni... Sunt foarte, foarte
toxice,  pe  care  o  plantă  le  preia,  dar  totodată  vehiculează  acele
„stupefiante ucigaşe”,  devenind cu adevărat  „plante otrăvitoare”. Se
ştie că animalele în coma morţii  îşi  mănâncă fecalele,  ca un fel  de
„auto-eutanasie”, de a se anestezia şi a muri mai repede... La fel, îşi
beau urina, îşi mănâncă vărsăturile. Pe lângă gunoaie, doar pomii mari
mai neutralizează toxinele.

Când mergeţi  prin parcuri,  luaţi  câte o frunză (nu floare, că este
toxică) şi zdrobiţi-o între degete şi mirosiţi-o îndelung, că prin miros
inhalaţi memorii imunitare. Plimbatul prin natură, printre flori aduce
astfel  de  vaccinuri  vii. Ţăranii  aveau în  cameră  câte  o  muşcată,  o
plantă foarte rezistentă la toxine. Faceţi rost de una şi luaţi câte puţin
dintr-o  frunză  şi  zdrobiţi-o  între  degete  şi  mirosiţi  îndelung. Când
intraţi  în localuri  mari  unde sunt plante ornamentale, discret  luaţi  o
frântură  dintr-o  frunzuliţă,  zdrobiţi-o  între  degete  şi mirosiţi-o
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îndelung. Pe unde mergeţi, faceţi la fel. Atenţie! Nu florile, ci frunzele
sunt mai puternice în vaccinuri. Florile emit, dar frunzele au anticorpi
direct.

Dacă aveţi vreo boală cu puroi, cu materii rele, puteţi strânge într-o
găleată şi pentru o noapte puneţi un ghiveci cu o plantă să stea închisă
şi apoi scoateţi-o la aer... Faceţi astfel trei zile la rând. Folosiţi apoi
câte o frunzuliţă sau zdrobiţi între degete şi mirosiţi îndelung... Mate-
riile foarte stricate, atenţie, repetăm, sunt de o toxicitate paralizantă, ce
nu se mai poate remedia.

Perversiunile sexuale, la fel, sunt un fel de „autodrogare” cu materii
foarte  toxice,  de  aceea  aceştia  sunt  ca  drogaţii. Unui  tânăr,  din
răzbunare, i se pune într-o cafea, menstruaţie. A doua zi este dus la
neurologie  ca  nebun  şi semiconştient. Folosirea  mercurului,  aşa-
numitul argint viu, pe care-l folosesc fermecătoarele, este substanţa ce
se aliază cel mai mult cu elementele toxice, care astfel sunt folosite
apoi şi de duhurile necurate.

Aşa-numitele „legături cu moşmoane”, cu semne de la cei vrăjiţi,
cu  fragmente  de  haine,  păr,  etc.  sunt  tot  un  Memorial  toxic  ce
activează pe cei destinaţi. Dar aici memoriile bune sfinte le distrug.

În camera unde locuiţi şi în bucătărie, puneţi plasele de păianjeni în
ghivecele  cu  verdeaţă,  ca  să  căpătaţi  imunitate  la eventualele
muşcături. La fel puneţi şi muştele moarte. Faceţi aceste vaccinuri des.
LEGĂTURA  cu  DUMNEZEU  este  primul  mare  vaccin  şi  apoi
PRIETENIA cu natura.

Păcatul  este  cea  mai  grea  toxină  ce  ne  distruge.  Opriţi-l  şi  cu
remediile indicate ajutaţi-vă să vă duceţi bolile ca pe o curăţire. Chiar
dacă veţi  avea o boală  grea,  cu aceste  remedii  vă  veţi  alina,  uşura
suferinţa.  Pe  lângă  cele  ale  medicinii,  puteţi  folosi  şi  aceste
„adjuvante” ce sunt trecute cu vederea tot mai mult.

Dacă sunteţi în spitale, cât de cât, chiar de sunteţi la pat, cereţi să vi
se aducă câteva frunzuliţe de iarbă de sub un pom, cât şi frunze de
pomi din parc, şi zdrobiţi-le între degete şi mirosiţi-le îndelung. Faceţi
astfel „Legături” cu locul.

La orice mâncare,  prima ingerare ţineţi-o mult  în gură.  Savuraţi
uşor  mirosul  şi  împrieteniţi-vă  cu alimentul  respectiv. Faceţi  Rugă-
ciunea,  ce „Sfinţeşte” şi  neutralizează Memoriile toxice. Siliţi-vă să
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mâncaţi sau să beţi  ceva direct din mâinile voastre. Noi mâncăm şi
bem ce este pregătit de alţii şi aşa pierdem autovaccinul cu propriul
nostru ritm biologic. Faceţi-vă câte un suc sau limonadă, ceai sau o
salată cu propriile mâini.  Ţineţi  în mână mult  timp un fruct şi  apoi
mâncaţi-l. Aşa faceţi autovaccinul propriului ritm biologic.

Repetăm cu insistenţă. Feriţi-vă de folosirea materiilor stricate, pe
care  organismul  le  aruncă. Se  încearcă  un  „autovaccin  al  gripei”,
făcându-se din scurgerile nasului, salivă, mucozităţile bucale un „ceai
fiert timp de două-trei ore” şi apoi băut. Noi nu-l indicăm, că este un
„autovaccin toxic”. Se încearcă chiar din materii cu puroi, umori şi alte
materii foarte toxice! Nu vă hazardaţi... Mai întâi, nu este admis să-ţi
îngerezi propriile spurcăciuni şi apoi te „autointoxici” şi mai grav.

Medicinal,  se  încearcă  remedii  foarte  diluate,  ca homeopatie...
Problema este foarte controversată. Noi insistăm pe autovaccinul viu.
Folosiţi  plantele, pentru ca să vă dea ele „anticorpii”,  pe care orga-
nismul vostru bolnav nu mai poate să-i facă.

S-a observat că de se pune bălegar proaspăt la culturi, le intoxică...
Aşa, toate materiile stricate trebuie lăsate să se neutralizeze, şi apoi
sunt indicate. La fel şi cu materiile noastre stricate, nu se pot folosi ca
vaccin direct,  ci  „filtrate”  şi  neutralizate. Se poate  încerca ca  auto-
vaccinul gripal făcut din „ceaiul din mucozităţi” să fie filtrat prin Grâu
încolţit, apoi uscat şi pisat şi iarăşi pus cu apă alt grâu să încolţească,
până la a treia filtrare. Şi aşa se poate încerca, câte o linguriţă de grâu
vaccin astfel obţinut. Vi se pare greu să „aşteptaţi”, dar graba este şi
mai distrugătoare.

Folosiţi autovaccinurile vii, care vă ÎMPRIETENESC cu natura pe
care DUMNEZEU a creat-o, ca suport viu. În acest viu este şi viaţa
noastră biologică, care trebuie să se „LEGE” cu VIUL fiinţial nemu-
ritor din noi, pe care ni l-a DĂRUIT DUMNEZEU când ne-a Creat.

Atenţie! Saliva este foarte toxică şi în acelaşi timp „drogantă”, cu
elemente asemănătoare drogurilor, ce sunt veninoase în acelaşi timp,
ca la şerpii cei mai veninoşi. Sărutul îndrăgostiţilor direct în gură este
o astfel de „drogare”, de unde autoplăcerile,  care sunt,  însă, toxice.
Adevăratul sărut  se  face  fără  amestecarea  salivelor,  adică  numai
exterior.

Un autovaccin rapid, mai ales la răceli şi gripă, este să suflaţi timp
de cincisprezece minute peste ghiveciul cu o plantă şi apoi să luaţi o
bucăţică de frunză, fără să omorâţi planta, să o zdrobiţi între degete şi
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să  o mirosiţi  îndelung...  Se poate  şi  mânca  câte  o bucăţică  după o
spălare cu apă călduţă. Faceţi aceasta de 3-4 ori pe zi.

Un  autovaccin  antibiotic  este  cel  din  ceapă  şi  usturoi. Să  aveţi
permanent în bucătărie una-două farfurioare cu câte o ceapă şi usturoi
ce se pun în puţină apă până creşte verdeaţa. Suflaţi peste acestea şi
totodată inhalaţi mirosul antibiotic din ceapă şi usturoi, rupeţi uşor şi
câte o bucăţică şi mestecaţi-o mult în gură. Vara le puteţi pune şi în
ghiveciuri. Gustaţi câte puţin de ţineţi regim special, şi din mâncarea
celorlalţi, ca să aveţi „legătura” cu cei din familie. Cei grav bolnavi să
nu stea mult timp în mirosul tare de bucătărie. Aveţi grijă, că păcatul şi
patimile  urâte  produc  toxinele  cele  mai  vătămătoare  ce  otrăvesc  şi
plantele şi aşa produc distrugeri generale. Otrava cea mai grea este în
noi, cei bolnavi, şi cu greu ne curăţim de ea. Boala şi moartea sunt
„oprirea  păcatului  omului”,  de  aceea  trebuiesc  duse  adesea  cu
răstignirea vie, de bună voie, primind şi suferind ca pe o izbăvire, în
vederea VIEŢII VEŞNICE.

Este  mai  comod  să  iei  repede  de  la  farmacie  „pastile  tămă-
duitoare”... Noi nu le contrazicem, dar indicăm şi aceste remedii din
„Farmacia  personală  şi  casnică”. Problemele  sunt  foarte  complexe.
Ştiinţa încearcă şi ea câte ceva. Şi noi vă oferim câteva indicaţii. Dacă
vă vor fi de folos, să fie spre Slăvirea Lui DUMNEZEU.
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HRANA HARICĂ
Reţete în completare la Medicina Isihastă
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PREFAŢĂ

HRANA  HARICĂ*.  În  Viziunea  Creştină  noi,  Creaţia,  suntem
CREAŢI  de  DUMNEZEU  CEL  TREIME  de  PERSOANE  prin
Lucrările-Energiile Necreate HARICE. Totul în Creaţie este pe suportul
HARIC Divin. Prin HAR DUMNEZEU coboară în Creaţie şi prin Har
Creaţia  se  urcă  spre  DUMNEZEU.  Viaţa  creată  este  prin  Supraviul
Haric. Fără HAR viaţa creată „moare”. Creaţia trebuie să se hrănească

* Lucrările lui Dumnezeu în creaţie, după sfântul Grigorie Palama, sunt multiple.
Se poate vorbi, spre exemplu, de harul existenţei, harul vieţii, harul purificării,
harul  iluminării,  harul  îndumnezeirii  sau  al  înveşnicirii  creaţiei  în  unire  cu
Dumnezeu. Pe de altă parte, potrivit sfântului Maxim Mărturisitorul, cum orice
fiinţă are harul, lucrările sau energiile ei, de aceeaşi natură cu fiinţa respectivă,
dacă  fiinţa  dumnezeiască  necreată  are  har,  lucrări  sau energii  necreate,  fiinţa
creată are, la rândul ei, har, lucrări sau energii create. 

Deşi părintele Ghelasie a explicat în mod limpede şi repetat că atributul de
„harică” din expresii precum „hrana harică” şi „pâinea harică” invocă Harul vieţii
lucrător în respectiva hrană – privit în întrepătrunderea dintre Actul divin creator
şi susţinător al vieţii create şi răspunsul formei vii de creaţie – au existat comen-
tatori care au răstălmăcit această înţelegere. Ei l-au acuzat pe părintele Ghelasie
de o presupusă identificare a pâinii sau hranei harice chiar cu Sfânta Împărtăşanie,
fapt cu totul inexistent la părintele Ghelasie, care chiar îi previne în mod explicit
pe cititori să evite această identificare, precum şi orice fel de înţelegere „magică”,
sau alte confuzii asemănătoare. 

Pentru a nu mai da, însă, loc interpretărilor false, şi chiar în mod tendenţios
creatoare de confuzii, părintele Ghelasie a înlocuit, în lucrările ulterioare volu-
mului „Hrana Harică”, expresiile de „hrană harică” sau „pâine harică” ş.c.l. prin
cele de „hrană pustnicească”, „pâine pustnicească”, ş.c.l., modelul de alimentaţie
propus fiind inspirat de tradiţia carpatină pustnicească. 

Cei ce vor să înţeleagă cu onestitate, în mod just, modelul terapeutic avansat de
părintele Ghelasie trebuie să ţină cont de perspectiva iconică şi de conţinutul
dialogic şi liturgic proprii abordării, de către medicina isihastă, a raportului dintre
viul de creaţie şi Viaţa dumnezeiască. 

Pentru părintele Ghelasie, natura este suportul viu al vieţii noastre biologice,
care „trebuie să se lege cu Viul fiinţial  nemuritor din noi,  pe care ni  l-a dat
Dumnezeu când ne-a Creat”. În această înţelegere, omul integral este suflet, corp
şi, peste acestea, pecetea chipului lui Dumnezeu pe fiinţa noastră, pecetea însăşi a
Vieţii dumnezeieşti ce ne-a creat (n. ed.).
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permanent din Viul Haric, altfel îşi pierde propria viaţă creată. Noi nu
suntem nişte „consumatori”, ci Primitori de Har Divin, Căderea din Rai
opreşte primirea Harului şi aşa apare „compensarea mâncării” din ener-
giile create moarte şi fără Har. Semnul prezenţei Harului este Viul. Tot
ce  este  mort  îi  lipseşte  Harul.  De  aici  denumirea  noastră  de  Hrană
Harică,  de  recâştigare  a  primirii  Viului  Haric.  DOMNUL HRISTOS
readuce Harul pierdut prin păcatul căderii din Rai. Aşa noi, creştinii,
trebuie să „depăşim” condiţia profană de „mâncare moartă” în sacrali-
zarea hrănirii Vii Harice. Pe mulţi îi surprinde acest limbaj. Noi dorim
atenţionarea limbajului sacru creştin. Aşa, numirea de Hrană Harică este
chiar binevenită ca reînviere a conştiinţei creştine. În sens creştin, totul
este în Harul Divin. Numirile noastre de Pâine Harică sau alte alimente
Harice sunt, astfel, legitime. Noi, creştinii, nu am putea să le numim
altfel, în mod normal. Unii sar în sus, că doar Tainelor li se dau numirile
de Harice. Pentru noi, creştinii, prin HRISTOS creaţia a reprimit TAINA
HARICĂ. Aşa totul a reintrat în HAR. Doar prin HAR este creştinism.
Unii par să confunde Pâinea Harică cu ÎMPĂRTĂŞANIA- TRUPUL
Euharistic Liturgic, Pâinea Hristică. Va rugăm să nu le amestecaţi şi să
nu le substituiţi. Pâinea noastră obişnuită, cea de toate zilele, este pâinea
ce ne hrăneşte viaţa temporară, pământească. Noi o numim HARICĂ,
fiind creştini ce identificăm Viul în Harul Dătător de Viaţă. 

PÂINEA DUMNEZEIASCĂ  LITURGICĂ  EUHARISTICĂ  este
TRUPUL lui  HRISTOS cel  transfigurat  din  pâinea-Prescura  Jertfei
Liturgice.  (Vezi  pe  larg  în  „Isihasm,  Trăirea  Mistică  a  Liturghiei”).
Pâinea Harică obişnuită asumată ca TRUP DUMNEZEIESC HRISTIC
este Pâinea Împărtăşanie. Pâinea Harică pe care o recomandăm noi nu
este nici azima mozaică, nici azima catolică, ce sunt pâine nedospită şi
coaptă. Pâinea Harică ISIHASTĂ este pâinea ce se dospeşte, dar fără
drojdie şi, mai mult, nu se coace sub nici o formă, ci doar se usucă la
soare sau la aer. Pâinea Harică ISIHASTĂ doar dacă este „dospită”
minimum 7-8 ore este folosibilă, (vezi „Pâinea Harică, Taina Medicinii
Isihaste”). Vă rugăm să citiţi pe îndelete şi fără prejudecăţi, altfel ne
interpretaţi greşit şi nu veţi putea să folosiţi practic din  recomandările
noastre.
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Hrana Harică
(Reţete în completare la Medicina Isihastă)

1. Hrana Harică.
Taina Sacroterapiei

Noi, ca Medicină Isihastă, nu suntem „naturişti şi vegetarieni”, ci
Redescoperitorii TAINEI VIEŢII celei spre FIINŢĂ, TAINA HARICĂ.
Naturiştii şi vegetarienii au intuit practic necesitatea unei Alimentaţii
naturale  şi  Vii,  dar  într-un  sens  chimico-biologic.  Ca  Sacroterapie
Isihastă, noi pornim de la Originile VIEŢII, Identificându-i Chipurile
din care apoi ies şi zisele efecte. Unii sunt contrariaţi că amestecăm
aici  Numele  Sfânt  de  Isihasm,  care  este  Trăirea  Mistică  a  Vieţii
Creştine.  Motivul  este  că  noi  încercăm o  Sacroterapie  Creştină,  ce
înseamnă  o  Medicină Integrală,  de  Suflet  şi  de  Corp  deodată  şi  în
egalitate. Ca Viziune Religioasă Creştină, Mistica Isihastă este TAINA
Legăturii şi Unirii cu DUMNEZEU Creatorul. (Vezi lucrările noastre
anterioare despre Isihasm). Ca Viziune de Armonizare a Tainei Vieţii
din Fiinţa noastră Creată se înrudeşte cu cea Religioasă, fiind, de fapt,
o prelungire. Aşa Numirea de Isihasm este tocmai contextul Creştin al
Sacroterapiei pe care dorim noi să-l evidenţiem. Dacă Mistica Unirii
noastre  cu  DUMNEZEU  se  Numeşte  Isihasm-DIALOG  de  Pace-
Linişte, aşa şi Medicina bolilor noastre Trupeşti se Numeşte, de ase-
menea, Sacroterapie Isihastă-SĂNĂTATEA-Liniştea Corpului. Pentru
noi, Religia şi  Ştiinţa nu sunt în contradicţie,  ci,  din contră, sunt în
pace-Isihie,  în  convorbire  şi  relaţie  reciprocă.  „DUMNEZEU  nu  a
făcut moartea şi nu se bucură de pieirea celor Vii.  EL a Zidit  toate
lucrurile  spre  VIAŢĂ” (Cartea  înţelepciunii  lui  Solomon  1,  13-14).
VIAŢA Creată  este  UN DAR pe care-l  face DUMNEZEU Creaţiei
Sale, un DAR HARIC, cum zicem noi Creştinii. Nu este cazul ca aici
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să vă explicăm ce este HARUL (vedeţi  relatările în acest sens),  noi
consemnăm însă TAINA HARICĂ a Vieţii  Create.  Viaţa Creată are
Originea în VIUL HARIC DIVIN. Energiile VIEŢII sunt în Energiile
Necreate  DIVINE  HARICE.  Mai  mult.  Energiile  HARICE  se  fac
SUPORTUL-Susţinătorul şi HRANA Vieţii Create. De aici, consem-
narea noastră a celor Două tipuri de Energii Vitale: Energiile HARICE
Dincolo de cele Create şi energiile create. Şi după căderea din Rai, ca
rezultat al  păcatului,  mai  apar „energiile rupte-mecanice”,  un fel  de
energii  zise  „libere,  dar  negative”.  Aici  se  încurcă  mulţi  ca  ştiinţă,
amestecând Energiile Vii  cu energiile moarte-mecanice,  până la con-
fuzia cu Energiile DIVINE HARICE. În Relatările noastre anterioare
am specificat  aceasta,  dar  mereu  accentuăm pe  acest  fapt.  De  fapt,
Modelul nostru Terapeutic, aparent, se înrudeşte cu multe altele şi chiar
le  înglobează  pe  multe.  De  aceea,  noi  Numim  Sacroterapia  noastră
Medicină INTEGRALĂ, o dată ca Dublă Medicină de Suflet şi Corp şi
încă o dată ca Medicină TOTALĂ, a UNIRII tuturor REMEDIILOR
Terapeutice.  Multora,  superficial,  le  va  părea  doar  o  „Interpretare
Creştină” a Terapiei Medicale sau chiar un „sincretism”, cum încearcă
să ne acuze unii. Vă rugăm fiţi serioşi şi mai întâi însuşiţi-vă Viziunea
noastră despre Sacroterapie. Noi, din contră, ne silim să IDENTIFICĂM
CHIPURILE Originale din care apoi ies toate celelalte, tocmai pentru
„Luminarea  Lucrurilor”,  pentru  a  nu  se  amesteca  confuz  şi  eronat
Realităţile, până la denaturare. Noutatea Medicinii noastre Isihaste nu
este în Descoperirea de Remedii Miraculoase, ci în DESCOPERIREA
TAINEI MIRACOLULUI din Ştiinţa Medicală. Medicina a intuit deja
majoritatea  Remediilor,  dar  atâta  derută  este  între  ele,  încât  se  fac
„amestecuri chiar nocive”. Paradoxal, noi acum avem toată Ştiinţa, dar o
folosim greşit şi în autodistrugere.

Adevăraţii  Terapeuţi  de  astăzi  sunt  cei  care  au  capacitatea  şi
sinceritatea de Orientare Sănătoasă în „complexul medicinii”. În mâna
„proştilor şi a ucigaşilor”, Ştiinţa este distrugătoare. Este o adevărată
„explozie” de Vindecători ambulanţi, majoritatea cu orgoliu de înzes-
trări  „paranormale-excepţionale”.  Fiţi  atenţi,  nu  vă  luaţi  după  toate
Vorbele în vânt. Cei bolnavi, săracii, se leagă şi de un pai ca să nu se
înece, totuşi nu vă hazardaţi. Noi, ca Medicină isihastă, nu ne lăudăm
că  facem „Minuni”,  ci  încercăm să  vă  atenţionăm asupra  TAINEI
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MINUNII-VINDECĂRII. Sunt multe „minuni false şi chiar diabolice”,
care aparent ne fac „Bine”, dar apoi ne duc şi mai mult în „groapă”.
Noi,  ca  PĂRINŢI  de  SUFLETE  şi  PĂSTORI  Creştini,  ne  simţim
Datori să vă HRĂNIM SĂNĂTOS, chiar dacă Hrana noastră nu este
aşa de „plăcută la gust”. Vai şi amar de PĂRINŢII care îşi Hrănesc
Copii cu Hrană bolnavă, că vor suferi iadul de a nu mai avea Copiii şi
iadul de a avea Copii handicapaţi şi nebuni, care îşi vor omorî Părinţii.
Nu vă jucaţi, Părinţilor şi voi, Medicilor, că „păcatul uciderii înseamnă
iad  veşnic”.  Nu  fiţi  surzi  la  vaietul  bolnavilor,  dar  nu  „drogaţi
suferinţa”, ci căutaţi să o Vindecaţi cu adevărat. Cel mai groaznic iad
fără iertare va fi pentru cei care nu „Alină Suferinţa” şi pentru cei care
anesteziază doar la suprafaţă suferinţa. Ucigaşii  şi înşelătorii nu vor
avea Iertare nici pe lumea aceasta, nici pe cealaltă. Noi, ca Medicină
Isihastă, ne silim să vă Identificăm TAINA VIEŢII care este HARUL
DUMNEZEIESC. Fără HAR Viaţa noastră este doar o viaţă mecanică,
un „zis biologic robotic”, un hazard manevrat. Nu vă jucaţi cu VIAŢA.

2. TAINA HARULUI. Taina Vieţii Create

Repetăm, noi nu ne credem Vindecători şi făcători de Minuni, ci
suntem  PROPOVĂDUITORII  TAINEI  HARICE  a  Vindecărilor  şi
Minunilor. Nici nu facem „Lecţii  de Religie”, dar vă atenţionăm că
fără  Religie  o  Medicină  INTEGRALĂ nu poate  să  existe.  Revalo-
rificaţi Numirea de Religie, care înseamnă LEGĂTURA cu VIAŢA-
DUMNEZEU.  Înţelegeţi  că  VIAŢA  este  DUMNEZEU.  Cine  nu
numeşte VIAŢA DUMNEZEU, nu va avea parte de VIAŢĂ. Cei care
„depersonalizează” VIAŢA şi o fac „simplă calitate” de existenţă, sunt
„ucigaşi  şi  sinucigaşi”.  Originea  Existenţei  este  VIAŢA.  Întâi  este
VIAŢA şi apoi „materia moartă”. Gogomănia că este o materie moartă
înaintea VIEŢII este invenţia diabolică a sinucigaşilor şi a ucigaşilor.
Bietul diavol este primul sinucigaş şi ucigaş şi  de aceea este chipul
iadului veşnic. Cine vrea să scape de suferinţă şi de iad să REPERSO-
NALIZEZE  VIAŢA,  care  înseamnă  DUMNEZEU.  VIAŢA  este
ÎNSUŞI DUMNEZEU, şi EL CREEAZĂ Viaţa Creată, care este prin
DUMNEZEU şi doar în DUMNEZEU se menţine ca Viaţă. Secretul
Medicinii noastre Isihaste este TAINA VIEŢII ca DUMNEZEU, care
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prin  HARUL SĂU ne  DĂ şi  nouă,  Creaţiei,  Viaţa.  Ca  să  ai  Viaţă
trebuie să ai HARUL Lui DUMNEZEU, să te Hrăneşti din Energiile
DIVINE HARICE. Viaţa mecanică de simplă chimie şi fizică materială
este  „antiviaţa  suferinţei,  bolii  şi  iadului”.  Noi  vă  Identificăm clar
VIAŢA şi moartea, Lumina şi întunericul. De restul sunteţi vinovaţi. În
Medicina  Isihastă şi  Pâinea  Harică noi  am expus  pe  larg cele  de
trebuinţă. Se simte nevoia unor precizări şi mai ales concretizarea mai
pe larg a ziselor „Reţete practice”.  Încercăm această  completare cu
relatarea de faţă.

