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PREFAțĂ

Părintele Ghelasie de la Frăsinei (1044-2003) a 
dezvoltat în scrierile sale principii și rețete practice 
ale unei medicini de specific isihast. Caracterul inte-
grator al abordării sale constă într-o echilibrată și si-
multană promovare a diverselor modalități de recu-
perare și desăvârșire a omului. Sacroterapia (părtășia 
la Sfintele Taine ale Bisericii, rugăciune, isihie etc.), 
psihoterapia (regăsirea de sine a conștiinței, duhu-
lui și limbajului de suflet), dietoterapia (recuperarea 
memorialului sacru al hranei), mobiloterapia (terapia 
prin mișcarea care deblochează și armonizează ener-
giile corpului) își conjugă eforturile în elanul de vin-
decare prin recursul iconic la chipul lui dumnezeu 
după care a fost creat omul.

având gândul de a urma Facultatea de medici-
nă, Teodor Gheorghe (viitorul ieromonah Ghelasie) 
a absolvit o școală tehnico-sanitară din Cluj-Napo-
ca, exercitându-și profesia mai apoi în Abrud, un-
de avea să-l cunoască pe părintele său duhovnicesc, 
Arsenie Praja pustnicul. Purtarea sa de grijă pentru 
omul întreg, în lumina chipului său tainic, l-a făcut 
să păstreze permanent, în cuvintele și scrierile sale, o 
atenție către punerea în practică a unui model de de-
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mers isihast integral în vederea recuperării, vindecării 
și desăvârșirii lui. 

Rețetele medicinii isihaste sunt repere de practi-
că isihastă în vederea tămăduirii omului întreg, urmă-
rind în primul rând restabilirea legăturii duhovnicești 
a omului cu Dumnezeu și cu întreaga creație, prin 
conștientizarea de către el a tainei cuprinzătorului-chi-
pului ce-i conferă deschiderea dialogală a ființei, uni-
citatea și unitatea sa ca întreg constituit din ființă și 
energii, suflet și corp, precum și condiția sa euharis-
tică, odată cu chemarea de a se desăvârși în Trupul 
lui Hristos. Această atracție și orientare iconică atra-
ge după sine și o grijă față de suflet, corp, alimentație, 
respirație, mișcare, dialog și, în general, față de tot ce-
ea ce este vital pentru existența umană. 

Rețetele părintelui Ghelasie nu constituie un sistem 
înghețat în formule, ci mai degrabă o ofertă de model 
isihast deschisă dialogului și asimilării creative. Fie-
care dintre cititori poate adapta, în situațiile concre-
te de viață și specificul său unic, reperele practice ale 
medicinii isihaste spre a alege și a aplica cele de folos 
pentru sănătatea și sporirea sa duhovnicească. 

Florin Caragiu
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INtRoDuCERE

La cererea multora, încercăm o relatare mai amă-
nunţită a remediilor terapeutice din medicina noastră 
isihastă.1

S-au scris multe şi nenumărate cărţi cu reţete şi in-
dicaţii medicale, care mai de care cu pretenţii de cine 
ştie ce miracole... Fiecare are, însă, insuficienţele pro-
priilor orientări şi limitele obişnuite. 

Încercăm şi noi câteva repere în actul vital al hra-
nei, care nu în seamnă doar mâncare, ci taina vieţii de 
creaţie. Noi avem originea în Actul creator divin şi 
viaţa noastră este o reme morare 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 mân cării, 
ca amintire a relaţiei cu Divinul. De aici, conside rarea 

1 Vezi „Medicina isihastă”..
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zise lor energii, ca vehicul al vieţii care este „chipul 
divin” din natura creată. Aşa, tot ce este mort are o ru-
pere 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 es-
te biologicul.

Noi, ca medicină de orientare creştină, încercăm 
o evidenţiere în acest sens. Experimentările nu pot fi 
contestate, dar interpretările concep tuale sunt în ve-
deri diferite. Viziunea noastră creştină o con si de răm 
un aport la valoarea generală a știinţei medicale, de 
care are mare nevoie lumea tot mai bolnavă şi în peri-
col de moarte tot mai extins.

Omul în „gol” de Divin are în sine o foame an-
xioasă 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 func-
ţie de acesta, apoi, creşte în deschiderea propriei fiin-
ţialităţi. Pentru copil, mama şi mâncarea se identifică. 
Acest memorial de suport al vieţii este prima configu-
raţie a psiho-fizicului şi biolo gi cului nostru. De ace-
ea, 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, memoria-
lul Originii Divine (din suflet) şi memorialul propriu-
lui corp (mâncarea). Şi unirea acestora înseamnă ac-
tul sacru al hranei.