3. Ca Viziune Creştină Viaţa este Dublă: 
ca Viaţă de Suflet şi ca Viaţă de Corp-energii

VIAŢA este UNICĂ, dar în Dublă Deschidere de Sine. Teoria că ar
exista  două  Realităţi  Ontologic  contrare  ca  Spirit  şi  materie  este
greşită,  după Creştinism.  Există  doar  FIINŢA SPIRITUALĂ ce are
Miracolul  ca  din  VIUL SĂU să  Emane  şi  Energiile  HARICE.  Nu
FIINŢA  emană,  ci  SUPRAMIŞCĂRILE  VIEŢII  FIINŢEI  SPIRI-
TUALE. Aşa energiile ca Origine a zisei „materii” nu sunt în coexis-
tenţă contrară, ci în Coexistenţă Afirmativă (Vezi pe larg FIINŢA şi
Harul  din  Memoriile  unui  Isihast şi  din  Sf.  Grigorie  de  Palama,
FIINŢA şi  Energiile  Sale).  Într-adevăr, SPIRITUL şi  materia  există
deodată  şi  fără  despărţire,  dar  materia  este  „produsul  VIULUI
SPIRITULUI”. VIAŢA este Originea materiei, însuşiţi-vă bine şi clar
acest  fapt,  altfel  nu veţi  înţelege TAINA Medicinii  noastre Isihaste.
Ştiinţa fizico-chimică  „refuză” Spiritul  în materie,  tocmai  pentru că
Spiritul este considerat contrarul materiei. Concepţia Medicinii noastre
Isihaste,  din  contră,  este  ÎNRUDIREA  dintre  SPIRIT  şi  materie.
Afirmaţia  reciprocă  şi  niciodată  în  contrarietate.  Păcatul  „adaugă”
anormalul contrarietăţii şi negativului. Nu Spiritul FIINŢIAL se face
energie (fiind imposibil), ci SUPRAMIŞCĂRILE VIEŢII SPIRITULUI
în SINE au Miracolul să producă şi Energii  HARICE de Mişcare a
VIULUI. Ca Viziune Creştină, SPIRITUL-FIINŢĂ este TRINITAR şi
aşa poate avea VIAŢĂ FIINŢIALĂ, pe când Spiritul  filozofilor, ca
Monadă-singularitate  de  Sine,  nu  poate.  Aşa  Energiile  Harice  sunt
posibile  SPIRITULUI  CHIP  TRIFIINŢIAL  ca  Energii  Afirmative-
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Catafatice,  pe  când  energiile  filozofilor  sunt  „negative”  şi  contrare
Spiritului. Noi nu facem aici filozofie şi dispute, evidenţiem Viziunea
pur Creştină,  ca să înţelegeţi  TAINA VIEŢII.  De aici,  consemnarea
noastră de VIAŢĂ Dublă, VIAŢA de SUFLET dincolo de energii şi
Viaţa  energetică,  fără  amestecare,  dar  în  prelungire  şi  înrudire.
Concepţiile  obişnuite  vorbesc  doar  de  o  Viaţă  a  Corpului  datorată
PREZENŢEI SUFLETULUI în Corp. Noi menţionăm că şi SUFLE-
TUL are o VIAŢĂ Completă în Sine însuşi, care apoi se reflectă în
afară ca  energii-Viaţă  de Corp.  Cele  Două Viuri  nu sunt  în contra-
rietate,  dar  nici  în  absorbire.  Mai  mult,  nu  sunt  nici  „manifestarea
unuia faţă de celălalt”. Aici se încurcă majoritatea. Viul energetic nu
este  manifestarea  Celui  Spiritual,  ci  fiecare  este  Viu  în  proprie
realitate,  de proprie manifestare,  dar ca Răspuns şi  Participare unul
faţă de altul. Concret, Viul de Suflet are ca Suflet manifestarea sa. Viul
de energii are ca energii manifestarea sa. Aceste Viuri cu manifestări
proprii  sunt  însă  în  legătură  şi  înrudire,  în  nedespărţire  şi
neamestecare. Ca bază şi Ordine, întâi este VIUL de Suflet, care apoi
se prelungeşte ca Viu energetic-biologic, dar şi cel energetic nu este o
simplă „copie” a celui de Suflet, ci este ca întoarcere spre Suflet, un
Răspuns  şi  o  Participare  de  manifestare  energetică  specifică.  Între
Suflet  şi  energii-Corp  este  o  legătură  permanentă,  ca  Două  Viuri
deodată,  dar  în  Participare  de  manifestare  proprie.  Manifestările
VIULUI de Suflet se Reflectă în energii-corp şi manifestările Viului de
energii-Corp se reflectă în Suflet, fără să se transforme un VIU în altul,
dar traducîndu-l în proprie manifestare pe celălalt. Încă un amănunt de
mare  importanţă  este  că  energiile  ce  Ies  din  VIUL  Sufletului  se
REÎMPROSPĂTEAZĂ  mereu,  se  ÎNTORC  mereu  în
SUPRAMIŞCĂRILE  VIULUI  de  Suflet  din  care  se  Reînoiesc,  se
Refac, dar nu se „pierd”. Aici este TAINA „Veşnicei REÎNTOARCERI”
a energiilor în „DINCOLO de energii”, ca o Absorbire în ORIGINE
din care să se Renască. Acest fapt se traduce Zilnic la noi prin SOMN
(Vezi Medicina Isihastă). Miturile antice ale acestei TAINE păstrează
„chiar denaturat, o vagă amintire a Relaţiei între SUFLET şi Lumea
energetică.  Energiile  Ieşite  din  VIUL Sufletului  poartă  Informaţiile
VIULUI  de  Suflet,  dar  nu  numai  atât,  le  Traduc  în  manifestare
energetică şi  Răspund în mod energetic faţă de VIUL de Suflet,  ca
Răspuns energetic.  Acest Răspuns este Viul propriu de energii,  care
pare că dă energiilor o „independenţă” şi o autonomie faţă de Suflet.
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Însuşiţi-vă  bine  acest  fapt,  altfel  veţi  răstălmăci  eronat  Viziunea
noastră despre Sacroterapie. Noi, după căderea din Rai, suntem căzuţi
totodată pe „planul” amplificat negativ al energiilor. În Rai întâi era
SUFLETUL şi apoi Corpul, SUFLETUL fiind Realitatea cea mai VIE.
După cădere se inversează Raporturile, SUFLETUL trece în „spatele”
Corpului-energiilor,  până  la  umbrirea  Lui.  Datorită  minimalizării
SUFLETULUI  se  produce  o  amplificare  energetică,  o
supramanifestare  energetică,  până  la  o  aparentă  „înlocuire”  a
SUFLETULUI  cu  o  Viaţă  Suficientă  de  energii.  Aici  este  deruta
filozofiilor  şi  ştiinţei.  Noi,  ca  „păcătoşi”,  avem  o  „manifestare
energetică”  anormală  şi  negativă,  o  supramanifestare  ce  bruiază  şi
traduce  contrar  Reflectările  VIULUI  de  SUFLET  în  energii-Corp.
Corpul  nostru  nu  mai  este  Oglinda  SUFLETULUI  şi  Prietenul
SUFLETULUI, ci  este „caricaturizarea” şi  „duşmanul”  lui.  De aici,
Mistica de REÎMPĂCARE a Corpului  cu SUFLETUL, de Rearmo-
nizare  a  energiilor  cu  Spiritul.  Şi  Medicina,  dacă  nu  ţine  cont  de
acestea, face mari greşeli Terapeutice. În mod obişnuit se face tot o
„amplificare energetică”, considerându-se că prin surplus de energii ne
hrănim  energiile  şi  aşa  ne  Refacem  Biologicul.  Este  foarte  greşit.
Suprahrănirea cu energii  este o „intoxicare” tot  aşa de nocivă ca şi
orice intoxicare. Se mai vorbeşte de „alegerea” energiilor negative de
cele pozitive, dar şi aici se amestecă până la „ghiveci”. Noi nu facem
dispute, dar atragem atenţia zişilor „energetişti, radiestezişti”, să nu se
joace cu „magia energiilor”, că vor cădea victime ale acestora. Mai
mult,  se  vor  face  ucigaşi  ai  multora.  Ca  Viziune  Creştină,  noi,
păcătoşii, nu mai putem să facem „Ordine” în energiile noastre, oricât
ne-am strădui. Cu energii negative nu vom armoniza energii pozitive.
Maşinăria energiilor este o „ştiinţă” incompletă şi de suprafaţă. Ştiinţa
vrea o acţiune pe energii tot prin energii. Are şi ea dreptatea ei, dar îi
lipseşte  SUPRAENERGIA  care  poate  acţiona  pe  energiile  create.
Energiile de Creaţie între ele se amestecă, se combină, se distrug, se
concentrează. Ştiinţa manevrează aceste procese energetice şi crede că
a găsit „cheia”. Ca Viziune Creştină, noi atragem atenţia că doar prin
SUPRAENERGIILE  HARICE  DIVINE  se  poate  acţiona  real  pe
energiile create. Doar HARUL Lui DUMNEZEU Reechilibrează ener-
geticul nostru. Ştiinţa face o „teorie a Legilor eterne” ale energiilor, ca
o „înlocuire de HAR”, ceea ce este o desacralizare a HARULUI. Mulţi
văd  HARUL  ca  Legi  zise  „principii  divine”.  Depersonalizarea
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Religioasă  duce  la  o  „Ştiinţă  profană”.  Noi,  ca  Medicină  Isihastă,
dorim o REPERSONALIZARE RELIGIOASĂ a Ştiinţei.

4. Legile Energiilor sunt în
SUPRARAŢIUNILE HARICE

Toţi fac „semireligia” Legilor Universului, a principiilor zis Spiri-
tuale  ale  Existenţei  noastre.  Iertaţi-ne  că  vă  mai  obosim  puţin  cu
„teorii”, dar trebuie oleacă de LUMINĂ, altfel bâjbâim într-un întu-
neric de moarte. Repetăm, Medicina Viitorului este Medicina DEOSE-
BIRILOR  Terapeutice,  ce,  în  Limbajul  nostru  isihast,  înseamnă
SACRALIZAREA Terapeuticii.  Doar  o  Terapie  SACRĂ  mai  poate
face ceva bieţilor bolnavi. Astăzi mulţi, poate sinceri, caută o Terapie
nouă şi Reînviată, dar dacă nu Descoperă SACRUL Terapiei,  vor fi
dezamăgiţi în rezultatele lor.

Noi  suntem  Propăvăduitorii  SACRULUI  pe  toate  liniile  Vieţii.
SACRU înseamnă în primul  rând DUMNEZEU CEL VIU şi  PER-
SONAL CREATORUL,  apoi  HARUL-Energiile  SALE Divine,  prin
care  ACŢIONEAZĂ  în  Creaţie.  Fiţi  atenţi,  DUMNEZEU  ACŢIO-
NEAZĂ şi CREEAZĂ, Participă şi Răspunde, dar nu se amestecă şi
nici nu Se absoarbe. DUMNEZEU prin Energiile HARICE Necreate
Creează  Fiinţa  Creată,  care  are  şi  ea  energiile  sale  Create.  Aici  se
încurcă  majoritatea,  nedeosebind  ENERGIILE  HARICE  CREA-
TOARE de energiile Create. Energiile Create au Legile lor, aşa cum
Le-a  CREAT DUMNEZEU,  dar  aceste  Legi  Create  au  ca  bază  şi
dincolo  de  ele  SUPRALEGILE  ENERGIILOR  HARICE  CREA-
TOARE, cum zice marele Sfânt Maxim Mărturisitorul, RAŢIUNILE
Necreate  HARICE.  Legile  din  Creaţie  nu  sunt  înseşi  RAŢIUNILE
HARICE, ci sunt Raţiunile Create ale RAŢIUNILOR CREATOARE.
Mai mult, RAŢIUNILE CREATOARE nu se imită pe SINE în Legile
de Creaţie, ci se Transpun Creativ şi în infinite Transpuneri deodată ca
DESCHIDERE CREATOARE. Aşa o RAŢIUNE HARICĂ CREEAZĂ
Un  Anumit  Chip  de  Legi  Create  ce  se  înrudesc,  dar  RAŢIUNEA
HARICĂ întotdeauna are PUTEREA Să Fie PESTE Legile Create, să
CREEZE mereu  Legi  Create  în  cadrul  aceloraşi  Legi,  nu  ca  să  le
desfiinţeze unele prin altele, ci să le DEA VIAŢĂ. Aici este SACRUL.
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RAŢIUNILE  HARICE  sunt  VIUL  ENERGETIC  NECREAT,  care
CREEAZĂ Legi energetice Create, tot Vii, nu doar ca Principii simple.
Aşa Legile-Raţiunile Create au capacitatea să Răspundă în participare
la RAŢIUNILE HARICE, cu Răspuns Raţional de Creaţie. Fiţi atenţi
şi deosebiţi, Legile Create nu sunt „încremenite şi închise”, ci ca Viu
Creat pot Răspunde ca Participare proprie la HARUL CREATOR. Aici
este TAINA VIEŢII,  între VIURI ce Participă ca VIURI în veşnica
DESCHIDERE de VIU, ca Noi VIURI de Participare. În VIU Legea
nu este „fixul”,  ci  CHIPUL-Permanentul  care are Capacitatea să se
DESCHIDĂ în Chipuri de CHIP, Păstrându-se CHIPUL NEATINS, în
DEOCHIPUL  CHIPULUI  în  SINE.  Ştiinţa  aici  se  cam  încurcă,
reducând Legile la simple Principii „fixe”, până la un „mecanism orb”.
Legile nu sunt „fixe”, dar au UN CHIP UNIC, SOARE din care ies
Raze de alte Legi nedespărţite de UNICA LEGE HARICĂ. Aici este,
de fapt, şi Complexul Capacităţii noastre de Raţiune-Gândire, în care o
Raţiune  Concept-Categorie  se  Deschide  într-un  Câmp  de  Raţiona-
mente ce îşi păstrează Unitatea şi Raţionalitatea în CHIPUL UNICEI
Raţiuni  izvorâtoare  de  Raţiuni.  Psihologia  Intelectului  aici  este.
Traducerea în zisele Legi ale energiilor este în acelaşi proces. Cei care
debitează  diferite  teorii  fizico-chimice  să  fie  atenţi  tocmai  la  acest
Proces  al  CHIPULUI  RAŢIUNII,  ce  se  Deschide  apoi  în  Raţiona-
mentele  ce  purced  şi  se  menţin  în  UNICUL  CHIP.  Evidenţierea
noastră,  ca  Medicină Isihastă,  este  în  atenţionarea VIULUI HARIC
DINCOLO de Viul  Creat, SUSŢINĂTORUL şi SUPRAVIUL Viului
Creat,  adică  SUPRARAŢIONALUL  HARIC  al  Raţionalului  Creat,
SUPRALEGEA Legilor Create. Doar în această LOGICĂ veţi înţelege
SACROTERAPIA noastră isihastă. Se vorbeşte mereu astăzi de Legile
imuabile ale materiei,  de Principiile Spirituale ale Universului,  ca o
„semireligie  a  semispiritualităţii  moderne”.  Noi  nu  facem  dispute,
consemnăm  Viziunea  Creştină,  care  face  „PASUL”  ÎNAINTE
DINCOLO de Legile şi  Spiritualităţile de Creaţie.  Nu contrazice pe
nimeni, dar depăşeşte pe toţi. Taina Creştinismului este că are acest
IMPULS  de  SUPRARELIGIE,  SUPRARAŢIUNE.  De  aceea  zice
Sfântul Apostol Pavel că nu va mai fi o „altă” Religie, Creştinismul
fiind Ultima Religie şi SUPRARELIGIA tuturor Religiilor, în care se
vor  UNI  toate  Religiile.  Ecumenismul  de  astăzi  se  tot  zbate  să
găsească  o  SUPRARELIGIE,  dar  se  vor  convinge  şi  vor  trebui  să
RECUNOASCĂ aceasta tocmai Creştinismului. Nu este o veleitate de
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Religie  Creştină,  cum  ar  vrea  să  aibă  toate  Religiile,  ci este  o
REALITATE  de  FAPT.  Creştinismul  are  această  CONDIŢIE  şi  de
SUPRARELIGIE, întrucât este şi RELIGIA pe care o FACE ÎNSUŞI
DUMNEZEU  faţă  de  Creaţie,  El  Coborându-se  PERSONAL  în
Creaţie, nu doar Creaţia să URCE la DUMNEZEU.

Unii  vorbesc de ABSOLUTISMUL Religios al Creştinismului  în
sensul Spiritual în sine. Religia viitorului ori va fi Creştinism sau va fi
o groaznică „antireligiozitate”, până la demonismul magic al nihilis-
mului. Medicina Isihastă este o SACROTERAPIE Creştină şi doar în
SUPRARELIGIA  Creştină  îşi  are  Suportul  Terapeutic  pentru  toţi,
indiferent de Religie. PACEA Creştină este în LOGICA TRINITARĂ a
SUPRAAFIRMAŢIEI,  ce  exclude  total  „negaţia  şi  contrariul”.
ÎNVIEREA LUI HRISTOS DEPĂŞEŞTE toate contrariile şi LITUR-
GHIA  EUHARISTIEI  HRISTICE  UNEŞTE  toată  Creaţia  cu
DUMNEZEU,  ca Mlădiţele în  Butucul  Viei.  Via  este  ÎMPĂRĂŢIA
LUI DUMNEZEU ce este  în  UNICUL BUTUC HRISTOS şi  toate
celelalte sunt în SEVA HRISTICĂ.

5. CHIPURILE. SUPRARAŢIUNILE
Terapiei HARICE

Să ne ierte  Ştiinţa  Medicinii,  că  facem şi  noi  Medicină,  de  altă
factură însă, ca Medicină Mistică. De fapt, Originea Medicinii este în
Templele  Religioase  şi  primii  Medici  au  fost  Preoţii.  Este  un
Supraideal  ca  Medicul  să  fie  totodată  şi  Preot,  ca  şi  Preotul  să  fie
totodată şi Medic. Noi nu ne luăm această Responsabilitate, încercăm
însă evidenţierea CHIPURILOR HARICE ale Sacroterapiei Creştine.
Astăzi mai mult ca oricînd aşa de „încurcate şi amestecate” sunt toate,
încât şi cele Bune pot fi „rele” şi cele rele pot fi bune. Doar cei care
vor şti să le deosebească vor mai putea face cu adevărat ceva real. Noi
încercăm o discernere de Viziune Creştină, pentru că suntem Creştini
şi nu putem trăi în contradicţie cu Cele Creştineşti. Medicina, de fapt,
a devenit „autonomă”, indiferent de Religie. Indiferent de Religia sa,
fiecare merge la Doctor, care şi el este de o anumită Religie, fără să fie
aceasta  un  impediment.  JURĂMÂNTUL Medicului  este  tocmai  în
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acest sens, de a fi dincolo de „considerentele personale”. Cu toţii, însă,
aspirăm la o Medicină INTEGRALĂ. Unii o văd ca pe un amestec,
alţii ca pe o supremaţie a uneia faţă de celelalte, alţii mai fanatici o văd
într-un „absolutism” de o singură Orientare.

Noi,  ca  Medicină  Isihastă,  ne  silim să  fim DINCOLO de  toate
acestea şi  în acelaşi timp Prieteni cu toate. Noi nu contrazicem,  nu
primim orice, căutăm Găsirea CHIPULUI DINCOLO de toate, în care
îşi au Originea toate şi în care de fapt se UNESC toate. Fiecare într-un
fel se consideră Origine şi Unire, noi însă căutăm SUPRAORIGINEA
şi SUPRAUNIREA. Poate unii, grăbiţi, ne învinuiesc de o „exagerare
inventivă”... Treaba lor. Noi Aspirăm la SUPRAIDEALUL Medicinii
INTEGRALE  Creştine.  Repetăm,  noi  nu  suntem  în  duşmănie  cu
nimeni, suntem prieteni cu toţi, dar nu ne amestecăm cu nimeni, deşi
primim cele Bune de la toţi, fără să le confundăm. Aşa nimeni nu se va
plânge că le contrazicem pe ale lor, nici că le „furăm” ceva, nici că le
falsificăm, nici că ne „separăm”, într-un fel considerăm că tindem la o
COMPLETARE şi  la DESĂVÂRŞIRE a tuturor. DESĂVÂRŞIREA
este  URCUŞUL  Creaţiei  spre  DUMNEZEU,  ca  Îndumnezeire-
ÎMPĂRTĂŞIRE  de  CELE  DUMNEZEIEŞTI,  nu  transformare  în
DUMNEZEIRE,  ci  PARTICIPARE  de  Creaţie  la  CELE  DUMNE-
ZEIEŞTI.  Vă rugăm,  doar aşa să ne priviţi,  altfel  ne falsificaţi  fără
temei. Dăm pe scurt CHIPURILE-SUPRARAŢIUNILE Terapiei Harice
în Viziunea noastră. Noi încercăm o Iconografie a Realităţii. Icoana în
Viziunea Creştină este PURTĂTOAREA de PREZENŢĂ DIVINĂ şi
totodată de SEMNELE Înţelepciunii Divine. Aşa Iconografic: Treimea
DUMNEZEIASCĂ  de  PERSOANE,  TATĂL,  FIUL  şi  SFÂNTUL
DUH-HARUL Energiile Necreate. DUMNEZEU ca TREIME Creează
prin HAR Fiinţa Creată după CHIPUL şi ASEMĂNAREA SA (Facere
1,  26).  Aşa,  Raţiunile  Harice  CREATOARE  Se  fac  MODELELE
Legilor  Create.  Toate  Legile  din  Creaţie  au  PECETEA Raţiunilor
HARICE,  ce  sunt  DINCOLO  de  Legi  şi  Izvorul  Legilor  Create.
SUPRALEGEA HARICĂ CREATOARE este TAINA Legilor Create.
Ştiinţa şi filozofia confundă Raţiunile Harice Divine cu înseşi Legile
Create. Trebuie înţeles că Legile-Principiile din Creaţie nu sunt înseşi
Raţiunile  HARICE  DIVINE,  ci  Produsul  şi  Prelungirea  Celor
HARICE. Întotdeauna o Lege din Creaţie are totodată o SUPRALEGE
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HARICĂ, aşa zisele Raţiuni ale Lucrurilor de care vorbeşte Sfântul
Petre  Damaschin  în  Filocalia,  volumul  cinci.  Aici  se  încurcă  şi
filozofia lui Platon, a Ideilor în Sine ca Esenţă a Lucrurilor. Ideile în
Sine sunt  Ideile  Create  de SUPRAIDEILE HARICE DINCOLO de
cele  Create.  Platon  uită  de  Cele  HARICE,  sau  le  amestecă,  sau  le
confundă. Noi trebuie să fim foarte atenţi să le Deosebim, dar fără să
le despărţim şi fără să le contrariem.  Ca Medicină Isihastă,  este de
mare importanţă această Deosebire, pentru că păcatul şi boala „rup şi
contrariază” Legile Create de SUPRALEGILE HARICE. Şi degeaba
încearcă ştiinţa să intervină în Legile Create ale energiilor Create tot
prin  Legi  Create,  aceasta  fiind  o  „iluzie”  de  Restabilire  a  Legilor
Create. Ştiinţa vorbeşte de Legile imuabile Universale faţă de care şi
DUMNEZEU s-ar supune, EL ÎNSUŞI fiind obligat să le respecte. Noi
vedem  şi  mai  Departe  aceasta.  DUMNEZEU  CREEAZĂ  Legile
Universale  prin  SUPRARAŢIUNILE-SUPRALEGILE  HARICE  şi
acestea sunt în Corespondenţă şi Legătură Directă, dar Cele HARICE
au  SUPRALIBERTATEA  peste  Legile  Create.  Mai  mult,  Cele
HARICE pot CREA Permanent şi alte Legi peste Legile deja Create,
fără să le contrazică, dar putând să le Depăşească. Aşa DUMNEZEU
poate Interveni peste Legile Create de EL. fără să le desfiinţeze,  ci
Depăşindu-le  şi  Lărgindu-le  la  nesfârşit.  De  aici,  MINUNILE
DUMNEZEIEŞTI, care nu contrazic Legile Lucrurilor, dar le Depăşesc
şi le lărgesc Creativ, DUMNEZEU având latitudinea să STĂPÂNEASCĂ
Cele Create de EL. Ştiinţa vrea să explice Minunile DUMNEZEIEŞTI
tot  prin  Legile  Create,  ca  Legi  încă  „necunoscute”.  Noi,  Creştinii,
deosebim legile Create de SUPRALEGILE HARICE, care pot Lărgi şi
Depăşi Legile Create, fără să le contrazică sau să le desfiinţeze. De
aici,  Taina  Medicinii  Isihaste,  tocmai  în SUPRAREALITATEA
HARICĂ  ce  Susţine  şi  Dă  VIAŢĂ  Realităţii  Create.  Boala  este  o
„rupere” de Energiile HARICE, fără de care energiile Create nu mai au
coeziune şi armonie. Şi degeaba încerci o Armonizare tot prin energiile
Create, că acestea sunt instabile fără Cele HARICE, singurele Stabile.
Aşa,  pentru Medicina isihastă, Energiile HARICE sunt Miracolul  şi
TERAPIA, peste miracolul şi terapia energiilor de Creaţie. Înţelegeţi
bine aceasta. Medicamentele medicinii  obişnuite sunt  energii  Create
care  să  intervină  în  boli.  Dar  s-a  văzut  că  această  intervenţie  este
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insuficientă  şi  instabilă.  Aşa  noi  consemnăm  MEDICAMENTUL
HARIC  cel  suficient  şi  durabil.  Noi  nu  contrazicem  eficacitatea
medicamentelor, dar le „lărgim” cu Cele HARICE. Noi nu facem o
„altă” Medicină, ci o Integralizare a Medicinii şi un pas înainte spre
CHIPURILE SĂNĂTĂŢII VIEŢII NEMURITOARE de Rai. 

6. MEDICAMENTUL Total. 
MEDICAMENTUL HARIC

Dacă aţi înţeles cele spuse de noi până aici, înţelegeţi atunci şi ce
înseamnă  MEDICAMENTUL  Total-HARIC  la  care  aspirăm,  ca
Medicină  Isihastă.  Idealul  unui  Medicament  Total  ar  fi  ca  Triplă
capacitate, ca Oprirea bolii pe loc, Vindecarea ei şi Refacerea-Hrănirea
Celulelor şi Organelor atinse de boală. Până acum nu s-a găsit această
„Piatră  Filozofală” a  Medicinii,  ca  Medicamentul  MIRACOL Total.
Noi, ca Medicină Isihastă, tocmai de aici pornim şi la aceasta tindem.
Medicamentele obişnuite sunt de „intervenţie”, în rest lăsând totul pe
fondul Biologic de Restabilire. Mulţi vorbesc de „Miracolul din noi
înşine”,  pe  care  trebuie  doar  să-l  punem în  funcţie.  Într-o  viziune
Creştină sunt Două Miracole, Cel HARIC şi cel de Creaţie. Şi Creaţia
în  Sine  are  propriul  său  Miracol,  dar  să  nu  se  confunde,  să  nu  se
amestece,  să  nu  se  înlocuiască  Cel  HARIC  DINCOLO  cu  cel  de
Creaţie. 

Mai mult, Miracolul de Creaţie, de care fac unii caz, este instabil şi
iluzoriu  dacă  se  „desparte  şi  se  contrariază”  faţă  de  Cel  HARIC.
Trebuie  bine  subliniat  că  fără  Miracolul  HARIC  toate  miracolele
Creaţiei nu fac „doi bani”. Aici atenţionăm noi pe „radiestezişti şi alţi
vindecători energişti” să fie sinceri şi să nu se amăgească de „puterile
de  Creaţie”,  care  fără  HARUL  DINCOLO  de  acestea  se  fac  o
„autodivinizare demonică”. Trebuie să se deosebească bine (fără să se
despartă însă) energiile de Creaţie faţă de Energiile Necreate HARICE,
Cele DINCOLO de Creaţie.  Mai mult,  orice energie Creată ruptă şi
despărţită,  sau  contrariată  faţă  de  Cele  HARICE,  devine  o  energie
negativă  şi  vătămătoare.  Dacă  totuşi  unele  energii  Create  par
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„binefăcătoare”,  acestea  sunt  insuficiente  şi  instabile.  O  Adevărată
Medicină trebuie să fie suficientă şi stabilă, nu doar vagă promisiune şi
sugestie. Vă rugăm ţineţi cont şi de cele zise de noi.

7. Mâncarea HARICĂ –
Medicamentul medicinii isihaste

Noi căutăm Medicamentul Total, ca Medicament, ca Vindecare şi
ca  Hrană,  toate  deodată.  De  aici,  Descoperirea  Medicamentului
HARIC,  ce  este  Mâncarea  HARICĂ.  Medicina  prin  Mâncarea
HARICĂ, iată Sacroterapia Isihastă. SUFLETUL se Hrăneşte HARIC
prin  Cele  pur  Sufleteşti-Duhovniceşti,  iar  Corpul  se  Hrăneşte  tot
HARIC  prin  Mâncarea  energetică  HARICĂ.  Hrana  Sufletului  este
VIUL CUVÂNTULUI DUMNEZEIESC şi Hrana Corpului este VIUL
HARIC DIVIN. Ieşirea şi contrarierea faţă de CUVÂNTUL SFÂNT
produce  boala  Sufletească,  iar  contrarierea  faţă  de  SUPRALEGILE
HARICE Energetice  produce  boala  Corpului.  De  aici,  Sacroterapia
prin  Mâncare  VIE  ca  Suflet  şi  Corp,  Mâncarea  din  CUVÂNTUL
SFÂNT  şi  Mâncarea  din  Alimentele  HARICE  VII.  În  lucrarea
anterioară,  „Pâinea  Harică”,  am  arătat  HRANA  din  CUVÂNTUL
DUMNEZEIESC. CUVÂNTUL Se face Trup (Ioan 1, 14).

CUVÂNTUL în PÂINE încă o dată Vorbeşte
Şi PÂINEA ÎN RITUALUL DUHULUI Se ÎMPĂRTĂŞEŞTE. 

Aici trebuie înţeleasă Descoperirea TAINEI. CUVÂNTUL pentru
Suflet este HRANA Directă, ce se face totodată ca PÂINE şi Hrană
pentru Corp,  PÂINEA cea spre Fiinţă.  Mistica PÂINII este Mistica
CUVÂNTULUI şi a ÎNTRUPĂRII Sale. Trupul are însă Substanţă şi
Sânge, de unde PÂINEA este GRÂUL şi APA în VIUL DUHULUI
SFÂNT. Iată TAINA Sacroterapiei  PÂINII.  De aici  şi  celelalte  zise
Alimente, ce sunt tot TRUPURI Create ale CUVÂNTULUI ce se face
Trup. ÎMPĂRTĂŞIREA TRUPULUI ca MEDICAMENT TOTAL, iată
TAINA Medicinii isihaste. Aici este şi TAINA DUMNEZEIESCULUI
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TRUP şi SÂNGE al EUHARISTIEI LITURGICE HRISTICE. Trebuie
făcută o deosebire între energiile ca atare şi Configurarea acestora ca
VIUL TRUP. VIUL Energiilor se ÎMPĂRTĂŞEŞTE doar ca Totalitate
Energetică  TRUP. Energiile  disparate,  rupte,  singulare,  nu mai  sunt
Vii. Subliniaţi bine: doar în Totalitatea TRUP energiile sunt VII. Hrana
Mistică  înseamnă  ÎMPĂRTĂŞIRE  din  TRUPUL  şi  SÂNGELE
LOGOSULUI DUMNEZEIESC.  Dacă nu Mâncaţi TRUPUL LUI şi
nu Beţi SÂNGELE LUI nu veţi avea VIAŢĂ în voi (Ioan 6, 53). Orice
rupere de energii este „omorârea Trupului şi pierderea Sângelui”. Iată
TERAPIA HARICĂ, VIUL TRUPULUI cu VIUL SÂNGELUI. Fără
acestea,  nedespărţite  şi  deodată,  nu  mai  este  MEDICAMENTUL
TOTAL al VIEŢII Totale.

8. Pâinea Harică –
POTENŢA TRUPULUI şi SÂNGELUI

VIAŢA noastră este în POTENŢA Trupului şi Sângelui Corpului
nostru energetic. Dar Trupul şi Sângele sunt în POTENŢA VIULUI
HARIC. Aici se încurcă mulţi, uitând de Cel HARIC, pe care noi cu
insistenţă  îl  evidenţiem ca  Medicină  Isihastă.  Ştiinţa  caută  TAINA
VIEŢII şi mulţi sunt dezamăgiţi că nu o găsesc. Unii o consideră un
produs al materiei, alţii o reflectare a Spiritului în energiile Corpului,
alţii un „mecanism fizico-chimic”. Noi vorbim de o VIAŢĂ HARICĂ
ce Creează Viaţa  Creată.  Mai  mult,  vorbim de o Viaţă  a  Sufletului
dincolo de energii şi de o Viaţă energetică a Corpului. 

Ca Medicină isihastă trebuie să le deosebiţi pe toate acestea, fără
despărţire  sau  contrariere.  VIAŢA înseamnă  TREIME  Deodată,  în
Egalitate şi Comuniune nedespărţită. DUMNEZEU este VIAŢA pentru
că  este  TREIME.  HARUL  este  VIU  pentru  că  este  Energia
TREIMICĂ a TREIMII de PERSOANE DUMNEZEIEŞTI.  ÎNSUŞI
CHIPUL de PERSOANĂ este  TRIFIINŢIALITATEA de SINE (Vezi
Triadele Persoanei din Memoriile unui Isihast). VIUL nu este niciodată
singularitate, ci doar TRINITATE. VIUL este TRINITATEA de SINE.
Ruperea  TRINITĂŢII,  separarea  unei  părţi  este  afectarea  până  la
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distrugere a VIULUI. Mistic,  VIUL este PERSOANA ca SPIRIT şi
TRUPUL  ca  Energii  HARICE.  SPIRITUL  doar  ca  PERSOANA-
TRIFIINŢIALITATEA  de SINE este VIU şi energiile doar ca TRUP-
Trifiinţialitate  energetică  sunt,  de  asemenea,  Vii.  Nu  există  Spirit
Monadă în SINE, ci doar TRIFIINŢIALITATEA-PERSOANA în Sine,
că nu ar mai fi VIU. Nu există energie singulară, ci doar Trienergie.
Însuşiţi-vă bine această  Logică a Realităţii  ca Viziune Creştină.  Nu
există energii singulare libere, materie liberă sau informaţii libere. Ca
Realitate  în  Sine,  SPIRITUL  este  TRIFIINŢIALITATE  CHIP  şi
energiile sunt Trienergie-Trup. DUMNEZEU nu a CREAT o materie
liberă,  ci  doar  o  materie  în  Corpuri  VII.  Tot  ce  nu mai  este  Corp-
Trienergie deodată, nu mai este VIU, ci e substanţă mecanică moartă.
Aici trebuie ştiinţa să-şi revizuiască teoriile. Fizica şi chimia substanţei
moarte nu este aceeaşi cu fizica şi chimia Substanţei VII. Iertaţi-ne că
vă tot obosim cu teorii, dar fără discernerea Realităţilor vor fi mereu
confuzii de neadmis. Nu pot exista o fizică şi o chimie pură, fără VIUL
DINCOLO de fizic şi chimic. Aici este Logica Sacroterapiei Isihaste.
Dacă nu porniţi de aici, nu ne veţi putea înţelege niciodată sau ne veţi
interpreta greşit. Medicamentul Medicinii Isihaste nu are voie să fie
„chimic  şi  fizic  singular”,  ci  doar  ca  VIUL  INTEGRAL,  TRUP,
Substanţă şi Sânge, Totalitate Corp. Un medicament doar chimic este
„anormal  şi  insuficient”.  Într-adevăr,  după  căderea  din  Rai,  păcatul
rupe VIUL în părţi singulare moarte şi noi avem cu adevărat şi fizică şi
chimie  moartă.  Dar  noi  trebuie  să  avem  în  vedere  permanent  că
aceasta  este  o  anormalitate  fără  VIUL  propriu-zis.  Mâncarea  în
viziunea Creştină nu este „aportul de energii fizico-chimice moarte”, ci
ÎMPĂRTĂŞIREA  din  VIUL  TRUPULUI  şi  SÂNGELUI  Corpului
energetic.  Mâncarea  nu  este  „digestie  fizico-chirnică”,  ci
ÎMPĂRTĂŞIRE  HARICĂ  de  VIUL  fizicii  şi  chimiei  energiilor.
Fizicul şi chimicul se elimină ca „reziduuri” şi doar VIUL HARIC se
asimilează de fapt. Aşa ar fi o Alimentaţie ideală de Rai. 

Păcatul,  care  a  rupt  VIUL  în  energii  moarte  fizico-chimice,  a
produs în Corpul nostru într-adevăr si ruperi şi lipsuri fizico-chimice,
care se compensează din energiile mâncate. Dar, încă o TAINĂ, Sub-
stanţele fizico-chimice nu se asimilează armonios decât ca VIU INTE-
GRAL. De aici, insistenţa noastră pe Hrana Alimentelor INTEGRALE
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TRUP şi SÂNGE, nu simple elemente chimice. Insistăm aici. Să nu
înţelegeţi greşit, însă, TRUPUL şi SÂNGELE ca o mâncare directă a
însuşi INDIVIDULUI, ci ca TAINĂ de ÎMPĂRTĂŞIRE Directă din
VIUL INTEGRAL.  Doar  ca  TRUP şi  SÂNGE VIU este  adevărata
ÎMPĂRTĂŞIRE,  din  VIUL  acestora.  Mâncarea  dintr-un  TRUP  şi
SÂNGE VIU este cea adevărată, care, mai mult, Dăruieşte din VIUL
său.  Fiţi  atenţi,  doar dacă Dăruieşte,  altfel  VIUL nu se ÎMPĂRTĂ-
ŞEŞTE. Cine vrea să „fure” VIUL, nu va putea niciodată. VIUL este
accesibil doar dacă Se Dăruieşte, subliniaţi aceasta cu o mie de linii. Şi
VIUL este doar în  INTEGRALITATEA TRUP şi SÂNGE. VIUL este
TAINA IUBIRII  care  se  Dăruieşte  prin  DRAGOSTE.  IUBIREA şi
DRAGOSTEA sunt ÎMPLINITE în DĂRUIRE. 

O  INTEGRALITATE  VIE  înseamnă  IUBIRE,  DRAGOSTE,
DĂRUIRE.  Tot  ce  rupe  această  TRIADĂ  a  INTEGRALITĂŢII
distruge VIUL care nu se mai ÎMPĂRTĂŞEŞTE. Concret, este VIU de
SUFLET ce se ÎMPĂRTĂŞEŞTE ca IUBIRE-DIALOG-ÎNTÂLNIRE
SUFLET cu  SUFLET. Este  VIU de  Energii  Corp  care  se  ÎMPĂR-
TĂŞEŞTE  ca  Iubire-Dialog-Întâlnire  TRUP-SÂNGE  cu  TRUP-
SÂNGE. Noi facem mari confuzii până la „oribilul desfrâu” energetic.
ÎNTÂLNIREA TRUP-SÂNGE cu TRUP-SÂNGE nu este  „furarea”
din TRUPUL şi SÂNGELE cuiva, ci PRIMIREA din DĂRUIREA din
VIUL  TRUPULUI  şi  SÂNGELUI.  DĂRUIREA  nu  se  face  prin
„omorârea”  TRUPULUI  şi  SÂNGELUI  cuiva,  ci,  din  contra,  prin
PĂSTRAREA VIULUI. Orice „omorâre” înlătură VIUL, care astfel nu
se mai ÎMPĂRTĂŞEŞTE. Pricepeţi bine acestea: Hrana noastă trebuie
să  fie  din  VIUL  INTEGRAL.  VIUL  nu  este  accesibil  decât  prin
DĂRUIRE. PARTICIPAREA între DĂRUIRI este ÎMPĂRTĂŞIREA
din  VIU.  Orice  „rupere  şi  furare”  face  ca  VIUL  să  nu  se  mai
ÎMPĂRTĂŞEASCĂ. VIUL în Sine este IUBIRE Absolută.  ÎNTÂL-
NIREA  dintre  IUBIRI  face  ÎMPĂRTĂŞIREA  din  VIUL  IUBIRII.
Energetic HARIC de asemenea întâlnirea dintre Dăruiri HARICE face
împărtăşirea  energetică.  Orice  „omorâre  sau  furt”  energetic  opreşte
Viul energetic. Trebuie înţeles clar că noi, de fapt, ne Hrănim cu Viul
energetic, nu cu „chimismul” energetic ce este vehiculul viului. Practic
Hrana este  ca  VIU.  De  aici,  deosebirea  noastră  ca  VIU HARIC şi
mecanic. VIU în Sine şi cel chimic. Ca Medicină Isihastă, noi atenţio-
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năm  tocmai  VIUL  HARIC,  dincolo  de  cel  mecanic  fizico-chimic.
Naturiştii  şi  vegetarienii  au intuit  „viul”,  dar  nu trec  de chimismul
hranei. Noi tocmai la VIUL dincolo de chimism aspirăm şi-l identifi-
căm ca Adevăratul VIU. Şi,  mai  mult,  Redescoperim ALIMENTUL
cel  mai  HARIC,  PÂINEA  cea  spre  Fiinţă,  cum  o  Cerem  noi  în
Rugăciunea  către  DUMNEZEU  TATĂL.  Fiţi  atenţi,  PÂINEA,  nu
simplu  Grâu.  Naturiştii  consemnează  Hrana  Grâului  ca  Viu  fizico-
chimic.  Noi  consemnăm  VIUL  HARIC  ce  se  face  accesibil  prin
RITUALUL HARIC al PÂINII, TRUP şi SÂNGE de Grâu. Doar ca
PÂINE Grâul este TRUP şi SÂNGE ce se poate ÎMPĂRTĂŞI nouă, ca
Hrănire de VIAŢĂ (Vezi lucrarea „Pâinea Harică”).

9. Pâinea Harică –
deodată Medicament şi Aliment

Medicament şi  Aliment – este un mare ideal.  Medicina modernă
descoperă această Nevoie, altfel Medicina este în impas până la ratare.
Şi  noi  subliniem  acest  fapt,  Identificând  acest  Miracol  în  Pâinea
Harică, atât de neglijată şi uitată. VIAŢA Fiinţei noastre Create este în
HRĂNIREA  din  PÂINEA  cea  spre  Fiinţă,  pe  care  o  Cerem  Lui
DUMNEZEU  TATĂL  în  Rugăciunea  pe  care  ne-o  DĂ  ÎNSUŞI
DUMNEZEU  FIUL  în  Evanghelie.  Originea  PÂINII  este  ÎNSĂŞI
FIUL  Lui  DUMNEZEU  ce  se  face  TRUP  (Ioan  1,  14).  Şi
CUVÂNTUL Trup S-a făcut, PÂINEA cu Fiinţa în CUVÂNT. După
căderea din Rai, VIAŢA noastră este permanent în „pericolul morţii”.
Frica de moarte a amplificat Omului în special HRANA. Trecerea de
la  HRANA de  Rai,  ca  FRUCTE  şi  ÎMPĂRTĂŞIRE  din  PÂINEA
POMULUI  VIEŢII,  la  o  hrană  mecanică,  chimică,  a  exploziei
„păcatului  căderii  din Rai”,  aduce  modificări  în  fiziologia  Trupului
nostru.  Mai  mult,  aduce  o  modificare  anormală  a  Hranei  din
NATURĂ,  ca  Alimentaţie.  Ca  Medicină  Isihastă,  noi  încercăm  o
REÎNTOARCERE  la  TAINA HRANEI  de  RAI.  Naturiştii  au  şi  ei
intuiţia  unei  reîntoarceri  la  Hrana  Vie  de  Rai,  dar  uită  şi  nu
accentuează pe TAINA VIEŢII din POMUL VIEŢII din RAI, care este
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PÂINEA CEREASCĂ.  În  Rai  se  Hrănea  Omul  cu  Fructe  direct  şi
Seminţe, dar totodată se HRĂNEA din PÂINEA DUMENEZEIASCĂ
a POMULUI VIEŢII. Această PÂINE Dă NEMURIREA. Când omul
este  scos  din  Rai  şi  nu  mai  Mănâncă  din  POMUL  VIEŢII  apare
germenele morţii. Aici este Temeiul Medicinii Isihaste. PÂINEA este
TAINA VIEŢII.  PÂINEA noastră de Grâu este Prelungirea TAINEI
PÂINII  POMULUI  VIEŢII  din  Rai.  Noi  putem să  ne  Hrănim din
abundenţă din toate Alimentele, dacă ne lipseşte PÂINEA apare în noi
„frica” morţii.  Într-adevăr, MEMORIA – PÂINEA VIEŢII este baza
VIULUI. Noi facem REDESCOPERIREA acestei MEMORII. De aici
TAINA PÂINII ca MEDICAMENT şi Aliment deodată.

10. CHIPUL TRINITAR al PÂINII HARICE

Noi,  în  Medicina  Isihastă,  consemnăm că  după  căderea  din  Rai
apare dualitatea contrară, Bine şi rău, pozitiv şi negativ, ca rupere a
CHIPULUI. Aceasta se traduce în Alimentaţie ca ruperea în dualitate a
ziselor principii ale Vieţii. Orientalii numesc aceasta ca Yin şi Yang, un
fel  de pozitiv  şi  negativ ce  se nasc unul  din altul,  proces ce ar  da
mişcarea Viului.  Şi noi,  occidentalii,  consemnăm aceste principii  de
pozitiv şi negativ. Chimic se numesc alcalin şi acid. Se mai vorbeşte
de un „neutru”, ca de o stare între acid şi alcalin. Noi, ca Medicină
Isihastă  Creştină,  Redescoperim  CHIPUL TRINITAR  al  Revelaţiei
Creştine, fără de care nu mai este Creştinism. După căderea din Rai,
într-adevăr este această dualitate contrară, indiferent de numire ca Yin-
acid  şi  Yang-alcalin.  Dar  ca  REALITATE  în  SINE  este  CHIPUL
TRINITAR. Aşa noi, ca Medicină Isihastă, consemnăm că Alimentul
Real  trebuie  să  fie  TRINITAR  energetic:  Supraformă,  Formă,
Conţinut.  Adică  trebuie  să  fie  deodată  şi  în  egalitate  Trienergie:
alcalin-Yang  şi  acid-Yin  şi  NEUTRU.  TAINA este  NEUTRUL  ca
SUPRAFORMA din care Ies deodată şi în egalitate acidul şi alcalinul.
Fiţi  atenţi  la  consemnarea  noastră.  Aşa  alcalinul-Yang  nu  mai  este
trecerea acidului-Yin în  alcalin-Yang,  cum credem noi,  nu mai  este
trecerea pozitivului în negativ şi invers. Ca REALITATE, cele două ies
din NEUTRU şi se întorc în NEUTRU, nu ca transformare reciprocă,
ci  ca  Ieşiri  şi  Intrări.  Dacă  nu  vă  fixaţi  clar  şi  concis  această
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TRINITATE nu  ne  înţelegeţi  ca  Medicină  Isihastă.  Orice  VIU  are
tocmai Această TAINĂ TRINITARĂ. Orice rupere sau lipsă distruge
VIUL. 

Naturiştii  şi  vegetarienii  vorbesc  de  „echilibrul”  între  acid  şi
alcalin,  de  unde  chimia  Viului.  Noi  consemnăm  că  VIUL  este
TRINITATE doar. Orice abatere de la TRINITATE nu mai este VIUL
adevărat.  Degeaba faci  „manevrarea” între acid-Yin şi  alcalin-Yang,
dacă nu este  totodată  şi  NEUTRUL peste  acid şi  alcalin  şi  izvorul
acidului  şi  alcalinului.  Vă rugăm să fiţi  cu mare  atenţie  la  aceasta,
altfel  ne interpretaţi  greşit.  Toţi  caută VIUL. VIUL este doar CHIP
TRINITAR şi niciodată singular. VIUL este TOTALITATE deodată şi
niciodată „parte” de întreg. Doar Alimentele INTEGRALE sunt astfel
HRANĂ Adevărată. Mai mult, doar Alimentele VII, ce nu se prefac
prin fierbere sau omorâre mecanică, sunt VII. PÂINEA în acest CHIP
este  ALIMENTUL  Cel  mai  VIU.  De  aici,  consemnarea  noastră  a
PÂINII  NECOAPTE,  ca  Pâine  Harică.  Noi  nu  facem  apologia
naturismului,  ci  Descoperim TAINA VIULUI pe care  o intuieşte  şi
naturismul. Grâul ca Sămânţă, are chimia sa de acid si alcalin, dar are
şi NEUTRUL TAINIC de Sămânţă Vie. Mai mult, Grâul ca Sămânţă
îşi pune în Activare VIUL NEUTRU ca PÂINE. Se vorbeşte de Grâul
încolţit ca activare a energiilor Vii. Fiţi atenţi la deosebirea pe care o
facem noi ca Medicină Isihastă. Grâul încolţit este activat, dar în Ieşire
de acid şi alcalin, nu de NEUTRUL în SINE, încât este un Aliment
dual, nu TRINITAR. Mai bine Grâu direct decât încolţit. Grâul încolţit
prin masticaţie se „omoară”, se produce ruperea şi distrugerea VIULUI
HARIC. Practic, Grâul ca PÎINE Necoaptă HARICĂ este mai Hrănitor
şi cu efecte deosebite, atât faţă de Grâul încolţit, cât şi faţă de simplul
Grâu.  VIUL  HARIC  este  doar  în  Alimentul  INTEGRAL,  ce  este
NEUTRU, în Potenţă TRINITARĂ. Prin fierbere şi omorâre se trece în
fărâmiţarea în alcalin şi acid, care dau aşa zisele alimente „explozive”.
Noi  atenţionăm în  Medicina Isihastă  că  bolile  sunt  menţinute  de  o
alimentaţie  explozivă  ce  distruge  Organele  Corpului.  Alimentele
NEUTRE INTEGRALE au o energie Acumulativă, care Hrăneşte şi
reface  Organele.  Şi  cel  mai  HARIC  Aliment  este  Pâinea  Harică
Necoaptă.  Mai  este  întrucâtva  Laptele  de  Mamă  pentru  Copil  şi
Seminţele Cerealiere.
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11. Condiţiile de bază ale Alimentaţiei HARICE

Pâinea Harică Necoaptă este Prima şi de neînlocuit.
– Celelalte Alimente să fie INTEGRALE şi neomorâte (nici vegetalele);
– Evitarea tratamentelor cu energii fragmentare, mecanice. Eventual

acestea asociate cu un altul Integral.
– Una este Alimentaţia Copilului, alta a Tinerilor, alta a Bărbaţilor

şi alta a femeilor şi a Bătrânilor.
Nediscernerea  Alimentaţiei  pe  vârste  şi  categorii  este  o  mare

insuficienţă a multor Terapeuţi, Noi insistăm mult pe aceasta. Vai şi
amar  de cei  care  neglijează deosebirea dintre Alimente.  Copiii  care
mănâncă Alimentaţia Adulţilor se maturizează forţat, de unde ruperile
de funcţii  Organice.  Femeile,  mai  ales,  fac tot  felul  de tulburări  cu
urmări dezastruoase. Părinţilor, nu fiţi indolenţi şi nepăsători! Copiii
ce cresc forţat fac tulburări explozive, până la distrugerea Potenţelor
energetice  normale.  Amplificările  sexuale,  mai  ales  la  adolescenţi,
marchează pe viaţă tot viitorul psiho-biologic, până la tare incurabile.

12. Alimentaţia HARICĂ a copiilor şi a tinerilor

Dacă noi,  Părinţii,  ne-am distrus Sănătatea,  să ne Salvăm barem
Copiii,  Urmaşii  noştri.  Copiii  să  fie  Alăptaţi  cu  Laptele  normal  de
Mamă.  În cazuri excepţionale, să nu se folosească Laptele fiert  sau
praf cu amestecuri de tot felul. Dezinfectaţi Laptele cu expunere scurtă
la Soare puternic în sticlă Albastră sau cu zeamă de usturoi, dar puţină.
Nu băgaţi Zahăr în Lapte că este dezastruos, eventual puţină Miere,
dar mai bine deloc. Când Copilul este mai măricel, nu-i daţi Pâinea
obişnuită, ci  Pâinea Harică Necoaptă din Grâu Integral.  Faceţi  întâi
Lapte din Pâinea Harică aşa cum am consemnat în Lucrările Pâinea
Harică şi Medicina Isihastă.

Se  poate  asocia  Laptele  normal  cu  Laptele  de  Pâine  Harică.  În
diaree acest Lapte de Pâine Harică are un efect salutar. Încet, încet,
daţi şi Pâine obişnuită, dar fără coajă, ce are minerale anorganice şi
moarte.  Nu  începeţi  repede  cu  Carne,  Ouă,  Peşte...  că  este  foarte
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vătămător.  De  asemenea,  evitaţi  uleiul  şi  untul,  nu  mai  vorbim de
untură. Pisaţi sâmburi de Nucă, de Dovleac şi de Floarea Soarelui şi
strecuraţi-le,  de  este  Copilul  mai  mic.  Nu  daţi  compoturi  fierte,  ci
Fructe  zdrobite  şi  bine  mărunţite.  Nu  daţi  Sucuri,  că  sunt  nocive.
Copilul  are  nevoie  de  Hrană  INTEGRALĂ.  Sucul  să  fie  din  Fruct
zdrobit şi aşa gros mâncat. Nu-L daţi pe Copil repede pe fierturi, că îl
încărcaţi cu toxine. Mulţi Copii fac boli pulmonare, agitaţie, dispepsii
din  cauza  alimentaţiei  fierte,  dulce  şi  animală.  Daţi  Copiilor  de
Mâncare cât mai natural, cât mai simplu, fără alimente străine, ci doar
autohtone. Infecţiile şi chiar encefalitele sunt declanşate datorită unei
alimentaţii  greşite.  Daţi tot mai  multă Pâine Harică Copiilor, că are
energii Acumulative, esenţiale, dezintoxicante, neutralizante şi Vinde-
cătoare. Laptele de Pâine Harică este cel mai Nautralizant şi dezinto-
xicant remediu. Nu daţi mult dintr-o dată, ci câte puţin şi des. Tinerii
până la Adolescenţă,  la  fel,  să folosească mai  mult  Pâine Harică şi
puţină din cea coaptă. Să se evite Dulciurile rafinate, iar cele din fructe
să se consume, de asemenea, mai puţine. Dulciurile sunt energii prea
Active ce dau explozii nedorite. Pâinea Harică are suficiente Glucide.
Dulciurile dezvoltă o floră microbiană nocivă în intestine. Majoritatea
Copiilor şi Tinerilor suferă de aceasta, fapt ce le amplifică sensibilită-
ţile multor boli congenitale sau dobândite. Copiii şi Tinerii să mănânce
multe  Alimente  Celulozice,  care  să  le  curăţească  în  permanenţă
intestinele. Copilele cu constipaţie vor face tulburări groaznice ce le
vor marca pe Viaţă. Tulburările de Ciclu prea rapid sau întârziat vor da
anormalităţi  nedorite.  Temperatura  fermentativă  în  intestine  va
amplifica  sexul  până la masturbaţie precoce,  cu urmări  negative pe
Viaţă. Tinerii, la fel. Vai de Părinţii care neglijează aceasta, pentru că
vor avea nişte Copii  psihopaţi  şi  handicapaţi.  Nu îndopaţi  Copiii  şi
Tinerii cu Carne, Ouă şi Peşte, cu dulciuri şi grăsimi... Vor fi explozivi
şi  cu amplificări  sexuale,  până la perversiuni.  Bolile de Rinichi,  de
Inimă  şi  cele  Reumatice,  ce  sunt  frecvente,  au  la  bază  Alimentaţia
greşită. Şi doar cu o Remediere de Alimentaţie se mai poate interveni.
Medicaţia chimică este doar o „mascare” a „bolii”. Să se folosească în
cazuri  majore  şi  Medicamente,  dar  fără  o  Revenire  la  Alimentaţia
Sănătoasă, ar fi degeaba. Sunt mulţi Copii şi Tineri cu leucemii sau
cancere. Alimentaţia este cea care le-a înlesnit aceasta. Trebuie imediat
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trecut pe o Alimentaţie HARICĂ, altfel nu mai este nici o scăpare.

13. Alimentaţia femeii

Vai de Femeia care nu ştie să mănânce. Eva a mâncat din fructul
diavolesc şi tot mâncarea o distruge (Vezi cap.  Medicina Femeii, din
Medicina Isihastă).  Nu mai  repetăm cele spuse,  accentuăm doar pe
atenţia ce trebuie dată unei Alimentaţii specifice Femeii. Femeia care
mănâncă alimente masculinizante se va degrada biologic şi psihic până
la pervertiri urâte. Şi ştiinţa vorbeşte de aspectul feminin ca specific
Activ în afară şi Pasiv înlăuntru. Femeia trebuie să fie mobilă şi plină
de  Viaţă  în  afară,  iar  înlăuntru  Stabilă-Acumulativă-Formatoare.
Organele Femeii sunt Moi-Pline în afară şi Tari-Consistente înlăuntru.
La  Bărbat  Organele  sunt  Tari-Consistente  în  afară  şi  Moi-Pline
înlăuntru.

De  aici  şi  Alimentaţia  specifică.  Femeia  trebuie  să  mănânce
Alimente Acumulative pentru Organele Interne şi Active pentru cele
de afară. Bărbatul invers. În Viziunea Medicinii Isihaste, s-a relatat că
Alimentele trebuie să fie în primul rând VII şi NEUTRE INTEGRALE
HARICE.  Dar  au dreptate  şi  energeticienii,  că  unele  Alimente  sunt
predominant  acide  şi  altele  alcaline,  cum  zicem  noi,  cu  înclinaţie
Activă sau Pasivă. S-au încercat diferite tabele cu astfel de împărţiri,
pe diferite considerente. Noi le identificăm după Aspect  şi  Culoare.
Noi, ca Isihasm,  considerăm corespondenţa în energii  prin Culori şi
provenienţă ca Solare sau Telurice, ce cresc în Pământ ca Rădăcinoase.
În primul  rând,  toate  Alimentele  de Culoare  Albastră  sunt  cele mai
Acumulative, cele mai consistente HARIC, cele mai Formatoare şi mai
Tari. Cele Galbene sunt cele Pline şi Moi, Active şi foarte energetice
de consumaţie. Cele Roşii sunt foarte Active, dar repede se consumă,
sunt penetrante şi mobilizatoare, dar instabile. De aceea, noi indicăm
un Echilibru între Culori cu specificul uneia dintre ele ca exterior sau
interior.  Noi  nu  facem  „magia”  culorilor  cum  încearcă  unii...  dar
consemnăm HARUL Culorilor.

Aşa energiile Albastre sunt pentru Masa Celulară-Organică directă.
Cele Galbene sunt pentru Umori, Sânge şi toate Lichidele în general.
Cele Roşii sunt pentru energiile Nervoase, Informative şi penetrante.
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De  aici,  discernerea  Alimentaţiei.  Mare  atenţie  să  nu  se  amestece
Culorile până la degradarea şi „murdărirea” lor. Aici se încurcă mulţi.
Aici  este  nenorocirea  „fierberii”  Alimentelor.  Dacă  sunt  Nefierte,
energiile de diferite Culori nu se amestecă, Ci se Potenţează reciproc.
Dacă  se  fierb  şi  se  „omoară”,  Culorile  se  amestecă,  se  contrariază
reciproc  până  la  un  adevărat  „negativism subtil”.  Mai  ales  în  boli
grave  tocmai  acest  „negativism  subtil”  trebuie  avut  în  vedere  pe
primul plan. Terapeuţii Dieteticieni tocmai aici fac greşelile. La fel şi
situaţia celor Solare sau Rădăcinoase-subterane. Dacă sunt Nefierte, se
Potenţează constructiv, dacă se fierb împreună se contrariază.  Şi  de
aici bolile alimentare cele mai variate. Cele Solare sunt şi predominant
acide (cele pline şi moi) şi predominant alcaline (consistente şi tari). 

Atenţie, astfel, la aspectul feminin şi masculin. Rădăcinoasele, de
asemenea,  cele  moi  şi  pline  sunt  cu  înclinaţie  acidă  şi  cele  tari  şi
consistente  spre  alcalin.  Noi,  prin  aceste  considerente,  identificăm
astfel  Alimentaţia  pe  specificuri  de  Vârstă  şi  aspect  Feminin  sau
Bărbătesc. Aşa, Femeia care este alcalină în Organele Interne şi acidă
în cele Externe, trebuie să aibă în vedere Alimentele respective. Orice
abatere  îi  va  aduce  tulburări  nedorite.  Copiii  şi  Tinerii  trebuie  să
mănânce Alimente  Tari  şi  Consistente  alcaline,  ca  să-şi  consolideze
Organele Interne, pentru buna funcţionalitate în Creştere şi  formare,
altfel vor avea Organe slabe şi incapabile. Copiii şi Tinerii nu au voie
să  mănânce  Alimente  acide,  pentru  că  le  explodează  energiile
Formatoare, până la pierderea Vitalităţii esenţiale de Creştere. Nu în
sensul să le evite complet, dar să fie pe planul doi şi în cantităţi mici.
La fel pentru Femei, echilibrul între Alimentele acide şi alcaline să fie
în  specificul  arătat.  Practic,  Femeia  trebuie  să  mănânce  Alimentele
alcaline şi Tari-Consistente ca să-şi menţină Organele Integre. Activul
Femeii trebuie să fie în Pasivul Interior-Stabil şi consecvent. De aceea,
Femeile sunt mai rezistente la şocuri şi la lipsuri, că au Acumulativul
Interior. Femeia Acumulează energii şi Bărbatul le dăruieşte. 