De aici, în relatarea noastră mâncarea nu este doar 
nutriţie ali men  tară şi nici mecanism dietoterapeutic, 



9

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

ci o integralitate a sacrului hranei, cu modalităţile de 
manifestare ca sacroterapie (memorialul divinului), 
psihoterapie (memorialul propriului suflet), mobilo-
terapie (memorialul bioenergetic) şi dietoterapie (me-
morialul propriului corp).

Reţetele medicinii noastre isihaste nu înseamnă 
mâncare ali men tară, ci hrană-memorialul vieții.

Relatarea noastră va fi, totodată, cu accentul pe re-
mediile direct terapeutice, îndeosebi pentru bolnavi. 
Păcatul ne-a adus moartea, dar fiecare avem un anu-
mit 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 în-
toarce la Origini este însăşi orientarea vieţii.

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

Mulţumim tuturor colaboratorilor care, prin intere-
sul lor deosebit pentru medicina isihastă, au contribu-
it la diversificarea şi extinderea ziselor reţete.
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CâtEvA NoţIuNI PRELImINARE

Cauze

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

În sensul nostru creştin, acestea sunt consecinţe-
le păcatului, cu: despărţirea de chipul lui Dumnezeu, 
ataşarea de cele pătimaşe, lipsa de reîntoarcere la or-
dinea divină.

Se încearcă tot mai mult o autonomie a ştiinţei, ca-
re pretinde că poate aduce remediile necesare, chiar 
dacă nu se ţine cont de zisul religios al lumii. Legi-
le naturii sunt ele însele divinul, afirmă unii, de un-
de tot felul de curente, care mai de care cu făgădu-
inţe deose bite. Pe lângă medicina oficială (ştiinţifică, 
simptomatică, acade mică, alopată) mai apar şi alte 
medicini. Medicamentele prea chimizate-artificiale, 
consumul de energie exagerat şi intoxicant, ruperile 
şi explo  ziile ener getice la toate nivelurile pun proble-
me delicate. Civili zaţia aduce cu sine dileme aproape 
de nerezolvat.
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Iată cum se impune mai mult ca oricând şi o ştiin-
ţă. Cine nu ştie să trăiască va fi propriul său ucigaş.

Boala pentru noi, cei de astăzi, este un complex, 
din care majo ri tatea nu mai găsesc ieşirea. Încercăm 
şi noi o mică descurcare a hăţişurilor acesteia, cu evi-
denţierea 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 încur-
că şi le amestecă denaturat.

Medicina religioasă este sacroterapia; medicina 
ştiinţifică este cea academică; medicina sufletului es-
te psihoterapia, medicina corpului-materiei este me-
dicina dietoterapiei.

Medicina noastră le deosebeşte şi nu le amestecă.
Se tot vorbeşte de zisa autovindecare... Noi sun-

tem 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 du-
blă, prin restabilirea legăturii cu Divinul şi prin re-
memorarea norma lităţii propriei noastre naturi de 
 creaţie.

Viața este, în primul rând, pecetea Chipului lui 
Dumnezeu peste natura noastră de creaţie.
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Noi trebuie să ne orientăm spre chipul vieții şi aşa 
avem posibilitatea refacerii vieţii noastre proprii.

Primele indicaţii

Noi avem în vedere direct pe cei bolnavi şi cu pre-
cădere pe cei foarte afectaţi, care au nevoie de o aten-
ţie în plus şi care trebuie în primul rând să supravieţu-
iască, să reziste şi încet-încet să se refacă.

Boala are complexul ei, cu blocaj general, şi aşa 
trebuie acţionat deodată pe toate liniile, atât sufleteş-
te, cât şi corporal. Noi mergem în viziunea noastră, 
care consideră organismul o anume structură antropo-
logică, ce trebuie avută în vedere.

Omul este: 
– Chip divin; 
– chip propriu de creaţie ca suflet şi corp.2 
Din Chipul divin creator, ca supraformă-supra-

structură, sufletul îşi ia structura psihică, ce la rândul 
ei se reflectă într-o structură biologică; acestea, apoi, 
se unesc în unitatea integrală psiho-fizică.

Concret, această interacţiune seamănă cu o hrănire 
pe trei planuri deodată.