De aici vampirismul energetic al Femeilor în special. Femeia nu are
voie  să  mănânce cele  acide,  explozive,  în  cantităţi  mari,  care  să  se
depună  ca  masă  carnală  în  exterior.  Femeile  grase  au  boala  de
alimentaţie.  Femeia  trebuie  să fie  „grasă” în Interior, ca  Organe,  şi
potrivită ca exterior. Bărbatul trebuie să fie mai voluminos în exterior.
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Din  cauza  unei  Alimentaţii  dezordonate  sunt  atâtea  discordanţe  în
aspectul obişnuit al Femeilor şi Bărbaţilor. Femeia care mănâncă multă
Carne,  Ouă,  Peşte,  multe  grăsimi,  multe  Dulciuri,  se  degradează
exterior şi interior, până la psihic. La fel, dacă mănâncă multe fierturi,
mai ales de amestec. Arta culinară modernă este cea mai vătămătoare.
Femeia trebuie să mănânce carne puţină, mai multe Seminţe, grăsimi
puţine,  dulciuri  la  fel,  în  schimb  să  folosească  mult  zarzavaturile
naturale,  Salatele  crude.  Prăjelile sunt  o  nenorocire.  Femeile  au,  de
obicei, afecţiuni Biliare, cu vome şi prăjelile le amplifică.

Pâinea Harică ar fi cea mai indicată, cu preparate din cartofi, orez,
mazăre, fasole verde. Acestea să fie fierte doar câteva minute, după ce
au  fost  pisate  mărunt,  ca  să  se  înmoaie  repede  (Vezi  Medicina
Isihastă). Vai şi amar de Femeile ce au intestinele pline cu microbi, cu
inflamaţii  uterine...  Femeia  tânără  are  lunar  ciclul  menstrual  ce-i
produce transformări de umori şi chimism organic. Şi aici Alimentaţia
joacă  un  rol  mare.  S-a  văzut  că  orice  Aliment  este  cu  înclinaţii
explozive sau Acumulative. Dacă Femeia mănâncă din cele explozive
va  avea  scurgeri  mari  cu  prelungiri  de  ciclu.  Mai  mult,  alimentele
explozive  în  loc  să  „cureţe  reziduurile”,  rup  mai  mult  mucoasa
Uterină, lăsând astfel răni şi infecţii ce înlesnesc trecerea toxinelor în
Sânge.  De asemenea,  Alimentaţia explozivă nu opreşte Hiperfuncţia
Hormonală, ci o amplifică şi aşa Organele Femeii nu se uşurează, ci
fac retenţii toxice. Este în popor o tradiţie ca Femeia în ciclu menstrual
să mănânce puţin şi mai mult să Postească şi să lucreze mai uşor. Să
bea multe lichide, zemuri, de preferat naturale şi nefierte, ca să spele
Organele Interne.

În  această  perioadă să  mănânce  Fructe  dulci  în  cantităţi  mici  şi
Ceaiurile aproape neîndulcite. Mare atenţie la Spălat. Să se folosească
mai mult Apa călâie cu spălături rapide şi scurte, ca să nu antreneze
Sângele,  pentru  că  se  pot  declanşa  hemoragii  sau  se  poate  face
masturbaţie cu efecte dramatice pe Viaţă. Vai şi amar de Femeia care
face  masturbaţie  de  tânără,  pentru  că  îi  va  perverti  tot  sistemul
hormonal,  până  la  tare  psihice.  Alimentaţia  joacă  rolul  de  bază.  O
Alimentaţie pură, naturală, mai mult Acumulativă decât explozivă, îi
va menţine o funcţionalitate în limite normale. Retenţiile reziduale de
ciclu menstrual, ca şi Hiperhormonizările, îi vor da Cancer de Sân. În
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acest  caz,  Alimentaţia  este  adevărata  Salvare.  Hrana Harică  trebuie
imediat  luată în serios.  Femeia  Gravidă, la fel,  trebuie să fie foarte
atentă  cu  Alimentaţia.  O  mâncare  explozivă  va  aduce  tulburări
Copilului, cu o pierdere de energii Acumulative ale Mamei în timpul
Sarcinii şi după. Femeie, prin mâncarea din Pomul Oprit ai căzut din
Rai,  prin  mâncarea  oprită  te  bagi  singură  în  iad-suferinţă.  Tot  prin
„preparatele culinare” momeşti şi pe Bărbaţi să-i bagi şi pe ei în iad-
suferinţă. Nu te juca, Femeie, cu „focul diavolesc al mâncării oprite”...
Blestemul păcatului din Rai te urmăreşte şi de nu vei „călca” momeala
şarpelui  nu  vei  fi  izbăvită  de  blestem.  Datorită  unei  mâncări
„diavoleşti-oprite”,  Femeia  este  de  mai  multe  tipuri  caracteriale:
Femeia veşnic nesatisfăcută, Femeia veşnic plângăreaţă, mofturoasă,
Femeia  veşnic  tristă  şi  arţăgoasă  până  la  a  fi  nesuferită,  Femeia
hipersexuată, Femeia ucigaş-răzbunătoare.

Doar ca MAMĂ şi Castitate mai este Adevăratul Chip de Femeie.
Freud zice că obsesia Femeii este Bărbatul... Mare atenţie, Restabiliţi-vă
Psihismul Adevărat, Dincolo de sex. În relatările noastre anterioare am
arătat că Chipul de Femeie este datorită ARHECHIPULUI de Creaţie-
MAMĂ. Omul este Dublu Chip, CHIP al Lui DUMNEZEU şi Chip
Creat ce traduce pe Cel al Lui DUMNEZEU în Chip de Creaţie. Omul
într-un  fel  este  o  Prefigurare  a  ÎNTRUPĂRII  HRISTICE,
DUMNEZEU ce se face şi Om ca Dublă Fire, de DUMNEZEU şi de
Creaţie  fără  amestecare.  Scânteia  de  DUMNEZEU  din  Om  este
CHIPUL de DUMNEZEU, care Creează totodată şi Chipul Creat de
Om.

Un Anume CUVÂNT al TĂU Scânteie de CHIP
Creează un Anume SUFLET al meu
Şi eu sunt Chip Creat într-un CHIP CREATOR
Şi în Amândouă CHIPURILE eu sunt Unul Creat
În Chipul meu Creat Te am pe TINE DUMNEZEU
Şi fără TINE îmi pierd propriul Chip.
Chipul Creat dacă este în Faţă
Se naşte CHIPUL de Om-Femeie,
Şi dacă CHIPUL Scânteie de DUMNEZEU
Este în Faţa celui de Creaţie,
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Se naşte Chipul de Om-Bărbat.
Dar Femeia şi Bărbatul sunt Egali,
Doar CHIPURILE lor sunt Evidenţe diferite.

De aici şi Caracterul Femeii ca Fire faţă de cel Bărbătesc. Deci nu
sexul  este  Originea  Femeii  şi  Bărbatului,  ci  ARHECHIPURILE  de
ORIGINE. Apoi ARHECHIPURILE se traduc în energii  Corp şi ca
zise  Chipuri  erotice  energetice.  Aşa  Femeia  să-şi  Conştientizeze
CHIPUL de ORIGINE ca Chip Creaţie Biserică-Templu al CHIPULUI
Lui  DUMNEZEU.  Femeia  este  Chip  de  MAICA DOMNULUI  ce
Întrupează pe FIUL DUMNEZEIESC. Firea Femeii  este de MAMA
FIULUI,  nu  de  Soţia  Bărbatului.  Femeia  Visează  Copilul
DUMNEZEIESC ce este deja în Prefigurare în Sine, de unde TAINA
că Femeia are deja pe Copil în Fiinţa sa, are deja Chipul de MAMĂ şi
Mama este însăşi FECIORIA. Zisul sex al Femeii nu este patul nupţial
al erosului cu Bărbatul, ci Leagănul COPILULUI, al SUPRAIUBIRII
ÎNTRUPĂRII FIULUI DUMNEZEIESC în Creaţie. Căderea din Rai
„omoară”  TAINA  FIULUI  şi  o  face  „desfrâul  în  doi”,  până  la
masturbaţia în unu. După căderea din Rai sexul devine o „evidenţă”; în
realitate, sexul este o „funcţie” a Naşterii Copilului. Fără Copil sexul
este „nefuncţionabil”, ca la Animalele ce doar în vederea Puilor sunt
sexuate.  Omul,  prin  faptul  că  „omoară”  Copilul,  face  din  sex  o
„hiperfuncţie”,  ca  „anti-iubire”.  Desfrâul  este  anti-iubire,  satisfacţie
fără Copil. IUBIREA trebuie să fie doar TRINITARĂ, niciodată duală
sau singulară. De aici, TAINA Căsătoriei ca TREIME-FAMILIE. Fără
Copil nu este Familie, ci desfrâu. Este Lege. Aşa tu, Femeie, scoate-ţi
din  cap  obsesia  sexului.  Firea  ta  Adevărată  este  să  Fii  ca  MAICA
DOMNULUI, o Mamă a FIULUI DUMNEZEIESC, a Copilului ce este
Fratele de Creaţie al FIULUI HRISTIC. Bărbatul este Chip de TATĂ-
Mijlocitor, prin care se Coboară COPILUL ca tu să-l naşti. Obsesia
Bărbatului,  de  asemenea,  nu  trebuie  să  fie  Femeia  ca  sex,  ci  tot
Copilul, prin care Bărbatul primeşte Hirotonia de TATĂ (Vezi, pe larg,
Isihasm, Taina Chipului Maicii Domnului). De aici cele două Mistici
în Creştinism, ca Mistica Bisericii-Chip de MAICA DOMNULUI şi
Mistica PREOŢIEI-CHIP al FIULUI Lui DUMNEZEU. Femeia este
Biserica şi Bărbatul Preoţia, ei Slujesc LITURGHIA EUHARISTIEI
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FIULUI DUMNEZEIESC din ALTAR-POTIR.
Ca  Sacroterapie  Isihastă,  noi  atenţionăm  mult  pe  Conştiinţa

CHIPURILOR  Fiinţiale,  ca  însăşi  Regăsirea  Sănătăţii  Fiinţiale  de
Creaţie.  Psihicul  Femeii  nu  trebuie  să  fie  complexul  sexului,  ci
complexul  Conştiinţei  Fiinţei  de  Creaţie,  ca  Biserica-Templu-Casa
înfrumuseţată  a  Coborârii  FIULUI  Lui  DUMNEZEU  în  Creaţie.
Complexul Femeii este de a fi FRUMOASĂ. Cea mai mare „insultă”
pentru o Femeie este să-i spui că este „urâtă”. Freud greşeşte când zice
că „libidoul-sex” este esenţa Omului, Esenţa Femeii este FRUMOSUL
şi  esenţa  Bărbatului  este  CINSTEA.  CINSTEA este  DIVINUL  ce
Coboară de SUS şi  FRUMOSUL este  îndivinizarea ce  Urcă.  FRU-
MOSUL este BISERICA-TEMPLU CINSTEI-PREOŢIEI. CINSTEA
şi  FRUMOSUL  sunt  în  Nedespărţire  în  Creaţie.  Frumuseţea  este
„necinstită-batjocorită” şi Cinstea este „pierdută”. Femeia „necinstită”
îşi pierde FRUMUSEŢEA şi Bărbatul „fără CINSTE” este „umilit”.
Urâţenia  şi  umilirea  sunt  arhechipurile  căderii  din  Rai.  Complexul
„urâţeniei” produce la Femeie hiperfuncţii Organice, ca o compensare,
de  unde  grija  pentru  Corp  până  la  „autoplăcere”,  ce  este  originea
libidoului la Femeie. Autoplăcerea la Femeie se face „desfrâul sex” al
urâţeniei  ce-şi  caută  FRUMUSEŢEA pierdută.  Femeia  trebuie  să-şi
depăşească  acest  complex  al  „urâţeniei”,  ştiindu-se  Chip  al
FRUMOSULUI ETERN de Creaţie, ca FECIORIE Veşnică, ce nu este
atinsă de nimic, doar murdărită şi învăluită de adaosurile căderii din
Rai. Dar FRUMOSUL nu poate fi Recâştigat prin Organele exterioare,
ci prin CHIPUL de SUFLET, prin DRAGOSTEA Feminină. Atenţie la
CHIPUL  Feminin  al  DRAGOSTEI  faţă  de  CHIPUL  Masculin  al
DRAGOSTEI.  Nu  caracterul  sexual  este  deosebirea,  ci  Caracterul
CHIPULUI  în  Sine  de  Femeie  şi  Bărbat.  CHIPUL de  FECIORIE-
FRUMUSEŢE  de  Creaţie  este  prin  DRAGOSTEA  Feminină  de
MAMĂ-MAICA  DOMNULUI,  de  IUBIREA  Totală  pentru  FIUL
DUMNEZEIESC. Toată INIMA Femeii trebuie să fie FIUL. Paradoxal
FECIOARA este  în  esenţă  MAMA-ÎMPĂRĂTEASĂ,  TEOTOKOS,
Născătoarea  Copiilor  Dumnezei  de  Creaţie.  Maiestatea  Femeii  este
CHIPUL FECIORELNIC de MAMĂ şi ca CHIP de MAMĂ este apoi
Chip de Femeie. MAMA nu este întâi Soţie şi apoi Mamă, ci este întâi
MAMĂ şi apoi Soţie. Fiţi atenţi la această ORDINE Transcendentală,
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ce  pentru  noi  pare  „suprafirească”,  datorită  căderii  din  Rai.  Orice
Femeie prin Naştere este un CHIP de MAICA DOMNULUI, este o
Soră a MAMEI UNICE, NĂSCĂTOAREA FIULUI DUMNEZEIESC.
Orice  Femeie  este  Transpunerea  Personală  de  CHIP  al  MAICII
DOMNULUI.  MAICA DOMNULUI Naşte pe FIUL HRISTOS fără
Bărbat. Orice Femeie are Copii pe care îi poate Naşte deja în Fiinţa ei.
Spune un Mistic, orice particulă din atomii Organismului Femeii este
un „Copil”. Bărbatul are Rol doar de a Activa Naşterea Acestor Copii
deja în MAMA-Femeie. Şi ştiinţa consemnează cazuri paranormale de
Naşteri fără instrument sexual la unele plante şi Păsări. Miturile antice
sunt  bogate  în  astfel  de  relatări,  ca  Naşteri  de  Zei.  Memoriile
ancestrale sunt amestecate, însă, cu cele ale păcatului căderii din Rai.
De aceea, CHIPUL de Femeie este CHIP DEPLIN şi TOTAL ce are în
Sine pe Copil. Destinul Femeii este Copilul-Fiul. Nu plăcerea sex o
atrage spre Bărbat, ci CHEMAREA TAINICĂ a Copilului din ea, ce
tinde  spre  Naştere.  Oprirea  Copilului  de  a  se  Naşte  generează
„plăcerea sex”. În mod normal, PLĂCEREA NAŞTERII COPILULUI
este  peste  plăcerea  sex,  care  există  şi  ea,  dar  în  contextul  Naşterii
Copilului  şi  niciodată  singulară  şi  despărţită.  Şi  PLĂCEREA
NAŞTERII COPILULUI este aşa de Mare încât plăcerea sex nici nu se
bagă în seamă. Se zice, mistic,  că de nu ar fi  fost căderea din Rai,
Naşterea Copiilor ar fi fost IMEDIAT, fără cele nouă luni, ci odată cu
Actul Procreării. Iar Actul sexual ar fi fost doar instrument al Naşterii
Copilului,  în  rest  fără  funcţionalitate.  Căderea  din  Rai  produce  o
hiperfuncţionalitate, sex în gol şi fără Copii. De aici, mutaţia psihică în
Organele respective până la o hiperenergizare, cu antrenarea energiilor
în scurgeri şi pierderi masive de energie pe seama celorlalte Organe ale
Corpului. Urmările sunt bolile şi dereglările funcţionale ale întregului
Corp. De aceea, noi. ca Medicină Isihastă, insistăm mult pe grija de a
nu  „lăsa  Organele”  să  fie  vampirate-secătuite-furate  de  energii,  de
către Organele psihoenergetice  sex.  Freud are  şi  el  dreptate,  dar  ca
anormalitate a căderii din Rai, pe care noi trebuie să o Normalizăm,
altfel vom fi nişte bolnavi şi în degenerare continuă. Bolile Corpului
nostru sunt ca Origine în păcatul SUFLETULUI ce întunecă până la
orbire CONŞTIINŢA, fapt ce mută Orientarea în Organele Corpului ca
o  falsă  conştiinţă,  zisul  psihism energetic  Organic,  care  produce  o

434



funcţionalitate anormală. De aceea tu, Femeie, ieşi din psihismul sex
obsesiv, caută trezirea CONŞTIINŢEI CHIPULUI de Femeie în Sine,
dacă vrei să fii Sănătoasă şi FRUMOASĂ. FRUMUSEŢEA nu este în
vederea Sexului, ci ca CHIP de SUFLET dincolo de sexul energetic.
CHIPUL de  Femeie  este  CHIP  de  FRUMUSEŢE  –  BISERICĂ  –
FECIORIE  în  vederea  LITURGHIEI  PREOŢIEI  FIULUI  Lui
DUMNEZEU.  Destinul  Femeii  este  să  fie  TEMPLU  SFÂNT  al
IUBIRII Lui DUMNEZEU ce se coboară în Creaţie. INIMA Femeii
trebuie să fie Mistica IUBIRII ACUMULATIVE ca INIMA MAICII
DOMNULUI ce a ÎNCĂPUT pe NEÎNCĂPUTUL – FIUL DUMNE-
ZEIESC. INIMA Femeii trebuie să fie INIMA de MAMĂ Absolută, ca
MAMA Tuturor Creaţiilor. Femeia este MAMĂ prin esenţa Fiinţei de
Femeie ca CHIP în Sine. De aceea, Fetiţele încă de la primii Ani au
Simţul  „păpuşii”-Copilului.  Psihicul  Femeii  este  Copilul  înaintea
Sexului,  care apoi  se prelungeşte şi  ca atare.  Freud aici  se încurcă,
confundând  CHIPUL  Fiinţial  al  Copilului  din  Femeie  cu  „falusul
sexului”.  Într-adevăr,  păcatul  căderii  din  Rai  omoară  Copilul  şi  îl
înlocuieşte cu desfrâul, dar aceasta este o anormalitate şi o boală. Ca
Medicină  isihastă,  Sănătatea  Femeii  este  în  Sănătatea  Psihică  şi
Organică.  Psihicul  este  RELIGIE  SFÂNTĂ  şi  Organicul  este
Alimentaţie Sacră. De aceea, femeia hipersexuată Psihic şi dereglată
Alimentar Organic va fi bolnavă şi veşnic suferindă. Psihicul Femeii
este  de  MAMĂ în  sine,  care,  paradoxal,  este  FECIORIA Veşnică,
Asemenea  MAICII  DOMNULUI  care  este  MAMA  PURUREA
FECIOARĂ. 

Sexualizarea Psihicului Femeii este „căderea” Chipului Femeii în
omorârea Copilului şi desfrâul Organic. Psihic tu, Femeie, trebuie să te
Simţi MAMĂ pentru toţi, MAMĂ Suverană dincolo de sex. Doar ca
MAMĂ eşti  cu Adevărat Chip de Femeie. MAMĂ în sens MISTIC
înseamnă  ÎMPĂRĂTEASĂ.  FRUMUSEŢEA  şi  MAIESTATEA  de
Femeie  este  CHPUL Mistic  de  MAMĂ.  Sexualizarea  Psihicului  la
Femeie este „incestul lui Oedip”, ca MAMĂ ce se căsătoreşte cu Fiul
ei.  Aici  are  dreptate  şi  Freud.  Taina  Căsătoriei  este  Altceva  decât
„complexul lui Oedip”. Adevărata Căsătorie este NAŞTEREA COPII-
LOR din MAMĂ, nu desfrâul fără Copii, desfrâul în gol. Orice Act în
gol de Copil este păcatul oribil al desfrâului. Noi Toţi suntem Fraţi şi
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Surori  ca  individualităţi.  Până  la  Căsătorie,  Fiecare  din  noi  să  ne
Simţim ca TATĂ în Sine şi ca MAMĂ în Sine, care sunt dincolo de
sex, ca CHIPURI Transcendentale SACRE. Sexul este o prelungire în
energii-Corp a CHIPURILOR în Sine de TATĂ şi MAMĂ. CHIPUL
de TATĂ şi MAMĂ produce, apoi, CHIPUL de Femeie şi Bărbat. Tu,
Femeie, să-ţi Conştientizezi Destinul de MAMĂ, datorită căruia eşti
Femeie  (Vezi  pe  larg  lucrarea  noastră  anterioară,  Isihasm,  TAINA
Chipului  Maicii  Domnului).  Noi  Toţi  suntem  Fraţi  şi  Surori.  Ca
TAINĂ a Căsătoriei, ne Ridicăm la CHIPURILE de NĂSCĂTORI de
COPII. Căsătoria este doar în TAINA NAŞTERII de Copii, ce ne Dă o
Ipostază  SUPRAPERSONALĂ şi  Supraindividuală.  Ca  Persoane  şi
Individualităţi suntem Chip de TATĂ şi MAMĂ, Bărbat şi Femeie, iar
ca TAINĂ a Căsătoriei suntem SUPRAPERSONALITĂŢI şi Suprain-
dividualităţi, ca NĂSCĂTORI de Copii, Noi Persoane. Ca NAŞTERE
de COPII,  Căsătoria nu este desfrâu,  ci  LITURGHIE a IUBIRII de
Creaţie.  În  lipsa  Copiilor,  Căsătoria  este  desfrâu,  inadmisibil  ca
Sănătate. Cei fără Copii ar trebui să trăiască în Chip de Frate şi Soră,
de MAMĂ şi TATĂ în Sine, ca CHIPURI DEPLINE fără amestecare,
dar în Destin de Acte Psihice Pure, de Paternitate şi Maternitate ce sunt
dincolo  de  sex.  De  aici,  Comunităţile  Monahale  de  Mănăstiri  de
Surori-Maici şi  Mănăstiri  de Fraţi-Părinţi.  Ca Destin Pur de Creaţie
faţă de DUMNEZEU CREATORUL, noi toţi suntem Fraţi şi Surori ai
UNICULUI TATĂ DUMNEZEU. Ca propriu Destin, noi toţi suntem
Familie  de  Creaţie.  Ne  iertaţi  că  facem astfel  de  relatări,  dar  fără
HRANA SPIRITUALĂ nu putem Trăi.  Mistic,  ÎNVĂŢĂTURA este
HRANĂ pentru SUFLET după cum Mâncarea este Hrană pentru Corp.
Cine  nu  se  Hrăneşte  Sufleteşte  cu  Hrana  SFÂNTĂ  este  bolnav
Sufleteşte. Aşa tu, Femeie, caută Sănătatea Sufletească tot aşa cum o
doreşti  pe cea Trupească. Sufleteşte să te Simţi MAMĂ Dincolo de
sex, CHIP de MAMĂ în Sine, pentru toată Făptura. MAMĂ este cea
mai PUTERNICĂ IUBIRE posibilă în Creaţie. IUBIREA de MAMĂ
concurează  cu  IUBIREA  Lui  DUMNEZEU.  În  Faţa  IUBIRII  de
MAMĂ şi DUMNEZEU Se pleacă... De aceea, MAICA DOMNULUI
este  IUBIREA de  MAMĂ  ce  are  curajul  să  stea  ÎNAINTEA Lui
DUMNEZEU pentru noi,  păcătoşii,  şi  vrednicii  de moarte.  Zice  un
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Mistic că, de nu ar fi existat IUBIREA de MAMĂ, Lumea ar fi pierit
demult. Nenorocirea de astăzi este că Femeile nu mai au IUBIREA de
MAMĂ,  ci  iubirea  de  sex,  de  unde  destrămarea  Familiilor  şi
desacralizarea  până  la  desfrâul  cel  mai  pervers.  Doar  Restabilirea
CHIPURILOR  de  MAMĂ  şi  TATĂ  va  mai  aduce  Sănătatea  şi
Salvarea. Începeţi cu SACROTERAPIA de Suflet, ca MATERNITATE
pentru Femeie şi PATERNITATE pentru Bărbat, ca CHIP dincolo de
sex. Apoi urmaţi Sacroterapia Alimentaţiei, specifică pentru Femeie şi
specifică  pentru Bărbat.  O Alimentaţie  masculinizantă  la  Femeie  şi
feminizantă  la  Bărbat  va  aduce  toate  bolile  posibile.  Medicina
obişnuită  ar  trebui  să  ia  aminte  şi  la  aceasta.  Noi  nu  contrazicem
Medicaţia,  ce  are  valoarea  sa,  dar  căutăm  esenţele  Sănătăţii.  În
concluzie, Alimentele Femeii să fie alcaline pentru Organele Interne şi
acide pentru Organele externe. La Bărbat, invers. Buna Funcţionalitate
a Organelor este pe prim plan. Aşa, atenţia este pe Organele Interne.
Deci Alimentaţia Femeii să fie predominant alcalină, uşoară, cât mai
naturală,  cu  puţine  Carne,  Ouă,  Peşte  şi  grăsimi.  Carnea  multă
masculinizează  Femeia.  Paradoxal,  deşi  Bărbatul  poate  mânca  mai
multă Carne, dar în exces îl  va feminiza şi  pe el.  De aceea, Tinerii
Bărbaţi până la Căsătorie să nu facă exces de Carne, pentru că vor fi
explozivi  şi  consumaţi  până la impotenţă.  Perversiunile de astăzi  la
Tineri  sunt  tocmai  din  această  cauză.  Alcoolul  este  masculinizant
pentru Femeie şi în exces este feminizant pentru Bărbat. Nu vă jucaţi
cu Alimentaţia anormală, că vă întoarce pe dos Chipurile Vieţii. Pâinea
Harică  şi  Alimentele  Vegetale  sunt  NEUTRE,  sunt  pentru  toţi,  nu
masculinizează  nici  nu  feminizează,  ci,  din  contră,  păstrează  în
echilibru chipul energetic specific fiecărei părţi. Dar Pâinea coaptă şi
vegetalele  fierte  şi  preparate  culinar  cu  tot  felul  de  condimente  şi
adaosuri, produc dereglări frecvente. Cine are urechi de auzit să audă.

14. Alimentaţia Bătrânilor

Băieţii Bătrâni sunt, de obicei, uitaţi până la falsa consolare că ei
trebuie să moară. Bătrânii încă mai pot să se Bucure de Viaţă, dacă ar
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şti să se Hrănească Sănătos. Hrana Harică este cea care le-ar menţine
încă  energiile  Corpului.  Bătrânii,  ca  şi  Copiii,  trebuie  să  mănânce
natural,  uşor  şi  hrănitor.  Carnea,  Ouăle,  Peştele  şi  grăsimile  sunt
grăbirea  morţii  pentru  Bătrâni.  De  aceea  să  se  reducă  acestea  la
minimum.  Lactatele  să  fie  doar  din  Brânză  din  Lapte  Nefiert,  ca
Telemea  desărată  sau  caş  închegat,  dar  şi  acestea  în  cantităţi  mici.
Bătrânii anual ar trebui să facă o Cură de Curăţire cu Semipost, din
Alimente  naturale,  nefierte  şi  în  special  cu  Pâinea  Harică.  Vai  de
Bătrânii  care  mănâncă  multe  Dulciuri,  mai  ales  ca  prăjituri  şi  alte
preparate, că le explodează bietele organe şi aşa uzate. Fructele sunt,
însă,  indicate.  Salatele  bine  mărunţite,  mai  mult  crude,  Seminţele
neprăjite, Supele uşoare fierte puţin, din zarzavaturi bine tocate ca să
fiarbă  rapid,  eventual  strecurate  apoi.  Orezul,  cartofii,  mai  puţin
fasolea, să fie alimentele de bază. Pâinea Harică să fie introdusă până
aproape să înlocuiască pe cea Coaptă. Coaja de Pâine coaptă să fie
complet înlăturată, că are minerale anorganice, care blochează Rinichii.
Bătrânii trebuie să mănânce des şi câte puţin, chiar condimentat, fără
exces, ca să se menţină pofta de mâncare. Să se evite alcoolul pentru
că le dizolvă toxinele, pe care le reintroduce şi mai adânc în bietele
Organe  şi  aşa  slăbite.  Se  poate  bea  din  când  în  când  câte  puţin.
Mâncarea fiartă şi prăjită este o nenorocire pentru Bătrâni. Aşa să se
folosească doar o parte de mâncare preparată, cea mai mare parte să fie
cât  mai  naturală  şi  pură.  Să se  dea  mare  importanţă  Pâinii  Harice.
Pâinea coaptă pentru Bătrâni este grea şi indigestă, datorită amidonului
degradat prin coacere. Pâinea Harică Necoaptă este un Viu care reface
cu adevărat Celula Organică, tocmai cea de care are nevoie Bătrâneţea.
Bătrânii  ce folosesc astfel Pâinea Harică în special,  cât  şi  Alimente
naturale  şi  nedegradate  îşi  pot  prelungi  Viaţa  cu  mulţi  Ani,  chiar
productivi. IUBIŢI-VĂ PĂRINŢII Bătrâni. Este o datorie SACRĂ.

15. Alimentaţia Bărbaţilor

Chipul  de  Bărbat  trebuie  să  fie  considerat  ca  şi  cel  de  Femeie,
dincolo de sex, ca CHIP al Lui DUMNEZEU tradus-transpus în Chip
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de Creaţie. CHIPUL DUMNEZEIESC este CHIP de TATĂ şi FIU şi
SFÂNTUL DUH, TREIMEA mai presus de orice înfăţişare. De aici,
TAINA CHIPURILOR şi la noi în Creaţie. Noi nu ştim CHIPUL LUI
DUMNEZEU,  dar  ştim Coborârea  CHIPULUI  DUMNEZEIESC  în
Creaţie,  atât  cât  EL ne  Arată.  EL ne Pecetluieşte  CHIPUL SĂU pe
Chipul nostru Creat şi Această Pecete este TAINA noastră. Noi suntem
PURTĂTORI de CHIPUL Lui DUMNEZEU, nu însuşi CHIPUL SĂU.
Acesta  este MĂRGĂRITARUL DUMNEZEIESC din noi.  Chipul  de
Bărbat este CHIP al Lui DUMNEZEU evidenţiat în Faţă.

Chipul Creat de este în Faţă
Se naşte Chipul de Om-Femeie,
Şi dacă CHIPUL Scânteie de DUMNEZEU
Este în Faţa celui de Creaţie
Se naşte Chipul de Om-Bărbat.
Dar Femeia şi Bărbatul sunt Egali.
Doar Chipurile lor sunt Evidenţe diferite.

Aşa ca Sănătate, tu Bărbatul,  fii  la demnitatea pe care ţi-a dat-o
DUMNEZEU. Pe Faţa ta trebuie să strălucească direct CHIPUL Lui
DUMNEZEU.  Femeia  este  MAMA-Chip de  Creaţie  ce  are  în  Sine
ÎNTRUPAT CHIPUL Lui DUMNEZEU, ca MAICA DOMNULUI ce
Poartă în Pântecele PURUREA FECIORELNIC pe FIUL DUMNE-
ZEIESC. Coborârea CHIPULUI Lui DUMNEZEU în Creaţie. Femeia
are CHIPUL Lui DUMNEZEU în Lăuntrul ei. Tu, Bărbatule, trebuie
să ai CHIPUL Lui DUMNEZEU în Afară, la Vedere, direct. Femeia
trebuie să Nască din Sine CHIPUL Lui DUMNEZEU. Bărbatul nu-L
Naşte, ci ÎL ARATĂ, ÎL Mărturiseşte, Îi Poartă ICOANA cu Braţele
Ridicate. Femeia Poartă Chipul Lui DUMNEZEU la Piept. Bărbatul îl
are  în  Mâini  ca  pe  o  ÎMPĂRTĂŞANIE-POTIR,  ca  pe  un  STEAG
dincolo  de  Creaţie.  De  aici,  noi,  ca  Isihasm,  vorbim de  o  Mistică
specifică Bărbatului ca PREOŢIE şi specifică Femeii ca Biserică Sânul
PREACURAT  al  PREOŢIEI-FIULUI  DUMNEZEIESC.  Aşa  tu,
Bărbatule, trebuie să ai grija PĂSTRĂRII CHIPULUI Lui DUMNEZEU
de Afară, ca PREOŢIE LUCRATOARE în Afară. Femeia este Biserica
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în care PREOŢIA Lucrează în Lăuntru. PREOŢIA şi BISERICA sunt
în Egalitate, dar Chipurile lor  sunt Evidenţe deosebite, ce nu pot fi
inversate  sau  înlocuite.  Alimentaţia  anormală  inversează  Chipurile
Corporale  de  Bărbat  şi  Femeie.  Noi  suntem  Chip  de  SUFLET  în
primul  rând,  dar  în  traducere  şi  de  Corp.  Alimentaţia  greşită  ne
„maschează”  până  la  caricaturizare  Chipul  nostru  Fiinţial.  Femeia
trebuie să Acumuleze energie în Lăuntru, iar Bărbatul în Afară, Femeia
este  Lucrătoare  în  Interior,  Bărbatul  în  Exterior.  PREOŢIA  este
Exterioară,  Biserica  este  Interioară.  PREOŢIA  Propovăduieşte-
Cuvântează, Biserica Ascultă şi transmite, depozitează. Bărbatul este
Depozitare  în  Afară,  de  aceea  trebuie  să  mănânce  o  Alimentaţie
alcalină în  Afară.  Bărbatul  are  explozii  energetice  în  afară,  până la
epuizare. Femeia le are înlăuntru.  Exploziile nu se admit,  că rup şi
omoară. Bărbatul neputincios în afară îşi pierde Bărbăţia. Femeia ne-
putincioasă în Lăuntru îşi pierde Feminitatea. De aici, schimonosirile
de Chipuri până la caricaturizări şi perversiuni oribile. Bolile păcatului
fac tocmai astfel de schimonosiri. Chipul de Suflet, însă, nu se poate
Atinge,  de  unde  „norocul”  nostru  de  a  Reveni  la  Starea  normală.
Sufletul  nostru este  Etern Chip de Bărbat  sau Femeie,  după cum a
VOIT  DUMNEZEU  să  ne  Creeze.  De  aici,  Veşnicul  Feminin  şi
Veşnicul Chip de Bărbat. Sfântul Pavel vorbeşte că în Cer nu este deo-
sebire între Chip de Bărbat şi de Femeie, în sensul că nu se „însoară şi
nu  se  mărită”,  VIAŢA Eternă  fiind  Dincolo  de  Reproducerea  sex.
Chipurile de Bărbat şi Femeie, s-a văzut, sunt dincolo de sex, sunt apoi
traduse în Corp şi ca sex-Reproducere Corporală. Aşa tu, Bărbatule, să
nu ai obsesia sexului, ci CONŞTIINŢA CHIPULUI în Sine de Bărbat.
Doar Sănătos Sufleteşte şi Corporal eşti cel adevărat (Recitiţi cu atenţie
cap. Alimentaţia Femeii, în raport cu cea a Bărbatului).

16. APA. TAINĂ, HAR şi Aliment

Ca Sacroterapie Creştină, trebuie să consemnăm şi APA. PÂINEA
şi  APA sunt  CHIPURILE  VIEŢII  noastre.  În  Natură,  fără  APĂ ca
Ploaie nu se poate. Sfinţii vorbesc de POSTUL cu PÂINE şi APĂ, ca
Miracol  al  Curăţirii  de  tot  ce  este  negativ  şi  păcătos  în  biologicul
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nostru.  PÂINEA  Hrăneşte  şi  APA Creşte,  depune,  leagă.  APA şi
PÂINEA sunt ÎMPREUNĂ, ca Sângele şi Trupul. VIAŢA nu poate fi
decât  Trifiinţialitatea:  APA,  LUMINA,  PÂINEA.  Fără  Acestea  Trei
deodată noi nu putem Trăi. La începutul Creaţiei, CUVÂNTUL Creează
APA Primordială peste care era SFÂNTUL DUH. (Facere 1, 2). APA
este,  deci,  deodată  DUMNEZEU  CUVÂNTUL  şi  DUMNEZEU
SFÂNTUL DUH, care Creează împreună Creaţia, pe care apoi TATĂL
DUMNEZEU o Binecuvântează, „zice că este BUNĂ” (Facere 1, 12).
Viaţa  este  CHIPUL  TREIMII  DUMNEZEIEŞTI,  deodată  şi  fără
despărţire.  APA  este  FIUL-CUVÂNTUL  în  Revărsare  HARICĂ.
LUMINA este CHIPUL SFÂNTULUI DUH în Revărsare HARICĂ.
PÂINEA  este  CHIPUL  TATĂLUI  în  Revărsare  HARICĂ.  Noi,
Creaţia, PÂINEA o Primim prin FIUL-APA şi prin LUMINA-duhul.
DUMNEZEU  TATĂL ne  DĂ ca  PÂINE  CEREASCĂ  pe  FIUL în
LUMINA SFÂNTULUI DUH. De aceea fără APĂ şi LUMINĂ noi nu
avem acces la HRANA PÂINII. Grâul Creşte din Pământ prin APĂ şi
LUMINĂ.  Seceta,  lipsa  de  Ploaie  este  Retragerea CUVÂNTULUI-
FIULUI şi Grâul nu Creşte. Vremurile cu secetă sunt datorită lipsei
CUVÂNTULUI  DUMNEZEIESC  în  Lume.  În  locul  unde  nu  este
CUVÂNTUL  SACRU,  va  fi  secetă  şi  uscăciune  până  la  ardere.
Pustiurile de nisip sunt rezultatul lipsei CUVÂNTULUI SACRU. Şi în
Organismul  nostru  lipsa  CUVÂNTULUI  SACRU  aduce  uscăciune
până la  degenerare.  Ca Medicină Isihastă  Integrală,  de  Suflet  şi  de
Corp, noi atenţionăm pe Hrana Dublă, ca Suflet şi Corp, deodată şi în
egalitate.  Lipsa  de  CUVÂNT  SACRU  pentru  Suflet  va  produce
dereglări de Asimilare a APEI în Organism. Lipsa de SFÂNTUL DUH
va aduce neasimilarea Luminii. Lipsa de RUGĂCIUNE către DUMNE-
ZEU TATĂL va aduce anormalităţi de Asimilare a PÂINII şi a Hranei
Alimentare. Fiţi foarte atenţi la Această Mistică a Biologicului nostru.
Despre PÂINE am vorbit pe larg în lucrarea anterioară „Pâinea Harică”.
Câteva  Cuvinte  şi  despre  APA HARICĂ,  legată  direct  de  LUMINA
HARICĂ. PÂINEA, APA şi LUMINA sunt HRANA Vieţii noastre de
Creaţie.  Dacă lipseşte vreuna,  va fi  boală.  Pâinea Harică  este Hrana
VIULUI.  APA este  Hrana  ACUMULĂRII  VIULUI.  LUMINA este
Hrana Mişcării VIULUI. Fără APĂ, PÂINEA nu se depune în Organe.
Fără LUMINĂ, PÂINEA nu se face Mişcare de Viaţă. Deci daţi mare
atenţie şi APEI şi LUMINII. Băile de APĂ şi LUMINĂ sunt cunoscute
şi  de  Medicina  obişnuită,  APA spală  pe  dinlăuntru  şi  pe  dinafară.
LUMINA arde răul şi împuţiciunea. Siliţi-vă să Beţi APA curată, expusă
la LUMINĂ un timp. APA fără LUMINĂ nu este HARICĂ. Nu fierbeţi
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APA că o omorâţi. Dezinfectaţi-o prin expunere la LUMINĂ. Ceaiurile
faceţi-le cu APA nefiartă, puţin călduţă şi prin expunere la LUMINĂ.
Dacă aveţi o cană de Sticlă ALBASTRĂ, ar fi cea mai Bună. Albastrul
cu LUMINA, care în sine este Galbenă, va atrage HARIZAREA APEI
printr-un Verde energetic foarte puternic. Aici nu este vorba de magie, ci
de  o  realitate  pe  care  DUMNEZEU  a  făcut-o.  Unii  fac  „magia”
Culorilor...  Nu  vă  hazardaţi  în  aşa  ceva,  că  mulţi  fac  mai  mult  o
murdărire a culorilor, neştiind bine combinaţia lor. Noi consemnăm însă
TAINA TREIMII  CULORILOR,  ALBASTRU  Culoarea  HARICĂ  a
TATĂLUI,  Galbenul  Culoarea  HARICĂ  a  SFÂNTULUI  DUH  şi
ROŞUL a FIULUI. Şi Ştiinţa vorbeşte de aceste TREI Culori Funda-
mentale, Baza tuturor celorlalte. Culoarea ALBĂ este SUPRAFORMA
Tuturor,  UNITATEA-TOTALITATEA.  Aşa  Beţi  APĂ  suficientă  ca
Sacroterapie Isihastă. Mulţi folosesc Supe, alţii mâncare groasă. Noi vă
indicăm  o  egalitate  între  APĂ  şi  Alimente.  Dacă  Mâncăm  Trei
Kilograme de Alimente  pe Zi,  trebuie  să  Bem şi  Trei  Kilograme de
APĂ. Dar, atenţie, APA să se bea în cantităţi mici şi dese. Bolnavilor li
se indică APĂ la fiecare sfert de Oră, dar câte o gură doar. Fixaţi-vă bine
aceasta. Cei ce nu beau APĂ suficientă nu vor avea rezultatele dorite. În
unele boli este nevoie de APĂ şi mai multă pentru eliminarea toxinelor
bolii. Cei ce transpiră mult să bea şi mai mult.
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17. Concluzii şi Accentuări – ACTIV şi PASIV

Ar  fi  multe  de  spus.  Recitiţi  şi  Medicina  Isihastă,  în  care  am
încercat mai pe larg o Viziune Creştină a Realităţii noastre Integrale
Suflet şi Corp. Şi aici repetăm cele mai de bază Chipuri.  Echilibrul
dintre  Activ  şi  Pasiv  trebuie  să  fie  permanent  în  atenţia  noastră,
Pasivul este POTENŢA celui mai puternic Activ. Doar cel Pasiv este
capabil de un Act Activ constructiv. Noi suntem obişnuiţi cu Activul
exploziv, fărâmiţător până la distrugere. Orice Act noi îl vedem ca pe o
luptă cu Pasivul. Atenţie, să nu se confunde Pasivul cu „nemişcatul”.
Ca Logică TRINITARĂ a Viziunii Creştine este PASIVUL-ODIHNA,
ACTIVUL-MIŞCAREA  şi  ACTUL-REPAUSUL  (Vezi  Triadele
Fiinţiale ale Persoanei, din  Memoriile unui Isihast). ODIHNA-PASI-
VUL nu este  nemişcarea,  ci  POTENŢA maximă  de  ACTIV şi  Act
deodată.

Ca Medicină Isihastă, aţi văzut, noi împărţim energiile în energii
Neutre-Pasive,  cele  mai  Potente,  energii  acide-Active  şi  energii
alcaline ca Depunere şi  Reîntoarcere la Pasiv. Mare atenţie la acest
Triunghi al  energiilor, ca şi  la  Ordinea lor, Pasiv, Activ, Act.  Orice
Alimentaţie trebuie să fie în această Logică, altfel devine anormală şi
distructivă.  Energeticul  Bărbatului  este  ACT  alcalin  în  afară  şi
ACŢIUNE  acid  înlăuntru,  în  Idealul  Unirii  în  PASIVUL  Supra-
energetic ca POTENŢĂ de ACT şi ACŢIUNE. Deosebiţi ACTUL de
ACŢIUNE.  Mulţi  încearcă  Acţiuni  fără  ACTUL  în  sine  sau  doar
fragmente de ACT. Impotenţa şi semipotenţele sunt frecvente. Bărbatul
doar  dacă  este  ACT, alcalin-Acumulativ  în  afară,  este  POTENT cu
adevărat,  din energiile Interioare Active însă. De aceea, Alimentaţia
Bărbatului trebuie să fie în primul rând Neutră, cu înclinaţie alcalină în
afară  şi  cu  înclinaţie  acidă  înlăuntru.  Practic,  Bărbatul  trebuie  să
mănânce  o  Mâncare  cât  mai  naturală,  pe  cât  posibil  nefiartă,  cu
Alimente alcaline, tari în afară şi moi înlăuntru. Urmăriţi Alimentele
alcaline. Mare atenţie la Integralitatea Alimentului. Orice Aliment are
cele  TREI  Energii:  Pasive-Neutre,  Coaja,  Supraenergeticul,  apoi
energiile în funcţie de înclinaţia  spre alcalin sau acid.  Spre  alcalin,
imediat după Coajă urmează cele alcaline şi în interior de tot sunt cele
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acide. Spre acid este invers. De aici, Alimentele „decojite” sunt rupte
de Supraenergeticul  lor. De asemenea,  cele omorâte  şi  fierte,  la  fel
pierd  Supraenergeticul  Pozitiv,  care  trece  într-un  supraenergetic
negativ. Aici  este  marea  nenorocire  a  Alimentaţiei  noastre  anorma-
lizate culinar şi preparativ. Majoritatea aruncă Cojile,  tocmai Supra-
energeticul Pasiv, în care sunt informaţiile energetice propriu zise, sau
datorită  omorârii  Viului  prin  fierbere  şi  alte  metode,  devine  un
Supraenergetic  negativ-distructiv.  Aşa,  Alimentaţia  noastră  rămâne
doar în energiile alcaline şi acide, de Depunere sau explozive, care şi
acestea, fiind omorâte prin fierbere, se fac, la fel,  negative. Vă daţi
seama  ce  introducem  noi  în  bietul  Organism,  numai  negativuri  şi
explozii distructive. De aici, uzarea Organelor până la distrugerea lor.
Mai mult, prin fierbere se amestecă energiile din diferitele Alimente,
până  la  chimisme  foarte  nocive,  cu  activări  negative  în  plus.
Alimentele VII şi  neomorâte nu îşi  amestecă chimic energiile,  chiar
dacă sunt negative, încât pentru Organism este mai uşor să le selecteze
şi să le neutralizeze. Aici naturiştii au baza. Noi mergem mai departe la
POZITIVAREA Totală a energiilor, ca VIU HARIC. Doar un Aliment
Integral şi neomorât are cu adevărat Energii Harice. Altfel rămân doar
nişte energii mecanice polarizate şi în contrarietate, pe care Ştiinţa le
consemnează  şi  încearcă  să  le  manipuleze,  dar  degeaba,  că
distructivitatea este de neînlăturat. Armonizarea nu este posibilă decât
prin Reîntoarcere la INTEGRALITATE şi VIU. Degeaba cauţi alca-
linul sau acidul dintr-un Aliment, mărind dozele respective, că acestea
în  Organism se  fac  negativităţi  şi  contrarietăţi  incontrolabile.  Orice
Aliment se depune în Organism după configuraţia sa energetică. Dacă
este alcalin în afară se va depune ca alcalin în afară, iar pentru acid, la
fel.  De  aici,  deosebirea  ce  trebuie  făcută  ca  Alimentaţia  specifică
pentru Bărbaţi şi cea specifică pentru Femei, ce au specificul lor net.
Dacă o Femeie mănâncă Alimente alcaline în afară se va masculiniza
în afară şi Bărbatul, invers, de va mânca Alimente acide în afară se va
feminiza. Va daţi seama ce rol are Alimentaţia şi ce tulburări enorme
aduce. Dar mai intervine încă o problemă ce este neglijată. Omorârea
şi  fierberea  Alimentelor  inversează  energiile  în  Alimente  şi  le  dă
„informaţii anormale”, care în Organism, astfel, vor acţiona ca atare.
Aşa  Carnea,  Ouăle,  Peştele  şi  Dulciurile  rafinate  prin  fierbere  şi
omorâre devin aparent alcaline în afară, dar foarte acide înlăuntru, mai
mult,  un  alcalin  şi  un  acid  relativ  şi  exploziv, care  rupe  echilibrul
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acido-bazic  şi  în  mediul  Organic,  până  la  o  pervertire  toxică,  ce
influenţează informativ chiar funcţionalitatea Organelor. Vă daţi seama
ce negativitate! O dată intoxică Organele cu energii inversate şi mai
mult, bagă informaţii negative în însuşi Informativul Organelor care,
astfel,  îşi  schimbă  normalitatea  funcţională.  Merge  până  în  „Codul
Genetic”. Ştiinţa confirmă că pe parcursul Vieţii se introduc în Codul
Genetic „noi informaţii”, atât pozitive, cât şi negative, încât pot avea
efecte  pe  Codul  genetic  nativ.  De  aici,  boli  congenitale  ce  se  pot
remedia şi boli  dobândite ce se transmit  la urmaşi.  Alimentaţia este
vehiculul cel mai puternic în acest sens. Noi, ca Medicină Isihastă vă
atenţionăm  ca  să  discerneţi  toate  acestea  pentru  o  Sacroterapie
veritabilă.  Trebuie  să  identificăm  neapărat  Chipurile  energetice.
Chinezii le zic Yin şi Yang. Noi le zicem alcalin şi acid, dar, mai mult,
Acumulative  şi  explozive,  cu  atenţia  pe  Supraenergeticul  Neutru-
Pasiv.  Fără  TRINITATEA  energetică  nu  poate  fi  o  Sacroterapie
Creştină.  Să  nu  confundăm  Acumulativul  cu  Plinul-grosul.  Să
înţelegem  sensul  Acţiunii  energetice,  în  afară  sau  spre  înlăuntru.
Acumulativul  este  Concentratul-strânsul,  cu  sens  formator.  Sensul
exterior  este  de  consum,  de  scurgere.  Naturiştii  au  în  vedere  sub-
stanţele chimice ca atare, nu şi sensul lor de Acţiune Informatică. Noi
atenţionăm că Informaticul este în Coaja Alimentului şi despărţirea de
Coajă  este  tocmai  ruperea  de  Informaticul  propriu  zis.  De  aceea,
recomandarea  noastră  de  consum Alimentar  neapărat  cu  Coajă.  De
asemenea,  fierberea  şi  omorârea  distruge  Informaticul  Viu  al  ener-
giilor, şi aşa în Organism nu mai au legătură adevărată cu Informaticul
iniţial,  ivindu-se  informaţii  dereglate  şi  negative.  Vă  daţi  seama  ce
„harababură” Informatică se introduce în Organism printr-o Alimen-
taţie de acest fel. În boli, tocmai descifrarea Informaticului Adevărat e
necesară,  ca  rearmonizare  a  Acţiunilor  energetice.  Majoritatea
Medicilor  nu  au  această  capacitate  şi  dau  Terapii  oarbe  şi  uneori
contrare.
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18. Scurt Tabel al Energiilor

 1. Orice Aliment neomorât, Viu, Integral, cu cele TREI energii:
–  Supraenergeticul-Coaja,  în  care  este  şi  Energeticul  HARIC

DIVIN,
–  Energeticul Acumulativ,
–  Energeticul  exploziv,  cele  două  imediat  după  Supraenergetic,

unul sau altul, după înclinaţie.
 2. Toate Alimentele Vii şi Integrale nu-şi amestecă energiile, ci

se Unesc, se Armonizează de la sine, nu se contrariază, se grupează în
funcţie  de  necesităţi.  Cele  omorâte  şi  fierte  îşi  amestecă  energiile,
devin negative, nu se mai Armonizează, îşi pierd Informaticul propriu,
se despart de VIUL HARIC, se fac o mâncare pur mecanică, până la
intoxicare chimică.

 3. Alimentele cu înclinaţie alcalină sau acidă, dacă sunt Vii şi
nefierte, în Organism se selectează de la sine, încât nu este nevoie de o
separare. În boli, însă, este nevoie de o separare atentă.

 4. Ca Medicină Isihastă noi vorbim de energii de Depunere şi
explozive. Mai mult, sunt TREI Deschideri energetice Deodată, ce Ies
din dreptul Inimii, energiile Mentale-Informatice care Urcă în Creier,
energii Mobile ce trec în Sânge şi energii Acumulative ce coboară în
Organele Funcţionale. Toate aceste energii fac UN TOT UNITAR în
CORP, Corpul fiind de fapt UNITATEA celor Trei energii. Mai sunt
energiile  de  întrepătrundere,  Cosmice  şi  de  mediu,  care  însă  se
grupează  pe  energiile  Proprii  (Vezi  întrepătrunderile  energetice  din
Medicina Isihastă). Energiile HARICE sunt CELE de BAZĂ, ele fiind
SUPRAENERGETICUL  COEZIV  şi  SUPRAINFORMATIC  al
Informaticului energiilor, Acele SUPRARAŢIUNI CREATOARE ale
Raţiunilor  Create.  Fără  HAR,  toate  se  dau peste  cap şi  se  destruc-
turează. Aceasta trebuie subliniat cu o mie de linii.

 5. Ca Alimentaţie HARICĂ, deci, trebuie avut în vedere:
– Integralitatea Alimentului, Viul Alimentului, Selectarea Alimen-
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tului pe categorii energetice.
 6. S-a vorbit de o Anume Alimentaţie a Copiilor, a Femeilor, a

Bărbaţilor, a Bătrânilor, a Tinerilor.
 7.  Cel  mai  HARIC Aliment  este PÂINEA, fără de care toate

celelalte Alimente sunt insuficiente. Carnea este „înlocuirea” PÂINII,
cu urmările ei dezastruoase. Cei ce renunţă la Carne trebuie să Reia în
mod deosebit Hrana cu Pâine Harică, altfel, doar cu vegetale, nu vor
avea  rezultatele  dorite.  Pâinea  Harică  este  Hrana  cea  spre  Fiinţă.
PÂINEA, noi, ca Medicină Isihastă, o REDESCOPERIM ca Hrană şi
Medicament  TOTAL  şi  MIRACULOS.  PÂINEA,  Prelungirea
POMULUI  VIEŢII  din  RAI,  Singura  Posibilitate  de  Prelungire  a
VIEŢII după căderea în păcat. Şi RESTABILIREA POMULUI VIEŢII
este EUHARISTIA LITURGICĂ HRISTICĂ, PÂINEA şi SÂNGELE
VEŞNICIEI.  Fără  aceste  Repere  nu  veţi  înţelege  Viziunea
SACROTERAPIEI Isihaste, pe care încercăm noi să o evidenţiem.

19. Energii Masculine şi Energii Feminine

Consemnăm şi noi această Remarcă pentru deosebirea ce trebuie
făcută  în  Terapia  Selectivă  a  bolilor.  Ştiinţa  vorbeşte  de  pozitiv  şi
negativ,  de  alcalin  şi  acid,  de  sensuri  „la  dreapta  sau  la  stânga”.
Cunoaşterea  acestora  este  de  mare  importanţă.  Anticii  numeau
simbolic sensurile şi polarităţile ca Masculin şi Feminin. Ca Medicină
isihastă,  vă  atenţionăm  că  noi  deosebim  cele  Două  Chipuri,  fără
polarizarea în sine.

Masculin  şi  Feminin  nu  sunt  „contrarii  şi  nici  distructivităţi
reciproce”,  cum se  consideră  de  obicei.  Ca  Isihasm,  noi  am căutat
Evidenţierea  ARHECHIPURILOR,  Originea  tuturor  Chipurilor.  S-a
văzut  că  Chipul  de  Bărbat  este  corespondenţa  în  transpunere  de
Creaţie a CHIPULUI Lui DUMNEZEU şi cel de Femeie este cores-
pondenţa directă a Chipului de Creaţie. În viziunea Creştină, Creaţia
este AFIRMAŢIA Lui DUMNEZEU, nu „negaţia”,  cum filozofează
mulţi. Chipul Masculin şi Chipul Feminin sunt corespondenţa clară şi
netă  a  CHIPULUI  Lui  DUMNEZEU,  Pecetluit  pe  Chipul  Creat  de
CHIPUL DUMNEZEIESC. DUMNEZEU CREATORUL Pecetluieşte
CHIPUL  SĂU  în  Creaţie  şi  aşa,  noi,  Creaţia,  suntem  UNIŢI  cu
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DUMNEZEU,  trebuind  şi  noi  să  Răspundem  în  mod  Propriu
ACESTEI UNIRI în SINE. PARTICIPAREA noastră la UNIREA Lui
DUMNEZEU cu o Participare Proprie de Creaţie este VIAŢA noastră
de Creaţie. DUMNEZEU Creându-ne SE UNEŞTE cu noi, Creaţia, dar
fără RĂSPUNSUL nostru de UNIRE noi suntem „morţi şi fără Viaţă”.
Acest  RĂSPUNS  Propriu  ne  urcă  pe  noi  la  ÎNDUMNEZEIREA
ASEMĂNĂRII cu CHIPUL Lui DUMNEZEU (Facere 1, 26).

Chipul Creat de este în Faţă
Se naşte Chipul de Om-Femeie
Şi dacă CHIPUL Scânteie de DUMNEZEU
Este în Faţa celui de Creaţie
Se naşte Chipul de Om-Bărbat.