Din Divin, sufletul nostru se hrăneşte cu viață, din 
suflet se transpune într-o hrănire ca biologic-energeti-
cul 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 re-
stabilirea hrănirii în această integralitate. Sufletul tre-
buie să se hrănească direct din Divin, ca sacroterapie, 

2 Vezi „În căutarea unei antropologii creştine”.
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şi corpul trebuie să se hrănească din energiile sufletu-
lui, ca bioterapie, iar organele corpului trebuie să se 
armo nizeze, în acest sens, ca dietoterapie.3

Naturiştii şi vegetarienii consideră viul ca însuşi 
Divinul şi fac din dietoterapie o terapeutică zis mira-
culoasă.

Noi deosebim net Viul Divin de bioenergiile sufle-
tului 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 în-
tr-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 reme-
diere a alimentaţiei, mai este o speranţă de supravie-
ţuire şi revenire.

În bolile grave, cine va şti cum şi ce să mai mă-
nânce 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 es-
te esenţială, fără filosofie şi întorto cheli, ci direct şi 
practic.

sacroterapia este terapia direct prin religie, prin tai-
nele Bisericii şi religiozitatea proprie şi individuală.

3 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 reorienta-
rea func ţiilor 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 fizio-
logiei (structurilor funcţionale).

Încercăm şi noi, schematic, o fiziologie de orien-
tare creştină.

S-au căutat zisele taine ale existenţei în sine ale lu-
mii, dar nu s-au găsit.

De-atâtea veacuri s-au lămurit lucrurile: Natura lu-
mii este una şi Divinul-Suportul este altceva.

Aici s-au încurcat mulţi, amestecând „Suprastruc-
tura Divină” Creatoare cu „structura naturii create”. 
Mulţi încă mai confundă legile fizico-chimice cu Su-
pralegile divine ce stau la baza acestora.

Anticii panteişti4 văd structura lumii ca însuşi Divi-
nul ce se manifestă pe Sine şi într-o formă de creaţie.

Trebuie bine precizat şi evidenţiat faptul viziu-
nii creştine, care deo sebeşte Suprastructura creatoa-
re Divină de structura naturii create, acestea fiind în 

4 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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analogie-asemănare, dar nu de substanţă, ci de mo-
del-formă.

Anticii văd Divinul ca esenţă fără formă, care ia 
forme create. În sens creştin, Divinul este deja „Mo-
del-Formă”, care creează în analogie cu acesta şi mo-
dele-forme de natură-substanţă de creaţie. De aici, 
deosebirea dintre Suportul Divin Creator şi structura 
de natură creată. În acest sens, concepţia creştină es-
te clară, fără să se amestece Divinul cu natura creată, 
de unde şi distincţia inconfundabilă dintre religie şi 
știinţă. Noi accentuăm pe evidenţierea acestei duali-
tăţi afirmative. Filosofia antică are dualitatea contra-
ră, 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 tra dicţie dintre religie şi știinţă.

Noi căutăm şi o orientare de viziune creştină a me-
dicinii, în care nu este contradicţie între Divin şi natu-
ra creată, şi nici duali tatea contrară, ci dualitatea afir-
mativă, de unde co-relaţia dintre religie şi știinţă, pâ-
nă la acel comun, neamestecat şi totuşi în unire.

În viziunea noastră, astfel, nu se confundă Divinul 
cu natura creată; ele 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 știinţă şi religie.

Aşa, știinţa poate fi de sine, dar nu ruptă de Divin.
În viziunea noastră, Divinul este Supraforma şi na-

tura creată este conţinutul de creaţie,5 pe care noi îl in-
5 Vezi pe larg, lucrarea noastră, „În căutarea unei antropolo-

gii creştine”.
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dividualizăm în specificul propriu. Deci, natura creată 
creşte, se dezvoltă în „Supra formele-Suprastructurile 
Divine Creatoare, şi se auto-structu rează în conţinu-
turi 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 di-
hotomie suflet şi corp, pe o bază divină, pecetea Chi-
pului Divin de la crearea noastră. Aşa, noi avem un 
Supramemorial Divin şi un memorial propriu de su-
flet-psihic şi organic corporal. Memorialul este, deci, 
ansamblu de date structurale fiinţiale, scheletul fiinţi-
al, pe care se configurează, apoi, viaţa noastră.

1) Supramemorialul Divin are un Supraconştient, 
ce prin păcat se face gol-inconştient, dar care păstrea-
ză supramemorialul, Chipul lui Dumnezeu neputând 
fi şters niciodată, nici în demoni.