Această Configuraţie nu este polarizare-contrarietate,  ci  Unire în
Dublă  DESCHIDERE.  Păcatul  căderii  din  Rai-CHIP  aduce  şi  o
„contrarietate”. Pe plan energetic Corporal,  această Dublă DESCHI-
DERE dă şi o Deschidere energetică Dublă, ca energii zise Masculine
şi  Feminine.  Noi  le  Identificăm după  Direcţia  lor  de  Acţiune,  spre
Exterior sau Interior, spre Dreapta sau Stânga. Bărbatul are Acţiune
energetică  Formatoare  în  Exterior,  iar  Femeia  în  Interior.  Bărbatul
emite  energii  Acumulative în Afară şi  de consum înlăuntru. Femeia
emite energii de Consum în afară şi Acumulative înlăuntru. Bărbatul
„Strânge în Afară” şi Consumă înlăuntru. Femeia consumă în Afară şi
Strânge  înlăuntru.  De  aici,  specificul  energetic  al  fiecăruia.  La  fel,
Bărbatul  are  sens  spre  Dreapta şi  Femeia  spre Stânga.  Organele  de
Bază, de asemenea, au acest Caracter. Radiesteziştii şi Terapeuţii Ener-
geticieni  nu prea ţin  cont  de acestea,  de  unde insuficienţa  multora,
până la accidente energetice. Se observă că majoritatea Capacităţilor
energetice sunt  la Femei.  Cele mai  multe  Terapeute energetice  sunt
Femei.  Şi,  pe  drept,  pentru că  Femeile  Emit  energii  de  Consum în
Afara  celor  „lipsiţi”  de  energii.  Dar  aceste  energii  sunt  relative  şi
repede consumate. Terapeuţii Bărbaţi, deşi sunt mai puţini, au Caracter
mai Stabil. 

Energiile date de Bărbat se Acumulează în Afară şi se Consumă în
Interior,  iar  Femeia  dă  energii  ce  se  Consumă  în  Exterior  şi  se

448



Acumulează  în  Interior.  În  boli  Organice,  de  asemenea,  energiile
Masculine  au  Acţiune  pe  Exteriorul  Organelor  şi  cele  Feminine  pe
Interiorul  Organelor.  De  aici  şi  energismul  Alimentelor  cu  Acţiune
directă  în  Exterior  sau  Interior.  Alimentele  alcaline  au  Acţiune  pe
Exterior şi cele acide pe Interior. În boli are mare importanţă această
Deosebire, pentru intervenţia clară şi necesară. Paradoxal, energiile nu
se Acumulează niciodată în Interior, ci  doar în Exterior. În Exterior
sunt  energii  cu  Acţiuni  tot  Formatoare  şi  Acumulative.  De  aici,
Exteriorul  este  INFORMATIVUL,  Forma  pe  care  se  Configurează
Conţinutul. Când se „distruge Forma se distruge tocmai Informaticul”
şi  „dezinformaţia”  este  boala  şi  distrugerea.  Aici  este  Temeiul
SACROTERAPIEI.  Orice  Aliment  „omorât”  îşi  pierde  tocmai
„Informativul”  şi  cu aceasta  Alimentul  devine negativ şi  distructiv-
exploziv. Toate cele ce sunt fără Formă sunt explozive şi distructive.
De  aici  Mistica  în  Sine,  Formele  sunt  Viaţă  şi  „neformele  sunt
moarte”. Pentru SUPRAVIUL HARIC DIVIN, ce ne ţine şi ne menţine
Viul  nostru  de  Creaţie.  Păcatul  şi  răul  face  tocmai  contrarierea  cu
HARUL,  până  la  ruperea  de  Har.  Preoţia  este  Posibilitatea  de
REUNIRE cu HARUL. DUMNEZEU, ÎN SUPRAIUBIREA SA, ne
Dă Această Posibilitate. Aşa, Preoţia nu este o acţiune a Creaţiei, ci
una direct a Lui DUMNEZEU. Preoţia nu este o calitate a Creaţiei, nu
este o Vrednicie sau o Putere a Creaţiei,  ci este UN DAR SUPRA-
CREAŢIE al  LUI  DUMNEZEU.  Nimeni  nu poate  câştiga DARUL
PREOŢIEI  decât  dacă  i  se  Dă  prin  HIROTONIE  ARHIEREASCĂ
APOSTOLICĂ.  Preotul  este  PURTĂTOR  şi  DĂTĂTOR  de  HAR
peste Energiile proprii de Creaţie. Oamenii obişnuiţi nu sunt Dătători
de HAR, ci PRIMITORI de HAR. Şi Preotul este Primitor de HAR, ca
Om, dar are în plus DESCHIDEREA de a DĂRUI HAR în AFARĂ, în
lume. 

Şi alţii PRIMESC HAR în măsura în care se Deschid pe ei înşişi,
dar  nu-l  pot  Dărui  şi  Altora.  Primind  HARUL,  Fiecare  din  noi  ne
Hrănim cu SUPRAVIAŢA Divină. Fiecare din noi, în măsura în care
ne  Hrănim mai  mult  cu  HAR,  ne  facem  PRIMITORI  Deschişi  ai
HARULUI. Şi noi Putem Acţiona pe Alţii, dar nu cu HARUL, ci cu
Propriile energii Sfinţite de HAR. Aici este deosebirea dintre Preot şi
Laic.
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Preotul poate Acţiona cu HARUL Direct, chiar dacă nu acţionează
şi cu Propriile sale energii rnai mult sau mai puţin Sfinţite de HARUL
Primit. Laicul Acţionează doar cu Propriile energii de Creaţie, Sfinţite
sau nu de HAR. Aici  este  Ştiinţa  Bioenergeticienilor. Dacă nu este
Preot,  Bioenergeticianul  poate  Acţiona  energetic  prin  Propriile  Sale
energii  de  Creaţie,  Asistate  însă  de  Sfinţirea  HARULUI,  fără  ca
HARUL să  Intre  Direct  în  Acţiune.  Cel  care  nu  este  Preot,  poate
Acţiona HARIC, dar prin Intermediul Propriilor lui energii, ce se fac
Purtătoare  de  Har.  La  Preoţi,  Energiile  HARICE  LUCREAZĂ
DIRECT, fără Instrumentul energiilor de Creaţie. Mai mult, Primirea
energiilor Harice se face doar prin Preoţie. Fiţi foarte atenţi la Aceasta.
Preotul  Primeşte  PUTEREA  DE  DĂRUIRE  a  HARULUI  Prin
HIROTONIA  ARHIEREULUI  APOSTOLIC.  Mireanul  Primeşte
Puterea de Primire a HARULUI doar prin PUTEREA PREOŢIEI. În
Creştinism,  fără PREOT nimeni  nu poate Primi  HARUL HRISTIC,
indiferent de Rugăciunile şi Virtuţile pe care le face individual. Fără
cele Şapte TAINE HARICE ale BISERICII şi PREOŢIEI, nimeni nu
poate  PRIMI  ENERGIILE  HARICE  DIVINE.  Eventual  pot  Primi
''Raze de HAR”,  dar  nu Direct  Energiile  HARICE Concrete.  Şi  un
Bioenergetician  are  nevoie,  în  Primul  Rând,  de  Energiile  întregi
HARICE ca să-i Purifice Propriile energii de toate negativurile, ca să
poată Dărui şi Altora energii Create Pozitive. 

Aşa,  fără  HAR nu se  Pot  Pozitiva  energiile  Proprii.  Fără  aceste
considerente se fac mari greşeli cu efecte negative şi nocive. Cine nu
se  UMPLE de  HAR prin  Biserică  şi  Preoţie,  nu  va  putea  fi  şi  un
Dăruitor  de  energii  Proprii.  Preotul  SUFLET-FIINŢĂ  Forma  este
PERSOANA-CONŞTIINŢA  de  SINE.  Forma  CONŞTIINŢEI  este
DUHUL şi Conţinutul CONŞTIINŢEI este CUVÂNTUL-LIMBAJUL
în Sine. De aici, Logica TRIFIINŢIALITĂŢII VIULUI, ca SUPRA-
FORMA-CONŞTIINŢA,  ca  FORMA-DUHUL-MIŞCAREA  şi
CONŢINUTUL  ca  LIMBAJUL-CONCRETUL  SUPRAINFORMA-
TICULUI-CONŞTIINŢEI. Din acestea, apoi, corespondenţa în energii,
ca  energii  Suprainformatice-Mentale,  ca  energii  Informatice-Memo-
riile-Mişcările-energismul  propriu-zis  şi  ca  energii  fizico-chimice-
materia  grosieră.  Paradoxal,  noi  credem  că  materia  este  Forma
energiei,  când,  de  fapt,  materia  este  Limbajul  SUPRAFORMEI-
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SUPRAINFORMATICULUI. Ştiinţa a început să priceapă multe din
această  TAINĂ  a  VIULUI  ce  este  SUPRAFORMA-SUPRAIN-
FORMATICUL.  Noi  facem  aceste  consemnări  ca  să  se  discearnă
Importanţa Alimentaţiei VII-HARICE. VIUL este Adevărata VIAŢĂ
ce poate  să  ne Hrănească Viaţa  noastră.  Tot  ce  este  omorât  şi  fără
VIAŢĂ devine o „toxină” şi cauză a bolilor de tot felul. Dar şi VIAŢA
este în CHIP SPECIFIC, CHIP HARIC-DIVIN-Bărbătesc şi Chip de
Creaţie-Feminin.  Doar  VIUL  face  ca  aceste  CHIPURI  să  fie  în
ARMONIE. Aici noi îi atenţionăm pe Radiestezişti şi Energeticieni, să
nu se amăgească de „false acţiuni energetice”. Un Radiestezist poate
determina Sensuri energetice, dar nenorocirea este că pot fi energii de
„Dreapta tot negative ca şi cele de Stânga”. Sunt Energii VII-HARICE
şi energii moarte-mecanice. Energiile VII sunt doar în FORMA VIE,
iar  cele  mecanice  în  formele  nevii,  ale  unei  materii  amorfe.  Aici
Radiestezia nu mai poate face nimic, nu poate deosebi Energiile VII de
cele  mecanice.  Aşa,  Radiestezia  poate  determina  doar  energiile
mecanice şi nu pe cele HARICE-DIVINE. 

Aşa Radiestezia poate fi o „Ştiinţă”, dar niciodată şi Religie, cum
încearcă mulţi. La fel, Bioenergeticienii Terapeuţi. Şi Religie pot face
cei  care  au  HARUL.  De  aici,  „disputa”  dintre  Sacerdoţi  şi  Mireni,
dintre  Preoţie  şi  Laici,  dintre  Religie  şi  Ştiinţă.  În  fond,  nu  este  o
„contradicţie”,  ci  o  confuzie  şi  o  falsă  veleitate.  Laicii  se  simt
„inferiorizaţi”  că  sunt  opriţi  de  la  acţiunile  Preoţeşti,  de  unde
protestantismul desfiinţării Preoţiei. Preoţia nu este un „privilegiu”, ci
o SUPRALUCRARE DIVINĂ care se încredinţează Unora. Preotul nu
Lucrează cu Puteri  Personale,  ci  doar  cu CELE HARICE DIVINE.
Preotul  este  un  Instrument  Ales  pentru  Coborârea  LUCRĂRII
HARICE DIVINE în Acţiune Exterioară. Energiile HARICE DIVINE
sunt Energiile SUPRAINFORMATICE ale Tuturor energiilor Create.
Fără  VIUL  HARIC  nu  este  posibil  VIUL  de  CREAŢIE.  Viul  de
Creaţie  este  un „Viu  mecanic”,  care,  despărţit  de  CEL HARIC,  îşi
pierde propriul Viu până la „amorful-anorganic” ştiut. Noi, ca Fiinţe
Create, ne Cunoaştem Viul  de Creaţie,  Trăim în Viul de Creaţie,  ne
simţim Viul de Creaţie. Când apar bolile şi accidentele ne mirăm că
pierdem din acest Viu. Cauza este „depărtarea sau despărţirea” de Viul
Haric; prin SĂVÂRŞIREA CELOR ŞAPTE TAINE HARICE Preotul
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DĂRUIEŞTE  DIRECT  HAR  Credincioşilor,  care,  la  rândul  lor,
Primesc HARUL în măsura Deschiderii lor Interioare.

20. Pâinea Harică –
Miracolul Medicinii Isihaste

Noi Cerem lui DUMNEZEU zilnic Hrana PÂINII celei spre Fiinţă-
Viaţă,  prin  Rugăciunea  TATĂL  Nostru.  Cine  nu  zice  Rugăciunea
TATĂL Nostru barem o dată pe zi, acela este complet străin de Viaţa
HARICĂ. PÂINEA SUFLETULUI este CUVÂNTUL EVANGHELIC
şi  PÂINEA  Corpului  este  Pâinea  Harică,  iar  ÎNCUNUNAREA  şi
UNIREA lor este SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE, fără de care nimeni nu
va avea „Arvuna VIEŢII Nemuritoare şi Veşnice”. Totul în Creaţie este
pe Suportul HARIC CREATOR, prin SUPRAVIUL HARIC. Creaţia
trebuie să se Hrănească Permanent din VIUL HARIC, altfel „moare”.
Noi nu suntem nişte „consumatori”, ci PRIMITORI DE HAR DIVIN.
Căderea din Rai ne desparte de Har şi aşa apare „mâncarea” din cele
moarte.  Noi,  Creştinii,  trebuie  să  depăşim  condiţia  profană  de
„mâncare  moartă”  în  SACRALIZAREA HRĂNIRII  VII  HARICE.
Numirile  de  Alimente  HARICE  sunt,  astfel,  legitime.  Semnul
PREZENŢEI HARULUI este VIUL. Tot  ce este mort  este lipsit  de
HAR. Identificarea VIULUI HARIC din alimente ne dă nouă temeiul
să le numim HARICE. Unii sar în sus că doar TAINELOR li se dau
Numirile  de  HARICE.  Prin  VENIREA  ŞI  ÎNTRUPAREA  Lui
HRISTOS Creaţia a Reintrat în HAR. Doar prin HAR este Creştinism. 

Prin  HAR,  DUMNEZEU  coboară  în  Creaţie  şi  prin  HAR  noi,
Creaţia, ne URCĂM spre DUMNEZEU. Prin PÂINEA şi Alimentele
VII  HARICE noi  ne  mai  menţinem Viaţa  Pământească.  Mai  avem
Posibilitatea să ne ÎMPĂRTĂŞIM din PÂINEA DUMNEZEIASCĂ-
TRUPUL  Şl  SÂNGELE  Lui  HRISTOS,  care  este  mai  mult  decât
Pâinea Harică obişnuită, este şi UNIREA cu PERSOANA HRISTICĂ.
EUHARISTIA LITURGICĂ HRISTICĂ este PÂINE şi VIN ce se fac
TRUPUL  şi  SÂNGELE  PERSOANEI  HRISTICE,  ca  o  UNIRE  
prin  HAR  şi  cu  PERSOANA-DUMNEZEIASCĂ  a  FIULUI  Lui
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DUMNEZEU. PÂINEA obişnuită are Energii HARICE ce ne Hrănesc
nouă  Corpul,  dar  nu  este  ÎNSUŞI  TRUPUL  Lui  HRISTOS  ca  în
ÎMPĂRTĂŞANIE. PÂINEA Obişnuită este doar PREFIGURARE de
ÎMPĂRTĂŞANIE care ne APROPIE de VIAŢA VEŞNICĂ, ce este
ÎMPĂRTĂŞANIA HRISTICĂ. Pâinea Harică pe care o recomandăm
noi  ca  Medicină  Isihastă,  nu  este  nici  Azima  mozaică,  nici  Azima
catolică,  ce este Pâine nedospită, dar coaptă. Pâinea Harică Isihastă
este PÂINE ce trebuie Dospită fără drojdie, însă cel puţin 7-8 ore; nu
se coace sub nici o formă, ci doar se Usucă la Aer sau Soare. Fiţi foarte
atenţi la acest specific al nostru, altfel ne interpretaţi greşit şi nu veţi
beneficia de eficacitatea Recomandărilor noastre. Se ştie din Medicina
obişnuită că Pâinea coaptă are un Amidon foarte acid, ce eliberează
nişte  Glucide  Intoxicante  şi  vătămătoare  pentru  Pancreas  mai  ales.
Nemţii au renunţat la Pâinea multă, înlocuind-o cu cartofii. Cei mai
mulţi înlocuiesc Pâinea cu Carnea, care este foarte energetică, dar şi
mai  vătămătoare.  Mai  ales  Pâinea  din  Făină  Rafinată  şi  Albă  este
„otravă”  pentru  majoritatea  bolilor. Noi  am arătat  că  orice  Aliment
doar dacă este Integral  are cele Trei energii  Necesare Organismului
nostru, ca Supraenergeticul din Coajă, ca energeticul din Miez şi din
Germenii cei mai inferiori. Am mai arătat că prin omorâre şi fierbere
se  rup  aceste  Trei  energii  şi  se  negativizează,  se  dezordonează,
trebuind ca Organele să le „reorganizeze”. Dacă le mâncăm neomorâte
nu mai este nevoie de aceasta, Orânduindu-se de la sine. Pâinea Harică
Necoaptă pe care o Recomandăm noi în primul rând nu-şi degradează
Amidonul,  ci  îl  păstrează  în  Stare  Naturală  şi  foarte  Accesibil  şi
Binefăcător.  Amidonul  fiert  este  vătămător,  dar  cel  Viu  este  Un
Adevărat  Medicament  pe  lângă  Aliment.  PÂINEA  Necoaptă  are,
astfel,  cel  mai  de  calitate  amidon,  ce  Hrăneşte  direct  Celulele
Organice. Vă daţi seama ce avantaj! Mulţi caută Amidonul Minune de
acest fel, când de fapt îl avem la îndemână prin PÂINEA Necoaptă.
Făină  INTEGRALĂ  de  Grâu,  dar  făcută  PÂINE  prin  DOSPIREA
RITUALICĂ HARICĂ de cel puţin 7-8 ore, Eliberează acest Amidon
MINUNE. Astfel, se dovedeşte că PÂINEA are cu adevărat Realitatea
de  HRANĂ  spre  Fiinţă-Viaţă,  dar  PÂINEA  Integrală  şi  mai  ales
Necoaptă, aşa cum o mâncau PUSTNICII, care o Uscau, nu o coceau.

Noi insistăm pe aducerea în atenţie a Eliberării Energiilor VII din
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PÂINE,  doar  dacă  este  în  RITUALUL DOSPIRII,  de  cele  7-8  ore
minim.  Ştiinţa  recunoaşte  aceasta,  numind-o  „predigerare”.  Grâul
înmuiat şi încolţit, de asemenea, nu-şi Eliberează Energiile HARICE
VII, pentru că Grâul ce intră în încolţire îşi schimbă Circuitul energetic
nu spre afară, ci spre „înlăuntru”, ca proces de Regenerare a Plantei.
Este  de  mare  importanţă,  s-a  văzut,  Sensul  mişcărilor  energetice.
Necoacerea,  de asemenea,  nu „rupe” energiile şi  nu le  negativează,
încât Organismul primeşte o Hrană VIE în Integralitate. De asemenea,
energiile din Grâu nu se fac Accesibile decât dacă sunt în INTEGRA-
LITATE energetică, adică din Grâul Integral făcut Făină şi neseparat
de  tărâţe  –  tocmai  Supraenergeticul  Informativ.  De  aceea,  Pâinea
Neagră  este  mai  Hrănitoare  că  are  energeticul  Integral.  Mai  mult,
Necoacerea  Păstrează  în  Făină  toate  însuşirile  Grâului  care  este  o
Sămânţă Solară, ce a Acumulat energii Cosmice, totodată în Acumu-
lare de energii Telurice prin creşterea din Pământ. Aşa Făina Integrală
şi  necoaptă  Păstrează  capacitatea  „antiradiaţiilor”  din  Aer,  cât  şi  a
toxinelor din Pământ. Dacă se coace sau se fierbe, o dată se distrug
„Anticorpii  Vii” şi  încă o dată se precipită toxinele, devenind astfel
adevărate otrăvuri pentru Organele noastre şi aşa slăbite şi bolnave. Se
mai  dovedeşte  că  Făina  de  Grâu  Integrală  mai  are  o  Proprietate
Miraculoasă, de a fi cel mai puternic „neutralizant” al tuturor acidită-
ţilor, cu condiţia să nu fie degradată prin căldură. Vă daţi seama ce
Medicament  Minune  este  astfel,  pentru  bolile  noastre,  care  sunt
majoritatea Acide. Şi,  în plus,  Făina de Grâu Nedegradată Pătrunde
mai mult ca Alcoolul până în Nucleul Celulelor Organelor. O Adevărată
Minune ideală, de Vehicol pentru a Interveni chiar asupra Nucleelor
Celulare bolnave. Dacă Făina este Degradată prin separare şi coacere-
fierbere nu mai are această însuşire miraculoasă. Aşa noi, ca Medicină
Isihastă, scoatem în Evidenţă HRANA în primul rând cu Pâinea Harică
Necoaptă  şi  Integrală.  În  PÂINE  DUMNEZEU  ne  Dă  Menţinerea
Vieţii. Vegetarienii şi Naturiştii au şi ei dreptatea lor, dar fără Insistenţa
pe  Miracolul  PÂINII  HARICE  Terapia  lor  este  insuficientă.  Noi
Evidenţiem în primul rând TERAPIA prin Pâinea Harică.
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21. Câteva indicii Practice

Nu  încercăm  să  facem  Apologia  şi  Propovăduirea  Terapiei  cu
Pâinea Harică, consemnăm doar Eficacitatea ei. Nu are nici un risc,
doar că vă lipseşte de „bunătăţile gustului culinar”. În mare, Pâinea
Harică Recomandată de noi este suportată de la început, chiar şi  ca
gust.  Sunt  unii  care  au  o  „repulsie”,  mai  mult  din  prejudecăţi  şi
neîncredere. Sunt totuşi şi bolnavi care din cauza bolii nu o suportă.
Celulele bolnave şi  aproape moarte resping această PÂINE VIE, ce
Acţionează direct  pe  ele.  De aceea,  noi  avertizăm că  la  unii  se  va
observa  o  reacţie  de  „respingere”,  care  cu  timpul  dispare.  Noi  vă
Recomandăm să nu vă lăsaţi dezamăgiţi şi să nu vă pierdeţi încrederea
cu uşurătate. INSISTAŢI cu Voinţa ca de la Început să Mâncaţi cât mai
multă Pâine Harică. Spunea un bolnav că el la început foarte greu a
acceptat-o.  Putea  să  mănânce  doar  a  zecea  parte  din  Cantitatea
normală de un gram până la trei grame pe Kilocorp. Atunci el folosea
tot felul de tertipuri, asociind diferite condimente, chiar şi foarte puţine
alimente  fierte,  doar doar  să ingereze cantitatea  suficientă de Pâine
Harică. Aşa şi noi vă indicăm să vă găsiţi modul propriu de a putea să
vă  obişnuiţi  cu  mâncarea  Suficientă  de  Pâine  Harică.  Înţelegeţi  că
Organismul  bolnav  are  nevoie  de  o  REHRĂNIRE  VIE  a  tuturor
Celulelor Organice. Unii indică Postul. Într-adevăr, are valoarea sa, că
Trezeşte Organele şi  Celulele la „ultima zvârcolire spre Viaţă”.  Noi
recomandăm întâi o REHRĂNIRE VIE. Pâinea Harică are Capacitatea
să pătrundă prin Celulele moarte şi intoxicate, să le curăţească, să le
REHRĂNEASCĂ.  În  unele  boli  mai  grave  şi  pentru  un  efect  mai
vizibil,  este  indicat  un  Regim  fără  fierturi,  cu  Alimente  cât  mai
naturale şi Pâine Harică Suficientă. 

În alte boli foarte „înrădăcinate”, de moştenire, foarte greu cedează.
De aceea să nu vă deruteze dacă efectul este uneori lent şi întârziat.
Spunea un bolnav că încercând Tratamentul nostru cu Pâinea Harică şi
Alimente HARICE, la început i-a ameliorat boala, dar din când în când
reapăreau vechile simptome. Cu timpul se răreau până la dispariţie. Un
bolnav de Stomac, operat de Ulcer, cu o Colită rebelă şj ceva la Ficat,
spunea că la început cu greu putea mânca Pâinea Harică. De asemenea,
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s-a declanşat o balonare cu gaze fetide, cu transpiraţii tot greu miro-
sitoare...  Într-adevăr,  vor  apărea  reacţii  între  digestivul  alimentelor
moarte şi cele Vii. Mai mult, Pâinea Harică vă va dizolva putrefacţiile
din Organism şi din intestine şi  le va elimina sub formă de gaze şi
mirosuri urâte. Spunea bolnavul respectiv că nu se mai putea suporta
pe el însuşi de atâta putoare ce ieşea din el. De abia după Trei Luni de
Regim strict, doar cu Pâine Harică şi Alimente Nefierte Vii, au început
să  dea  înapoi  balonarea  şi  gazele.  După  Trei  Luni  se  Curăţesc
Intestinele  de  Flora  Microbiană  pe  bază  de  alimente  moarte  şi  se
formează o nouă Floră Microbiană Saprofită, pe bază de Alimente VII
HARICE,  care  nu  mai  intoxică  Organismul  cu  toxine  negative  şi
otrăvitoare.  De  fapt,  în  Sacroterapia  noastră  Isihastă,  primul  lucru
urmărit este tocmai schimbarea Florei Microbiene toxice din Intestine,
cauza  majorităţii  bolilor  Interne.  Medicina  obişnuită  nu  prea  dă
importanţă acestui fapt. Toate bolile Digestive şi o parte din cele de
Inimă sunt cauzate de această floră microbiană pe bază de alimente
fierte şi moarte. Un bolnav de Inimă, cu dureri şi simptome semiangi-
noase, urmând un Regim cu Pâine Harică şi Alimente Naturale, după
60 de zile se ameliorează şi după un An îi dispar complet durerile. Un
altul cu Migrene rebele şi Arsuri Hiperacide în Stomac, la fel. Ne mai
spunea un altul că avea pe Piele foarte multe Aluniţe-Melanoame ce
creşteau  mereu.  După  un  Regim  Isihast  de  un  An,  aproape  i-au
dispărut,  unele  s-au micşorat  şi  altele  s-au uscat.  Un Tânăr  cu mai
multe  Coşuri  pe  Faţă,  de-i  desfiguraseră  aproape Faţa,  după câteva
Luni de Regim HARIC se Curăţă, fapt ce-i dădu curaj să persiste în
acest Regim Alimentar. Eczemele, de asemenea, dispar după un regim
strict.  Un altul  spunea că după o lună i-au apărut  dintr-o dată nişte
Bube pe tot Corpul, ce l-au speriat... Erau toxinele dizolvate de Pâinea
Harică, ce ieşeau în afară.

Unul cu simptome de Astm şi secreţii ce-i înfundau Nasul, după un
Regim de câteva Luni se  ameliorează,  urmând să persiste în  conti-
nuare. Un tânăr după o Encefalită nu mai putea merge, nu mai putea
vorbi şi nici duce Mâinile la gură. După un Regim HARIC, în special
cu Pâinea Harică, a început să meargă, să se servească de Mâini şi să
vorbească. Mulţi după acest Regim HARIC spun că le revine Memoria
şi au capul mai limpede. În privinţa Cancerului, Pâinea Harică are un
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efect minunat. În primul rând opreşte evoluţia, scade durerile. Necazul
este că mulţi bolnavi de Cancer nu au voinţa necesară să persiste. Noi
nu vrem să ne susţinem „teoriile”... Dacă cele consemnate de noi vă
vor fi de folos, ne vom bucura că v-am putut fi de ajutor. Noi nu ţinem
ascunse Remediile  Trăitorilor  Pustnici  şi  Monahi,  care  prin post  cu
PÂINE şi  APĂ şi  RUGĂCIUNE s-au  făcut  Sănătoşi  de  boli  şi  au
reuşit  să  se  înalţe  şi  Sufleteşte  la  o  VIAŢĂ  SFÂNTĂ.  Mâncarea
HARICĂ este Descoperită de Pustnici şi  Sfinţi,  care ne Reamintesc
nouă  de  ADEVĂRATA  HRANĂ.  Menţionăm  totodată  că  fără
Medicina de SUFLET degeaba se insistă doar pe cea a Corpului. Boala
are  rădăcini  în  „păcatele  sufleteşti”  şi  aşa  Medicina  trebuie  să  fie
Dublă,  de  Suflet  şi  de  Corp.  Sufletul  prin  Rugăciune  şi  Virtuţi
Evanghelice se va Curaţi de păcate şi boli, fapt ce se va răsfrânge şi
asupra  Corpului.  Încununarea  este  ÎMPĂRTĂŞIREA  cu  DUMNE-
ZEIASCA  PÂINE  LITURGICĂ  a  TRUPULUI  şi  SÂNGELUI
DOMNULUI HRISTOS, Arvuna VIEŢII Veşnice şi Nemuritoare.

22. Model practic de HRANĂ HARICĂ

Recitiţi cu atenţie cele spuse până acum şi fixaţi-vă bine Importanţa
VIULUI HARIC din orice Aliment şi mai ales din PÂINE, care este
baza HRĂNIRII  noastre spre Fiinţă-Viaţă.  Nu fiţi  fixişti  şi  fanatici,
însă. Noi, după căderea din Rai, ne zbatem între Viaţă şi moarte, între
Bine şi rău. Echilibrul nostru este în dualitatea contrară. Silinţa noastră
este să Depăşim aceasta în PACEA-ISIHIA TRINITĂŢII Necontrare.
Noi toţi suntem nişte „bolnavi ai păcatului”, mai mult sau mai puţin
vizibil. Viaţa noastră este aşa cum este, trebuind să facem faţă la toate.
Sufleteşte şi Corporal trebuie să ne descurcăm. Alimentaţia este „proba
de  Viaţă”  a  fiecăruia.  Dacă  ne  HRĂNIM  SĂNĂTOS  Sufleteşte  şi
Trupeşte, vom avea şansa să ne bucurăm de o oarecare Sănătate, altfel
vom fi nişte bolnavi în permanenţă cu suferinţele respective.

Alimentaţia noastră este între o mâncare moartă şi cea VIE. Cea
moartă, fiartă şi omorâtă ne dă nouă o energie mecanică, explozivă de
care avem nevoie în „agitaţia” noastră de Viaţă Omenească.  Idealul
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este  să  fim Calmi  şi  Lucizi,  dar  în  general  suntem vai  şi  amar  de
explozivi şi  distructivi.  Ne autodistrugem de bună voie. Alimentaţia
este Refacerea Potenţelor noastre Energetice. De aceea, fiţi înţelepţi şi
păstraţi un Echilibru între Energiile VII HARICE şi energiile mecanice
moarte, de care ne folosim totuşi în Activităţile noastre. 

În  mod  normal,  să  se  folosească  jumătate  Alimente  fierte  şi
Jumătate HARICE. Anual, câte o Lună de Zile, să se facă UN POST
cu  ALIMENTAŢIE  total  HARICĂ-VIE.  În  boli  trebuie  ceva  mai
susţinut.  Unii  aproape  Permanent  trebuie  să  aibă  o  Alimentaţie
complet  Vie,  altfel nu mai  este nici o şansă de Viaţă.  Cei ce vor o
Sfinţire  de  Viaţă  mai  deosebită,  de  asemenea.  Pâinea  Harică  noi  o
Evidenţiem pe  primul  plan.  Obişnuiţi-vă  să  mâncaţi  Pâinea  Harică
chiar dacă mai mâncaţi şi fierturi. Pentru cei bolnavi este baza. Ţineţi
cont de avertizările noastre, de deosebire a Alimentaţiei pentru Copii,
Tineri,  Femei,  Bărbaţi.  Fiecare  să  mănânce  după  specificul  vârstei.
Alimentele  fierte  şi  omorâte  au  amestecat  degradarea  în  energii
pozitive şi negative, încât, de nu le vom ţine în echilibru, vom deveni
victimele  lor.  Au  dreptate  cei  ce  vorbesc  de  Alimentele  acide  şi
alcaline,  Yin  şi  Yang.  Noi,  ca  Medicină  Isihastă,  însă,  consemnăm
Depăşirea acestora în cazul ALIMENTELOR complet VII şi HARICE,
ce  au  TRINITATEA  energetică  INTEGRALĂ.  De  aceea,  când  se
folosesc doar Alimente VII nu este nevoie de o deosebire strictă între
Alimente,  ele echilibrându-se de la sine în Organismul nostru, după
necesităţile respective.  Pâinea Harică este cel  mai  NEUTRU şi  mai
INTEGRAL  ALIMENT  pentru  toţi,  de  aceea  trebuie  să  fie  baza
mâncării.  Pâinea  obişnuită  este  acidă  şi  foarte  mecanică.  Cei  care
muncesc greu şi brutal să mănânce suficientă Pâine coaptă. Bolnavii şi
cei  ce  muncesc  uşor  să  o  evite.  Nemţii  o  înlocuiesc  cu  Cartofi.
Nenorocirea este că majoritatea o înlocuiesc cu Carne, care este şi mai
explozivă şi mai  acidă. Vai şi amar de cei care mănâncă prea multă
Carne şi puţină Pâine, că vor muri de Inimă, de Cancer şi degradare
nervoasă. Mulţi folosesc Grăsimi şi Dulciuri rafinate în exces, care, de
asemenea, sunt distructive la maximum. Nu vă jucaţi cu Propria Viaţă.
Încercăm un mic Model de Alimentaţie normală şi excepţională pentru
bolnavi.

Pentru  cei  obişnuiţi,  fără  boli  vizibile,  să  mănânce  jumătate
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alimente fierte-pregătite şi jumătate Vii şi naturale. Pâine obişnuită, la
fel, jumătate şi jumătate Pâine Harică Necoaptă. Atenţie, Copiii să nu
mănânce prea multă Carne, Ouă, Peşte, dulciuri rafinate şi Grăsimi.
Daţi  Copiilor  mai  multă  Pâine  Harică,  mai  mult  miez  de  Pâine
obişnuită,  coaja  arsă  fiind  nocivă  pentru  Rinichii  în  formare.  Cei
Tineri, până la căsătorie, la fel, că altfel îşi vor amplifica exploziile
sexuale,  până  la  scurgeri  masive  energetice  cu  urmări  grave.
Alimentele fierte să fie uşoare şi  nu cu multe amestecuri  de condi-
mente  şi  excitante  ca  ceapa,  usturoiul,  ţelina,  pătrunjelul,  prăjelile,
sosurile  picante.  Cartofii  prăjiţi  sunt  o  nenorocire.  În  rest,  să  fie  o
Alimentaţie normală, fără dulciuri rafinate şi Grăsimi. Copiii şi Tinerii
să  fie  obişnuiţi  să  mănânce  seminţe,  dar  neprăjite,  de  Dovleac,
Floarea-Soarelui, Nuci. La Salate să se evite Uleiul mult, că este foarte
exploziv pentru Copii şi Tineretul necăsătorit. Femeile, de asemenea,
să  mănânce  mâncarea  Copiilor  şi  Tinerilor,  mai  mult  mâncare
Formatoare şi alcalină, altfel e vai de ele. Tinerii care muncesc mai
greu şi brut să mănânce într-adevăr mai consistent, dar fără exces de
Carne, Grăsimi şi dulciuri rafinate, ci preparate naturale. Lactatele sunt
foarte bune, dar nu fierte şi la cuptor. Să se evite Laptele direct, că
produce o floră microbiană foarte toxică în intestine. Să se folosească
Brânza din Lapte Nefiert, Caşul şi Telemea ce se desărează. Să se evite
caşcavalul  şi  brânzeturile  topite.  Nu  fiţi  fixişti,  însă,  dacă  se  mai
întâmplă să gustaţi şi din acestea în cazuri excepţionale. Bătrânii să fie
menajaţi,  ca să  aibă o Viaţa  suportabilă  şi  prelungită.  (Recitiţi  cap.
anterioare despre Alimentaţia Copiilor, Femeilor etc.)

Pentru cei bolnavi trebuie o Alimentaţie Selectivă şi în majoritate
VIE şi HARICĂ. Nu este de ales. Pentru început,  în toate bolile se
face întâi CURA de CURĂŢIRE, dezintoxicare şi, cum îi zicem noi,
REMEMORAREA VIULUI HARIC. Unii  indică un POST forţat  şi
total. Noi consemnăm calea indicată de Sfinţi: POSTUL cu PÂINE şi
APĂ şi Rugăciunea Sufletului.  Mai mult,  din cauza degradărilor  de
astăzi, atât ca toxicitate, cât şi  ca neputinţă psihică, noi consemnăm
Pâinea Harică Necoaptă INTEGRALĂ. TAINA şi Miracolul Medicinii
noastre  Isihaste  este  această  Pâine  Harică,  Medicament  şi  Aliment
Total  deodată.  Noi  vă  Recomandăm  să  încercaţi  şi  un  astfel  de
Tratament şi îi veţi proba eficacitatea. Nu este nociv, nu este riscant ca
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alte Terapii. În Lucrarea noastră anterioară, „Pâinea Harică”, am redat
un model de astfel de Terapie de minimum 60 de zile, după care se
trece la o Alimentaţie mai blândă, şi pentru cei mai puţin bolnavi, la
reintrarea într-o Alimentaţie seminormală,  cu puţine fierturi.  În boli
mai grave se menţine o Alimentaţie strictă HARICĂ până la efectele
dorite. În completare la cele anterioare noi vă indicăm şi o Medicaţie
mai extinsă, cu baza, însă, tot în TAINA PÂINII HARICE.

23. Reţete cu Pâine Harică

Bolile  noastre  sunt  foarte  înrădăcinate  şi  greu  de  remediat.  De
aceea,  este  nevoie  de  mai  multe  modalităţi  adjuvante.  Medicina
obişnuită  s-a  străduit  în  această  privinţă  cu  găsirea  a  tot  felul  de
remedii, de la băi şi ceaiuri, până la extracte chimice. Noi recomandăm
o Medicină INTEGRALĂ,  ce  nu exclude  nimic  din  cele  bune,  dar
avem în vedere specificul nostru. În primul rând, consemnăm VIUL ca
HARUL DIVIN CREATOR,  care  ne  susţine  VIUL nostru.  Semnul
VIULUI HARIC este INTEGRALITATEA şi păstrarea firească a stării
energetice respective. Pâinea pe care o Cerem noi de la DUMNEZEU
este pe prim plan. Tot ce este omorât, fărâmiţat, despărţit  de părţile
sale,  pierde  VIUL HARIC  şi,  mai  mult,  se  negativizează  până  la
distructivitate. Noi, ca Medicină isihastă, de la început avertizăm că
doar un Medicament din ceva INTEGRAL şi VIU este cu Adevărat
Medicament. De aceea, noi excludem chimismele pure, mecanice, care
nu mai au HARUL VIULUI. Practic şi acestea au o Acţiune eficace,
dar  provizorie  şi  unilaterală.  Noi  nu excludem total  medicamentele
obişnuite,  chimice,  dar  numai  în  cazuri  excepţionale,  de  Infecţii  şi
şocuri, ce au nevoie de intervenţii rapide. Noi încercăm să consemnăm
şi o Medicaţie VIE, directă pe boli. Folosim PÂINEA NECOAPTĂ ca
posibilitate de extragere a Principiilor Vindecătoare din Plante şi din
alte materiale cu însuşiri terapeutice.
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24. Cele Trei Categorii de boli

În  Medicina  Isihastă,  noi  am  împărţit  bolile  după  cele  TREI
Categorii de energii ale Trienergiei noastre de Creaţie. Noi, ca Isihasm,
consemnăm Chipul Treimic al energiilor Create. Este doar o UNICĂ
energie,  dar  în  TREI Deschideri  energetice  deodată,  ca  analogie  cu
TRIFINŢIALITATEA CHIPULUI  de  SUFLET  din  care  se  Emană
energiile  proprii  (Vezi  capitolele  respective  din  Medicina  Isihastă).
Aici  se  încurcă  Ştiinţa  cu  evoluţionismul  energetic.  Este  doar  o
UNICĂ energie în TREI STĂRI deodată, ce nu se amestecă şi nu se
despart, orice despărţire fiind tocmai „ruperea energetică” a distructi-
vităţii păcatului căderii din Rai. Cele TREI Deschideri energetice din
locul Inimii, Mental-Informatice, în urcare spre Creier, cele Mobile ce
se răspândesc prin Sânge şi cele Acumulative ce se Depun direct în
Organele Interne, toate acestea pot avea înfundări şi anormalităţi. Aşa
cele  Informatice  ori  nu Urcă  suficient  în  Creier,  ori  nu  se  propagă
uniform în tot Sistemul Nervos, ori nu se întorc iarăşi spre Inimă de
unde au plecat, ori se pierd, se scurg în afară. Foarte mulţi se plâng de
o „epuizare nervoasă”. Cele mai mari scurgeri şi pierderi de energie
Nervoasă sunt prin sex, prin agitaţie mentală în Creier cu gânduri şi
idei fixe, o adevărată masturbaţie mentalo-nervoasă, cât şi prin falsul
sentimentalism de continuă timorare-frică, până la ură şi nervozitate
excesivă. Mintea nu trebuie să fie ţinută mult timp în Creier, nici să
coboare  energia  Nervoasă  în  jos  pe  Coloana  Vertebrală,  nici  să
explodeze în brutalitate şi vătămare în afară. Energia Mentală trebuie
să  Urce în  Creier, să  se  Configureze în  Informaţii-gânduri-Raţiona-
mente,  să  se  Armonizeze  cu  Simţuri  bune,  şi  fără  Zăbavă  să  se
REÎNTOARCĂ  spre  Inimă  şi  de  aici  în  CONŞTIINŢA Adâncă  a
SUFLETULUI  cel  dincolo  de  toate  energiile.  Mulţi  au  insomnii  şi
gânduri fixe, pentru că energia Mentală nu se mai întoarce din Creier
spre Inimă, ci se scurge pe Coloană în sex sau într-o agitaţie nervoasă
prostească. Mulţi au o pierdere de energie Mentală prin vârful Capului,
energie care nu rămâne nici în Creier, nici nu se răspândeşte în nervii
Organelor.

La fel în privinţa energiilor Mobile, care din dreptul Inimii trec în
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Sânge şi în tot Corpul. O parte sunt furate de sex, o alta de scurgeri
umorale, secreţii şi pierderi prin aşa zisa Aură. Mulţi au un „miros”
tare  şi  urât,  ca  dezintegrare  prin  Aură.  De  asemenea,  energiile
Acumulative la mulţi se pierd prin sex, datorită unei Alimentaţii prea
fierte şi toxice-explozive. De aici, multitudinea de boli, pe care noi le
împărţim în cele Trei Categorii (Vezi pe larg Medicina Isihastă). Hrana
Harică este cea care ne reface energeticul nostru adevărat. Alimentele
moarte  şi  mecanice  ne  dau  o  „compensare”  de  moment,  de  unde
„foamea” noastră nepotolită.

25. Câteva Reţete practice 
pentru bolile cele mai frecvente

Majoritatea  „digeră”  greu  ÎNVĂŢĂTURA şi  CUNOAŞTEREA.
Din  cele  relatate  până  aici,  noi  am încercat  să  vă  dăm CUNOAŞ-
TEREA  TAINEI  HRANEI  HARICE.  Pe  cel  bolnav  mai  puţin  îl
interesează „teoria”. Oferim în continuare şi câteva Repere practice.

A. Pâinea Harică se face simplu şi uşor. Grâul măcinat sau zdrobit,
de preferat atunci când se face şi PÂINEA, se amestecă bine cu APA,
ca o cocă vârtoasă de Pâine obişnuită. Atenţie să fie Făină de Grâu
Integral, necernută şi măcinată mai mare, ca o uruială. Această cocă
ori se întinde subţire ca să se usuce încet, ori se lasă cocoloş. Important
este să stea cel puţin 7-8 ore la Dospit, dar fără drojdie, eventual puţină
Sare pentru gust. Nu se coace, ci se lasă aşa. Se consumă ca atare. De
obicei se face Seara cantitatea necesară pentru o zi, adică până la Trei
Grame pe Kilocorp. Grijă să nu se acrească. Dacă se întinde subţire
pentru uscat, să se întoarcă pe o parte şi alta. Aşa se face o cantitate
Zilnică,Trei Grame Kilocorp pentru câte mese folosiţi, la fiecare masă.

B.  În  lucrarea  noastră  anterioară  am  dat  un  Model  practic  de
TRATAMENT pentru 60 de Zile,  cu PÂINE din aceasta  HARICĂ,
care nu se coace sub nici o formă. Indiferent de cele Trei Categorii de
boli, se începe cu acest Tratament în care baza este Pâinea Harică şi
restul câteva Zarzavaturi şi acestea nefierte. Nu se admit lactate şi ulei.
Seminţele  de  Dovleac,  Floarea  Soarelui  şi  Nucile  trebuie  neapărat
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folosite (Vezi, pe larg, Pâinea Harică).

C. Mare atenţie la APĂ. Recitiţi cu atenţie capitolul anterior despre
APA HARICĂ.

D.  Pentru boli mai deosebite noi încercăm şi o Asociere a PÂINII
HARICE cu alte Remedii Naturale deja recunoscute şi verificate. S-a
văzut  că Pâinea Harică are un mare rol  de a HRĂNI Direct Celula
Organică.  Pâinea  Harică,  astfel,  o  folosim  totodată  ca  VEHICUL
pentru alte Medicamente specifice pe boli. Cea mai mare greutate a
Medicinii obişnuite este că un Medicament se pierde în Organism şi nu
ajunge acolo unde este indicat. S-au încercat diferiţi dizolvanţi, dar toţi
sunt  anihilaţi  în  Organism.  Noi  Recomandăm  Pâinea  Harică,  ca
Vehicul sigur ce poate purta la sigur un Anumit  Medicament, direct
pentru o anumită boală. Aşa noi încercăm pe bază de Plante Naturale
câteva REŢETE în acest sens.

E.  Pentru bolile psihice şi nervoase
Pâinea Harică simplă deja Acţionează asupra Reglării  Circuitului

energiilor  Nervoase.  Aceşti  bolnavi  să  introducă  în  mod  serios  la
fiecare masă Pâinea Harică, chiar dacă mai mănâncă şi fierturi. Pâine
obişnuită  puţină  şi  fără  coajă.  Pentru  aceste  boli  trebuie  evitate
dulciurile  rafinate,  proteinele  concentrate  şi  grăsimile  rafinate  şi
directe, deoarece fac explozii în bieţii Nervi deja slăbiţi. Este greşită
concepţia că trebuie o Hrană puternică... În boli trebuie o Alimentaţie
blândă  şi  neexplozivă,  care  nu  suprasolicită  Nervii.  Un  Aliment
Integral are cele TREI energii, Informatice-Mentale, Mobile şi Acumu-
lative. Sunt Alimente cu energii Informatice în Evidenţă, pe care noi le
identificăm după Culoarea Roşie. În bolile de Nervi şi în cele psihice
se  consumă  tocmai  energiile  Informatice,  de  aceea  Recomandăm
Alimentele de Culoare Roşie, de preferat naturale. Atenţie, însă, la un
echilibru  cu  celelalte.  Alimentele  de  Culoare  Roşie  sunt  şi
Acumulative şi explozive, ca şi celelalte. Dacă sunt Vii şi neomorâte
sunt Acumulative, dacă sunt moarte sunt explozive. Aşa că bolnavii
trebuie să fie atenţi la aceasta. Contează mult şi Timpul Zilei sau al
Serii.  Ziua trebuie  Alimente  ce  frânează agitaţia  Nervoasă.  Aşa noi
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Recomandăm Ziua şi Alimente VERZI ce echilibrează şi potolesc pe
cele Roşii. Bolnavii de Nervi şi cei psihici au nevoie de o compensare
de energii Nervoase, prin Alimente Roşii, dar trebuie frânate să nu fie
prea explozive datorită bolii nervoase. Ziua mâncarea acestor bolnavi
să fie în egalitate Roşie şi Verde. Seara se măreşte doza de Verde şi
Galben, dar se menţine şi puţin Roşu. Noi nu facem „magia” Culorilor,
ci consemnăm Identificarea Acţiunilor energetice. Pâinea Harică este
un Vehicul  Miraculos  al  acestor  Energii.  Aşa se  pot  face adevărate
Medicamente în acest sens. Pâinea Harică cu Roşii, cu Morcovi, cu
Mere Roşii sunt în mod special pentru hrănirea cu energii Nervoase.
Dacă  se  mănâncă  doar  Alimentele  respective  fără  Pâinea  Harică,
acestea se pierd în majoritate prin digestie. Pâinea Harică are rolul să
le Extragă şi totodată să le protejeze de atacul digestiv. Vă atenţionăm
cu privire la această Capacitate a Pâinii Harice. Dacă folosiţi, în caz
excepţional,  şi  Medicamente  Farmaceutice,  de  asemenea,  vă  Reco-
mandăm Pâinea Harică pusă în Ceai făcut la Rece, un fel de Lapte de
PÂINE. Cu acest Lapte să se administreze Medicamentele respective.
Referitor la Laptele obişnuit, în bolile de Nervi să se cam evite, pentru
că  produce  o floră  microbiană  toxică în  intestine.  Să  se  folosească
totuşi nefiert şi în cantităţi mici şi cu Pâine Harică. În bolile de Nervi
şi în cele psihice evitaţi Alimentele grase şi dulciurile, care sunt foarte
explozive. 

Să se folosească Seminţele Uleioase, dar neprăjite, mai ales Semin-
ţele de Dovleac, ce sunt Sedative. Celelalte Remedii Medicale, Băi,
Fizioterapie,  vor  fi  mai  eficace  dacă  se  introduce  o  astfel  de
Alimentaţie HARICĂ. O Reţetă minunată este să faceţi Pâine Harică
amestecată cu URZICI Crude, care au cea mai multă Clorofilă Verde.
În loc de Apă, zdrobiţi bine Frunze de Urzici Crude şi faceţi Coca pe
care o uscaţi la Soare sau Aer. Aşa aveţi permanent un Medicament
veritabil la îndemână. Seara înainte de culcare sugeţi câte o bucăţică
de Pâine Harică şi  Urzică, un Calmant excelent al Nervilor datorită
Clorofilei. Iarna, când nu sunt Verdeţuri, să uscaţi de cu Vara Urzici,
Păpădie şi frunze de Morcov şi în coca de Pâine Harică puneţi puţin
praf  din  Verdeţurile  respective  Uscate.  Energiile  Informatice  din
Alimente, ca să ne Hrănească Nervii noştri slăbiţi şi bolnavi, trebuie să
fie din Alimente  Vii.  Să se evite condimentele ca:  ceapa,  usturoiul,
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piperul.  Sunt  bune Leuşteanul  şi  Ardeiul  Iute,  dar în  cantităţi  mici.
Bolile  psihice  sunt  într-adevăr  complexe,  greu  de  remediat,  dar  nu
imposibil.  La  Tineri  sunt  datorită  desfrâului  precoce,  din  lipsă  de
educaţie şi din cauza conflictelor. Se zice că sunt şi „duhuri necurate”,
chiar  posedări.  De  aceea,  în  astfel  de  boli,  pe  lângă  o  Alimentaţie
Sănătoasă, să se meargă des la Biserică, mai ales la SFÂNTA Liturghie
şi la Sfântul Maslu. Femeile au un complex aparte datorită tulburărilor
hormonale.  Spovedania-Mărturisirea  este  de  mare  trebuinţă.  Psiha-
naliza  lui  Freud este  incompletă  şi  nu acţionează asupra  „păcatului
sufletesc”, cauza de fapt a bolilor. Când aveţi tulburări de ordin psiho-
nervos interveniţi  imediat  atât  Alimentar, cât  şi  Sufletesc.  Opriţi  cu
Voinţa orice „conflict”, barem Mental. O supărare şi o furie nervoasă
declanşează, uneori, o adevărată psihoză. Creştineşte, soluţia este ca
imediat  să  apelezi  prin  Rugăciune  la  DUMNEZEU,  care  să  te
întărească în ispită şi în rezistenţa în faţa atacurilor răului. Paradoxala
„Iubire a duşmanului” este „Antidotul” otrăvirii nervoase şi Sufleteşti.
Dacă nu poţi şi nu găseşti soluţia de împăcare şi de rezolvare, „amână”
pe altă zi, până scade răul conflictului. Nu te lăsa presat de gândurile
contrare şi negre, prefă-le imediat şi amână orice proces mental. Fiţi
deştepţi,  ca să nu vă otrăviţi  tot sistemul nervos, care se va tulbura
până la dereglarea întregului sistem energetic nervos.

Amânaţi  pe mai târziu „mentalizarea” conflictului.  Creştinul zice
„facă-se  Voia  Domnului”  şi  gata,  a  oprit  gândurile  negative,  nemai-
lăsând Mintea să facă urgane şi ucidere psihică. După ce a trecut furia
momentului, apoi, uşor, puteţi să vă gândiţi la cele ce sunt de rezolvat.
Dacă în continuare vă înfurie şi vă tulbură la maximum, de asemenea
gândiţi pe „fragmente”, câte puţin şi apoi o pauză şi iar câte puţin, ca să
nu suprasolicitaţi nervii care îşi vor rupe circuitele energetice şi atunci
nu se mai poate face nimic. Impuneţi-vă o atitudine de Voinţă conştientă
şi cu stăpânire de sine. Mâncaţi imediat ceva Verde şi puneţi-vă în faţa
ochitor o culoare Verde, alături de puţin Roşu, dar foarte puţin, pentru că
roşul menţine energeticul nervos, dar în calmarea Verdelui, altfel este
„dezastru”. Aşa încercaţi să gândiţi la altceva pozitiv în afara conflic-
tului şi doar după ce vă simţiţi calmi puteţi să vă reîntoarceţi.

Rugaţi-vă cu Suflet ca BUNUL DUMNEZEU să vă ajute în încer-
cările Vieţii. Toţi trebuie să purtăm o CRUCE pe această Lume păcă-

465



toasă, dar prin PUTEREA DOMNULUI se poate duce cu Demnitate
până la capăt. În suprasolicitările conflictuale, daţi importanţă PÂINII
HARICE,  care  are  energii  suficiente  pentru  refacerea  pierderilor
energiilor  nervoase.  Folosiţi  Pâinea  Harică  în  combinaţie  cu  ceva
Verde, este de mare ajutor. Coborâţi  imediat  Atenţia din Cap în jos
spre Gât. Atenţie nu în Inimă, unde este iuţimea şi mânia, că daţi de
altă belea şi declanşaţi tulburări de Sistem energetic general. În Gât
este „Masa Tratativelor”, în Locul dintre Cap şi Inimă, aici la „masa
verde” a împăcării şi Păcii. Creştinul se ROAGĂ cu Vorbe de Iertare şi
Dragoste chiar şi pentru cel mai mare duşman. Cântaţi ceva de Laudă
şi  Veselie  şi  imediat  se  calmează  „furtuna”  din  Cap şi  „focul”  din
Inimă.  Daţi  importanţă  Somnului.  La  culcare  opriţi  orice  gândire
conflictuală, amânaţi-le pe toate pentru altădată. Încercaţi să adormiţi
cântând  din  Gât  Rugăciuni  de  Mulţumire  şi  Laudă.  Pâinea  Harică
pentru Corp şi CUVÂNTUL SFÂNT pentru Suflet este Sacroterapia
Isihastă  a  bolilor  psiho-nervoase.  LAPTELE  VERDE  din  Paharul
ROŞU,  VIAŢA din  SÂNGELE Curat  şi  neomorât,  iată  iconografia
CHIPURILOR noastre. Orice omorâre otrăveşte SÂNGELE, ce nu va
mai avea VIAŢĂ Dătătoare de VIAŢĂ. SÂNGELE EUHARISTIC al
LITURGHIEI  HRISTICE  este  HRANA  VEŞNICIEI,  că  este
SÂNGELE CELUI ÎNVIAT din moartea otrăvitoare.

F. Pentru bolile energetice
Acestea  sunt  bolile  Sângelui  şi  ale  tuturor  energiilor  mobile  din

organismul nostru. Pornesc din Inimă, ca şi cele nervoase, şi se întorc
tot în inimă, de unde trec în VIUL Sufletesc în care se resorb şi se
reînnoiesc (Vezi Medicina Isihastă). Dereglarea acestui circuit, cât şi a
Schimbului energetic cu energiile din afară-mediu produce complexul
de  boli  ale  acestei  categorii.  Noi  nu  mai  repetăm  cele  expuse  în
Medicina Isihastă. Aducem numai câteva completări cu indicarea unei
Alimentaţii HARICE, ca Terapie specifică. Fără aceste energii Mobile
noi nu mai suntem apţi de mişcare. Toate bolile de neputinţă energetică
fac parte din această categorie. Aceste energii Mobile sunt de Culoare
Galbenă.  Cele  Nervoase,  s-a  văzut,  sunt  Roşii.  Galbenul,  însă,  este
Mobil în Mediul Roşu-Sângele-informaticul. Şi Galbenul se odihneşte
în Albastru ca şi Roşul. De aceea, energiile Acumulative sunt Albastre,
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dar totodată în Prezenţa celor Galbene şi Roşii. Aceste Trei Energii nu
pot fi niciodată despărţite şi singularizate, pentru că devin negative şi
nocive sau în autodistrugere. De aici, grija noastră  Hrană Trinitară,
deodată  cu  cele  Trei  Energii  nedespărţite  şi  în  Egalitate.  Această
Realitate a Revelaţiei Creştine a CHIPULUI TRINITAR ar trebui luată
în consideraţie de Ştiinţă, care încă se complace în concepţia duală şi
contrară  a  unui  energism  de  „pozitiv  şi  negativ”  în  transformare
reciprocă.  Aceasta  este  în  fizica  şi  chimia  materiei  moarte,  nu  a
Materiei VII. Căderea din Rai aduce această anormalitate a ruperilor
energetice până la oontrarietatea lor. Noi trebuie să ne întoarcem la
materia VIE a TRIENERGISMULUI deodată. 

MATERIA VIE este  acest  TRIENERGISM,  CHIPUL REVELA-
ŢIEI Creştine ne Readuce nouă CHIPUL Adevăratei  Realităţi.  Este
păcat că nu luăm aminte, ca să putem remedia anormalităţile bolilor
noastre. Noi aici încercăm câteva Indicaţii de Sacroterapie tocmai în
acest sens. Datorită unei Alimentaţii moarte şi toxice, Sângele nostru
nu mai este capabil să Mobilizeze energiile Mobile sau mobilizează
energii  mobile  negative-distructive  şi  aşa  apar  boli  energetice  de
„lipsă” de energie sau de energii distructive, care afectează astfel şi
celelalte energii,  până la boala Organică directă.  Viziunea aceasta a
Trienergisrnului  dă  o  altă  privire  asupra  bolilor  cât  şi  asupra
Remediilor lor. Aşa, în bolile energetice, noi Recomandăm în primul
rând Pâinea  Harică,  ce  are  tocmai  Trienergismul  cel  mai  coeziv  şi
totodată cel mai Comunicativ, ce Hrăneşte şi echilibrează pe cele în
deficit. Ca un aport de energii Mobile mai mare vă indicăm Alimentele
de culoare  Galbenă,  care  în  Asociere  cu Pâinea Harică  se  vor  face
Hrănire a insuficienţelor  energetice.  Aşa la  Pâinea Harică puneţi  în
Făina de Grâu şi puţină Făină de Porumb, care este Galbenă, şi va fi un
Adevărat Medicament. Şi pentru că Galbenul pur este mai rar, folosiţi
Verdele  care  este  Galben  cu  Albastru.  Aşa  să  nu  vă  lipsească
Alimentele Verzi şi îndeosebi crude. Unii au o paloare bolnăvicioasă
pe  faţă,  datorită  împiedicării  energiei  Mobile  de  a  pătrunde  în  tot
Organismul. Aura prea Galbenă a energismului nostru este o boală a
acestei categorii. Galbenul nu trebuie să fie niciodată singular, ci cu
Roşu ca Portocaliu şi cu Albastru ca Verde sau în prezenţa celor două.
În anemii şi slăbiciuni energetice noi indicăm Alimentele în acest sens.
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Pâinea  Harică  şi  Urzica  sunt  cel  mai  „antianemic  medicament”.
Zdrobiţi Frunze de Urzică şi amestecaţi-le cu Grâu măcinat şi faceţi
Pâine Harică, în care să fie şi puţin Mălai de Porumb sau Mei. După ce
stă la dospire minimum opt ore şi se usucă, mâncaţi înainte de masă
astfel  de  Pâine  antianemică.  Pentru cei  mai  sensibili  la  gust,  faceţi
lapte din această Pâine, punând-o în Apă până se dizolvă, în care se
mai  pune  ceva  acrişor  ca  să  fie  mai  accesibilă.  Nu  îndulciţi  acest
Lapte,  că  dulcele  fermentează  şi  amestecă  energiile  până  la
negativizare. 

La fel pentru Leucemii. Un astfel de bolnav a făcut o Cură de 60 de
zile cu Lapte de acesta şi cu un regim doar de Crudităţi, care a avut
rezultate  pozitive  atât  ca  anemie,  cât  şi  în  privinţa  Leucemiei  ce  a
început să dea înapoi. Cine are voinţa dârză de a se Hrăni Haric, nu va
fi  dezminţit.  Noi  avem  multe  confirmări.  În  bolile  energetice,
mâncarea  multă  şi  prea  consistentă  mai  mult  strică  decât  ajută.
Energiile Mobile în deficit nu sunt compensate de „masa fizică”, ci de
energii Pure energetice, ce sunt altele decât cele Acumulative-fizice.
Înţelegeţi aceasta. Cei slabi energetic nu sunt totuna cu cei slabi fizic.
Sunt slabi energetic cei graşi şi foarte energetici cei slabi. Sunt anemici
cei  graşi  mai  mult  decât  cei  slabi  fizic.  Uleiul  rafinat,  grăsimile
animale şi dulciurile rafinate degradează tocmai aceste energii Mobile,
consumându-le  în  procesele  lor  chimice,  nemaihrănind  de  fapt
deficitul energetic propriu-zis al nostru. La fel, proteinele multe absorb
energiile Mobile  şi  fură astfel  Organelor  tocmai  energia  de care  au
nevoie. Într-un Tratament pur energetic reduceţi grăsimile, dulciurile şi
proteinele  multe  şi  mai  ales  omorâte.  O  împiedicare  de  circuit
energetic este adesea pe Coloana Vertebrală. Mulţi se plâng de dureri
de şale sau alte regiuni ale Coloanei, cu dureri de cap şi ameţeli. Un
Tratament cu o Alimentaţie HARICĂ aduce ameliorări vizibile şi, de
se persistă, se ajunge până la vindecare. Afecţiunile Măduvei Osoase
sunt datorită anormalităţilor energiilor Mobile vehiculate de Sistemul
Sangvin. Să se insiste mult pe Hrana cu Pâine Harică, pe Alimente VII,
cu  evitarea  dulciurilor  şi  grăsimilor  rafinate.  Uleiul  rafinat  ca  şi
dulciurile rafinate sunt cele mai groaznice toxine pentru Sânge. La fel,
Untul. Să se folosească Grăsimile din Seminţe neprăjite şi nu separate,
ci integral. Cei cu boli sangvine mai grave să excludă aproape total
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uleiul şi grăsimile, să folosească direct Seminţele uleioase în schimbul
lor. Afecţiunile de Inimă, la fel, doar cu un astfel de regim alimentar se
pot  remedia.  În  cazuri  de  Infarct  trebuie  eliminate  din  Alimentaţie
orice  Alimente  de  origine  animală,  orice  grăsime,  folosind  doar
Seminţe uleioase care chiar ajută Inimii. Câteva zile de Regim doar cu
Pâine Harică şi Seminţe de Dovleac, Floarea-Soarelui sau Nuci şi cu
puţine  Verdeţuri,  imediat  ameliorează  boala.  În  cazuri  grave,  este
nevoie de timp mai lung. Un bolnav de Inimă, cu dureri permanente
presternale şi în regiunea inimii, după o Lună de Regim strict cu Pâine
Harică  şi  Seminţe  şi  Verdeţuri,  se  ameliorează  şi,  prinzând  curaj,
continuă  alte  două  Luni,  până  la  dispariţia  simptomelor  respective.
Carnea, ouăle, peştele şi laptele se exclud la început şi uşor se introduc
după  ameliorare.  Doar  Brânza  din  Lapte  nefiert  este  îngăduită.
Caşcavalurile şi brânzeturile topite şi la cuptor sunt otravă pentru cei
cu afecţiuni energetice, producând paralizii irecuperabile. Pentru cei cu
afecţiuni gastrice, care nu pot mânca orice, să Bea mereu câte puţin
Lapte de Pâine Harică în care este şi Mălai de Porumb (Vezi reţeta
anterioară).  Este  foarte  hrănitor,  bun  pansament  gastric  şi  reduce
apetitul alimentar. Mare atenţie la Lichide, care, de nu sunt suficiente,
dau dereglări  de circuit  Energetic Mobil.  Apa să fie cel  puţin două
Kilograme pe zi. Ca Lapte de Pâine Harică este cel mai indicat. Să se
bea cu mici şi dese înghiţituri. 

Nu uitaţi bolile de Suflet ce afectează direct energiile Mobile ale
Corpului  nostru.  Supărarea,  duşmănia,  ţinerea  de  minte  a  răului,
răzbunarea,  răutatea  otrăvesc Sângele  cu energii  mobile  negative şi
distructive. Cei cu adevărat Creştini se Spovedesc, Iartă totul şi capătă
PACEA cea  Dătătoare  de  Viaţă.  PACEA din  Suflet  şi  Credinţa  în
Ajutorul Lui DUMNEZEU este Sacroterapia Sufletului în aceste boli
energetice. Nu vă mai gândiţi la nimic rău, evitaţi conflictele, renunţaţi
mai bine dumneavoastră, ca să vă Recâştigaţi Sănătatea, care este mai
scumpă  decât  toate,  altfel  pierdeţi  totul.  Alimentaţia  Vie  şi  PACEA
Sufletului este Medicina Integrală a bolilor energetice. Nu uitaţi APA
SFINŢITĂ,  Aghiasma,  Anafura  şi,  de  este  posibil  şi  nu sunt  impe-
dimente, SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE – PÂINEA DUMNEZEIASCĂ
a  TRUPULUI  HRISTIC,  CEL  mai  mare  MIRACOL  al  Creaţiei.
Sfântul  Maslu  este  o  TAINĂ  specială  pentru  astfel  de  boli.  Unii
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energeticieni de orientare creştină încearcă o Regrupare a energiilor
Mobile  printr-un  fel  de  Purificare  Energetică  a  Sângelui,  prin  Aer-
Respiraţie curată şi amplificată, dar cu RUGĂCIUNE. 

RUGĂCIUNEA  face  ca  să  Inspirăm  un  Aer  HARIZAT,  ce
pozitivizează negativurile  atmosferice  şi  toxice.  Aprinderea Tămâiei
Sfinţite la Biserică este  o HARIZARE a Aerului.  Băile  cu Apă,  de
asemenea, sunt un bun Remediu binefăcător, reci şi fierbinţi. Apa este
cea mai Purificatoare pentru Organismul nostru. Cine nu se spală, atât
pe  dinafară,  cât  şi  pe  dinăuntru,  este  un  intoxicat  şi  negativ. Mare
atenţie  să  nu  vă  lăsaţi  furaţi  de  energii  de  cei  „răi”.  Feriţi-vă  de
anturajele  celor  „răi”,  pentru  că  vă  vampirează  energiile.  Nu  vă
aruncaţi  energiile  prin  excesuri  de  sex.  Cei  necăsătoriţi,  nu  faceţi
masturbaţie că este adevărată sinucidere energetică. Perversiunile sunt
inversări  energetice  ce  dau  mutaţii  energetice  până  la  „mutaţii
biologice”. Degenerările perversiunilor vor fi  marea tragedie a unor
mutaţii biologice cu efecte pe întreg Psihoenergismul Uman. Alimen-
taţia Harică este singurul Remediu pentru acestea. Nu vă sinucideţi,
fraţilor, treziţi-vă. Vai vouă, părinţilor, care nu oferiţi Copiilor voştri o
Alimentaţie  Sănătoasă.  Le daţi  mâncare  multă  şi  explozivă,  care  în
fond  îi  „termină”,  prin  creştere  forţată,  cu  energii  negative  care
anormalizează funcţiile Organelor. Copiii trebuie să crească încet, fără
grăsimi  fizice,  cu Organe Sănătoase.  Majoritatea  Tinerilor  de astăzi
sunt  „terminaţi”  energetic  şi  cu Organe rupte  şi  vătămate  de hiper-
funcţii anormale şi negative. Ce viitor vor avea? ,,Mulţi simt un „rău”
de la Stomac apoi fac chiar lipotimie-cad jos, ca morţi. În  Medicina
Isihastă noi am indicat câteva Remedii de menţinere a energiilor în
regiunea  Diafragmei,  către  Splină,  unde  este  Plexul  Solar  Creierul
Organic. Încordaţi Diafragma, sus, imediat sub coaste, nu în regiunea
buricului,  cum fac sportivii,  ci  în vecinătatea Ficatului,  Stomacului,
Splinei, Pancreasului, şi toată linia Organelor Interne. Inspiraţi adânc
şi  dilataţi,  totodată,  Diafragma  menţinând-o  încordată.  Nu  forţaţi.
Faceţi câteva încordări în acest fel, cu pauze de relaxare scurte. Dacă
simţiţi o căldură nu vă speriaţi, dar nu vă opriţi la ea. Energiile se vor
Grupa, răul va dispărea, ca şi ameţeala sau starea de vomă. Va face
totodată un masaj energetic al tuturor Organelor Interne cu desfundări
energetice  de  mare  folos.  Totodată,  masaţi  Urechile  până  se
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înfierbântă. Mare atenţie la Tălpile Picioarelor, să nu vă fie reci,  că
este semn de înfundări energetice nocive. Trebuie să aveţi întotdeauna
Picioarele calde, fără umezeală. Când vă spălaţi, masaţi-vă bine tălpile.
Mergeţi desculţi prin apa rece şi faceţi cât mai multe ridicări pe vârful
degetelor de la picioare (Vezi Desfundările energetice din  Medicina
Isihastă). Alimentaţia este, însă, marea filozofie. Dacă este HARICĂ
se va Purifica tot Organismul. Unii îşi „imaginează” o Energie Divină
cum intră în ei,  mai  ales când se Roagă.  Fiţi  atenţi  şi  nu cădeţi  în
sugestii false, confundând HARUL Divin cu propriile energii sau tot
de creaţie.  Într-adevăr, HARUL este Accesibil,  dar nu la „cheremul
nostru” şi cum vrem noi să-l manevrăm. El lucrează dincolo de voile
noastre. HARUL este SUPRAENERGIE. Energeticienii lucrează doar
cu energii de creaţie, nu HARICE. HARUL ne poate pozitiva energiile
de Creaţie, dar pe cele HARICE nu le putem manevra noi. Mulţi cad în
extremismul  Divinului  sau  doar  al  creaţiei.  Aşa  mulţi  văd  în  toate
energiile  doar  HARUL  DIVIN.  S-a  arătat  anterior  că  Energiile
HARICE sunt  deosebite  de  energiile  create  de  către  Supraenergiile
HARICE,  fără  confundare  sau  amestecare.  Şi  noi,  creaţia,  avem
energii proprii de creaţie, ce pot Dialoga apoi cu Energiile Necreate
HARICE. Acest Dialog este TAINA Medicinii noastre Isihaste. Ştiinţa
manevrează energiile create şi Religia doar are Legătura cu Energiile
HARICE. Vă rugăm să nu le amestecaţi şi să nu le confundaţi.

G. Pentru bolile energiilor Acumulative
Energiile Acumulative sunt cele care dau masa fizică a Organelor.

Ştiinţa consideră greşit că zisa „materie” este această „masă Fizică”,
care ar fi produsul concentrării energiei. Se consideră că Atomii ar fi
„formele  masei  fizice”  gruparea  lor  dând  formele  fizice  gazoase,
lichide şi solide. Ocultiştii mai zic că înainte ar fi „sunetul-vibraţia”,
un fel de energie subtilă, care prin transformări multiple ar da formele
obiectelor, iar sunetul ar fi produsul Spiritului. În viziunea Creştină,  
s-a văzut că Spiritul-FIINŢA este originea în Sine, care fiind TRINI-
TARĂ în SINE, VIE, mai are miracolul să emane din acest VIU şi o
Trienergie, deodată şi în egalitate. DUMNEZEU, SPIRITUL absolut,
este FIINŢA absolută, TREIME în SINE, care emană în mod normal şi
HARUL, Energiile Necreate. Filozofiile necreştine consideră Spiritul
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singular,  iar  HARUL îl  consideră  a  fi  însăşi  Creaţia.  Fiţi  atenţi  la
Revelaţia  pur  Creştină,  a  FIINŢEI  DUMNEZEIEŞTI  cu  Energiile
SALE Necreate HARICE. În Creaţie, Acest CHIP al Lui DUMNEZEU
se Transpune creativ în Suflet-Fiinţă creată şi energiile create. Sufletul
creat  este  Chip Triadic  în  Sine,  adică  Viu  Spiritual,  Trifiinţialitatea
creată,  ce  are  Pecetea  CHIPULUI  TREIMIC  al  Lui  DUMNEZEU
CREATORUL. Sufletul-Fiinţă creată ca VIU are, de asemenea, Taina
emanării unor energii de creaţie, ce reflectă în energii Chipul Triadic
de  Suflet.  De  aici,  Trienergismul  energiilor  create,  ca  reflectare  a
Chipului de Suflet cel Creat după CHIPUL LUI DUMNEZEU CEL
TREIME. DUMNEZEU Creează o Creaţie deodată Fiinţa creată cu
energiile ei create, adică Suflet şi Corp. Dumnezeu nu Creează întâi o
zisă „materie liberă”, din care apoi modelează Creaţia ca forme create.
DUMNEZEU  Creează  deodată  Viaţă  şi  Corp.  A  ZIS  să  se  facă
mulţimea  animalelor,  mulţimea  Pomilor,  Peştilor  (Facere  1).  Ca
revelaţie Biblică, nu există „materie liberă”, ci Corpuri. În Corpuri este
energia  în  cele  trei  forme,  ca  energie  subtilă-informatică,  energie
mobilă  şi  energie  masă  fizică.  În  această  Viziune  pur  creştină  a
Trienergismului  Corpurilor  create,  orice  teorie  a  evoluţionismului
cade. Corpurile nu evoluează, sunt Create de la început. DUMNEZEU
nu Creează nişte principii  care apoi sunt lansate să-şi confecţioneze
evolutiv Corpuri, de la cele gazoase până la cele solide. DUMNEZEU
Creează Fiinţe Create cu energiile lor create-Corpuri, ca Fiinţă creată
cu energiile create, neputând fi „Fiinţa creată fără energiile sale”, după
cum  şi  DUMNEZEU  este  FIINŢA  absolută  şi  Energiile  Necreate
HARICE (Sfântul  Grigorie de Palma).  Ocultiştii  vorbesc de corpuri
diferite evolutive, zise corpul mental, vital şi fizic. Ca viziune creştină,
noi zicem că există doar un Singur Corp, care, însă, este Trienergie
deodată  şi  în  egalitate.  Şi  această  Trienergie  a  Corpului  este  greşit
interpretată ca trei corpuri ale Corpului nostru. Sufletul creat emană
Trei  energii  deodată,  care  configurează  Corpul  nostru  Individual:
energia  mental-nervoasă,  energia  mobilă-vitală  şi  energia  fizică-
organică.  Corpul  nostru  este  doar  cele  Trei  energii  deodată,  orice
rupere fiind fatală. (Vezi,  pe larg, în  Medicina Isihastă şi  relatările
anterioare). Căderea din Rai dezechilibrează aceste Trei energii până la
moartea  Corpului  nostru,  până la ruperea Corpurilor  în energii  zise
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„libere”, care sunt negative şi distructive, intoxicante şi poluante. Deci
nu  de  la  început  au  existat  energii  libere,  care  apoi  evolutiv  s-au
configurat în Corpuri, ci au existat întâi Corpuri care, prin distrugere,
şi-au rupt energiile Corpului. Aici sunt confuziile. Revelaţia creştină
vine  cu  Rememorarea  Chipului  Corpului  integral,  ce  prin  păcat  se
dezintegrază. Ca medicină, de asemenea, noi trebuie să avem Chipul
Integral al Corpului, ca să Vindecăm bolile Corpului. Bolile energiilor
Acumulative-fizice  sunt  identificate  doar  în  contextul  Integral  al
Corpului.  Organele  Corpului  sunt  o  „masă  fizică  organică”  cu  o
anumită  funcţionalitate.  Să  nu amestecăm „fiziologia  cu  anatomia”,
dar nici să le despărţim. Nu funcţia produce organul şi nici organul nu
produce funcţia, ci funcţia si organul sunt deodată, orice rupere fiind
desfiinţarea  amândurora.  Şi  potenţarea este  reciprocă.  Unii  încearcă
magia producerii corpurilor prin zisele energii mentale şi eterice... De
fapt, nu poate fi o producere, ci o Readunare a celor Trei Energii care
doar aşa pot configura un Corp. O energie nu se transformă în alta, ci
se „cheamă” una pe alta şi se potenţează, se mobilizează reciproc. 

Unde  este  o  energie  nu  poate  sta  singulară,  ci  antrenează  pe
celelalte şi se „adună” ca să refacă Trienergismul unui Corp. Nu există
energie liberă, ci doar în Forme-Corp. Chipul energiilor este Corpul,
după  cum  Chipul  Sufletului  este  PERSOANA  FIINŢIALĂ.  Taina
coeziunii  materiei  este  Chipul-Corpul,  după  cum  Taina  Unităţii
Sufletului este PERSOANA. Organul este Asemănare de Corp, este un
„Cuvânt” al Gramaticii întregului Corp. Corpul nostru este „Propoziţia
şi  Fraza”  Limbajului  Personal  al  Sufletului  nostru.  Organele  sunt
Cuvintele. Funcţiile sunt Mentalul şi Simţurile sunt Vitalul. Conştiinţa
este  întregul  Corp,  deodată  Organ,  Funcţie  şi  Vital.  Sufletul  este
„Dincolo”, adevăratul CHIP de PERSOANĂ Fiinţială proprie şi Unică
a  fiecăruia.  Aşa,  energiile  Acumulative  sunt  legate  direct  de  masa
organelor,  orice  deficienţă  producând  leziuni  organice,  până  la
distrugere. Dar energiile se au în „Memorie” una pe alta, de aceea sunt
fără despărţire. Aşa, noi evidenţiem o Terapie Integrală. Tratamentul
doar  cu  „anumite  medicamente”,  doar  pentru  o  anumită  parte,  este
astfel insuficient. De aici, Alimentaţia care trebuie să conţină toate cele
Trei  energii  deodată.  Pâinea Harică este cea mai  Integrală Hrană în
acest  sens.  Orice  aliment  fiert  şi  omorât  îşi  rupe  Trienergismul,  le
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distruge memoria şi le negativizează. Energiile Acumulative se depun
ca masă fizică, ce aparent dau Forma Corpului, Organelor. Energiile
Acumulative Hrănesc direct Celulele. Dacă sunt energii acumulative
moarte, paradoxal nu mai au sensul spre Interior, ci spre exterior, de
unde afectarea mai  întâi  a membranei  Celulare,  care  astfel  distruge
însăşi  Celula,  până la  distrugerea mai  întâi  a membranei  Organului
respectiv. De aici, leziunile organice. Toate bolile cu leziuni Organice
sunt  ca  deficienţă  a  energiilor  Acumulative.  Mare  atenţie  la  acest
proces. Energiile Acumulative omorâte distrug forma celulară în loc s-
o hrănească. În loc să menţină Celula, o dezintegrează, o aruncă în
afară exploziv, de unde aparenta energie a alimentelor mecanice, dar
insuficiente  în  interiorul  celulelor,  de  unde  permanenta  „foame”
nepotolită. Cei care mănâncă Alimente Vii nu au „foamea pătimaşă” ca
cei ce mănâncă alimente moarte. Sunt majoritatea graşi în afară, dar
foarte slabi în lăuntrul celular. De aceea, bolile de degenerare celulară,
până la  leziuni  organice,  sunt  boli  ale  energiilor  Acumulative.  Deci
atenţie  la  aceste  energii.  Dar  fixaţi-vă  bine  că  doar  cele  VII  refac
Celulele. Aşa,  nu mai  este nici  o concesie pentru astfel de bolnavi.
Doar  HRANA VIE HARICĂ este  Salvarea.  Bolnavii  de  ulcere,  de
leziuni  celulare  în  diferite  organe,  să  dea  atenţie  energiilor
Acumulative VII. Noi încercăm câteva indicaţii. Alimentele dulci sunt
cele  mai  puţin acumulative,  deşi  se  ştie  că  se  depun provizoriu  ca
glicogen. Cele grase, de asemenea. Cele proteice sunt cele mai Acu-
mulative. Dar, repetăm cu insistenţă, orice Proteină omorâtă se face
explozivă  şi  nu  hrăneşte  interiorul  celular,  ci  exteriorul  pe  care  îl
„umflă” până la rupere. Deci doar Proteinele VII sunt real ACUMU-
LATIVE.  Şi,  mai  mult,  Proteinele  singulare  devin,  de  asemenea,
nocive,  pentru  că  neapărat  trebuie  să  fie  în  prezenţa  glucidelor  şi
lipidelor, care şi acestea trebuie să fie VII. Deci înţelegeţi ce înseamnă
o Alimentaţie Vindecătoare, doar INTEGRALĂ şi VIE. În diabet, spre
exemplu, este foarte greşită alimentaţia cu multe Proteine din carne.
Vai de bietul Pancreas, că în loc să-l refacă, îl distruge Celular. Pâinea
Harică are Proteinele cele mai Acumulative.

Pâinea obişnuită coaptă, într-adevăr, nu este bună în diabet, pentru
că  prin  coacere  proteinele  se  precipită  şi  se  degradează  până  la
negativizare,  iar  glucidele  prin  temperatură,  la  fel,  se  fac  foarte
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explozive. În Pâinea Harică glucidele sunt legate de proteine şi puţine
grăsimi,  încât  nu  se  eliberează  brusc  şi  aşa  pot  fi  digerate  fără
maltratarea Pancreasului bolnav. La fel, în cirozele de Ficat. Alimente
cu  energii  Acumulative  sunt,  de  asemenea,  cele  cu  multe  săruri
minerale, cele Tari şi Consistente. Grâul încolţit nu mai este Acumu-
lativ, ci  exploziv. De aceea,  noi  î1  excludem din alimentaţie.  Toate
seminţele  sunt  Acumulative,  dar  prin încolţire  se  fac  explozive.  Nu
folosiţi seminţe încolţite. Zdrobiţi-le şi aşa le înmuiaţi în Apă, altfel,
chiar de nu încolţesc, ele deja îşi trec energiile în explozive, încolţirea
fiind un proces exploziv. Brânza din lapte nefiert este foarte bună, dar
nu multă,  să  nu treacă de un gram pe Kilocorp la  o  masă.  Brânza
telemea, chiar de este închegată şi sărată, fiind din lapte nefiert este
bună. Se pune la desărat. Ouăle, chiar crude, sunt foarte explozive şi
aparent  au o energie  plastică,  care  în  fond nu se  depune în  celule.
Copiii şi Tinerii să nu folosească multe alimente explozive, pentru că
le întârzie dezvoltarea Organelor sau le hiperdezvoltă funcţional până
la un consum rapid al masei organice. Cancerul este, paradoxal, boala
hiperacumulării, dar în celule anormale, de unde hiperproliferarea lui,
cu  consumarea  şi  devorarea  celorlalte  organe  vecine.  De  aceea,  în
cancere  să  se  oprească  orice  aport  proteic,  de  unde  eficacitatea
Postului în cancere. Pâinea Harică şi vegetalele crude opresc procesul
cancerigen  şi  refac  Celulele  normale.  Grăsimile  degradate,  rafinate,
sunt foarte explozive până la ruperi celulare. Grăsimile se depun în
exterior, dar înlocuiesc şi masa celulară, până la distrugerea Organelor.
Exploziile sex fură cele mai multe energii acumulative. Bioenergetic,
să se orienteze energiile spre Interiorul organelor cu relaxare profundă.
Sufleteşte, Acumulativul este, paradoxal, în Dăruire. Fiecare are ceea
ce Dăruieşte. Aşa, fiţi atenţi la Sacroterapia noastră, deodată Suflet şi
Corp.  Ca să Acumulezi  trebuie să te Lărgeşti,  ca să încapă cât  mai
mult.  De  aceea,  mişcarea  dezvoltă  Organele,  pentru  că  le  măreşte
capacitatea de Acumulare. Sufleteşte, paradoxal, este Dăruirea de Sine
cea  care  Lărgeşte  pe  Celălalt  şi  tu  te  Lărgeşti  în  Iubirea  Lărgită  a
Celuilalt. De aceea, Sufletul nu poate trăi fără comunicare şi Dragoste.
Hrana  Sufletului  este  Iubirea-Dăruirea,  care  Hrăneşte  pe  Cineva  şi
Cineva îţi Hrăneşte iubirea ta. Sufleteşte, Acumulativul nu este în tine
însuţi, ci în Celălalt şi tu Însuţi te Acumulezi în Celălalt. De fapt, aici
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este  şi  TAINA HRĂNIRII,  de  a  Acumula  ceva,  dar  ceva  care  este
propriu ţie, pe care îl Dăruieşti şi totodată ai nevoie de el. Hrana este
BUNUL COMUN din care te Hrăneşti, ca apoi să-l Redăruieşti. De
aceea,  HRANA  ADEVĂRATĂ  nu  se  pierde,  nu  se  consumă,  se
ÎMPĂRTĂŞEŞTE reciproc, dintr-un BUN ce nu se distruge niciodată.
Zgârcenia  şi  egoismul  sunt  negativizarea  HRANEI  HARICE.
Omorârea este distrugerea hranei harice. HAR este DAR şi DARUL
este  HRANA  VIE  a  VIEŢII.  Ca  să  te  HRĂNEŞTI  înseamnă  să
Primeşti DARURI, pe care la rândul tău trebuie să le Redăruieşti, tot
ca DARURI. Cine nu Dăruieşte din cele ce a primit, nu va mai primi.
Cine  omoară  Darurile  Vieţii  nu  merită  să  trăiască.  De  aceea,
Alimentaţia  noastră  nu trebuie  să  fie  consum propriu,  ci  Primire  şi
Dăruire în egalitate, tocmai TAINA ÎMPĂRTĂŞIRII. Doar în această
TAINĂ  vă  veţi  vindeca  de  bolile  voastre.  De  aceea,  creştinul  nu
mănâncă singur, ci Dăruieşte din ale sale şi celorlalţi. Obişnuiţi-vă ca
din Alimentele pe care le folosiţi  să Dăruiţi  ca Ofrandă şi  altcuiva,
chiar unui animal. Este GESTUL HARIC al terapiei bolilor de Suflet.
Împărtăşirea este Dăruire şi Ofrandă. Şi cine nu se împărtăşeşte nu va
avea VIAŢA întru el, Zice DOMNUL HRISTOS (Ioan 6, 53).

PÂINEA este CHIPUL HARIC al ÎMPĂRTĂŞIRII.
Pâinea Harică este Medicamentul Minune al Medicinii noastre Isihaste.

În  EUHARISTIA HRISTICĂ  PÂINEA SE  Face  ÎNDUMNEZEIRE,
VIAŢA Veşnică.
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