2) Memorialul de suflet-psihic este din entitatea noas-
tră 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 memori-

ilor de sine. 
Prin păcat se face subconştient, în dedublare cu un 

sub conş tient iluziv şi contrar.
3) Memorialul energetic este reflectarea celui de 

psihic, ca: mental, simţire, volitiv, care se fac funcţio-
nalul organic de: sistem nervos, circulaţie-senzitiv şi 
masă fizico-chimică.
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Mintea este energia conştiinţei, cu organicul cre-
ier-nervi; simţirea este energia duhului, cu organicul 
inimă şi circulaţie sangvino-umorală; şi volitivul es-
te energia eului de personalitate, cu funcţiile specifice 
ale organelor în general.

Sufletul-psihicul este reprezentat de eul fiinţial, cu 
fantomaticul de euri subconştiente patologice; ener-
geticul este reprezentat de egoul mental, dublat de in-
formaţiile patologice; organicul este repre zentat de 
individualismul organic, dublat de patimi-atracţii fi-
zico-chimice.

În boli este o dizarmonie între corespondenţele de 
euri, ca gol de „supraeu divin”; ca eu de personalita-
te 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 tot-
odată 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.

Noi considerăm organele şi funcţiile lor în pla-
nuri de structuri arhetipale, care apoi se manifestă şi 
ca efecte fizico-chimice. Aşa, baza noastră de supra-
structură Divină se prelungeşte în structura de suflet 
şi aceasta se prelungeşte în structurile energetice ce 
se con cre 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,6 ci doar ca 

6 Cum afirmă unele teorii, că noi am avea mai multe „cor-
puri”, de la cel zis spiritual, la cel mental, eteric şi apoi fizic. 
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un suflet şi un corp pe un schelet de Chip Divin. Or-
ganele corpului nostru sunt corespondenţele limbaju-
lui material al eului personal de suflet.

Fiecare organ şi funcţie este o „vorbire” a sufletu-
lui în materia li 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 su-
flet, cel de energii şi cel fizico-chimic, cum s-a con-
semnat mai sus). În medicina noastră creştină nu es-
te configuraţia de corpuri, ci confi guraţia de cores-
pondenţe de euri ale entităţii unice personale proprii. 
În sufletul-psihicul nostru sunt conştiinţa, duhul-me-
moria şi eul activ, în unitatea eului personal, care se 
prelungesc în triplu energetic de mental, mobilitate şi 
acumulare, în unitatea informaţiei-minţii ener getice, 
egoul; acestea se prelungesc în organele creier, inimă, 
sânge, în unitatea de individualitate, şi se fac manifes-
tare de funcţii în celelalte organe cu reacţiile lor fizi-
co-chimice, în unitatea de afinitate.

Trebuie înţeles că eul personal este cel ce izvorăş-
te conştiinţa şi purcede duhul şi naşte eul activ; egoul 

Noi, ca medicină creştină, nu le con siderăm corpuri, ci prelun-
giri-asemănări de reflectări şi răspunsuri în cadrul unei configu-
raţii de entitate personală, ce are în sine o structură arhetipală 
permanentă, prin care apoi se fac toate manifestările ştiute. Su-
fletul nostru este o entitate în sine, cu o fiinţialitate de triplă des-
chidere deja în sine, ca supraeu-conştiinţă, ca duh şi ca eu per-
sonal, care se prelungesc în energeticul mental, mobil şi acumu-
lativ, 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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mental izvorăşte mintea, simţirea şi volitivul; indivi-
dualismul organic izvorăşte sistemul nervos, circulator 
şi de acumulare materială, care devin organe de creier, 
inimă, sânge, cu toate ramificaţiile de organe şi funcţii-
le lor, până la chimismul elementelor materiale.

Medicina zis ştiinţifică face o descriere de meca-
nică informa ţională de chimism material. Medicinile 
alchimiste-magice şi oculte fac o des criere de ansam-
bluri direct informaţionale. 

În sensul unei medicini creştine, noi facem o rela-
tare de dialog între euri ale unicului eu personal inte-
gral 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 fiin-
ţiale, separarea lor, distructivitatea relaţiei până la ru-
perile fizico-chimice, de unde boala şi moartea.

Terapeutica noastră de orientare creştină consideră 
totul ca un dialog de rememorare a eurilor, cu reuni-
rea lor în unitatea de entitate personală, aşa cum ne-a 
creat dumnezeu.

Mişcarea şi mâncarea, ce par mecanică fizico-chi-
mică, trebuie să fie pe suportul dialogului eurilor per-
sonale, altfel nu se produce niciodată armonizarea şi 
sănătatea mult dorită. Fenomenele mental-psihologi-
ce, ca şi chimismele fiziologice, le considerăm direct 
legate de eurile personale.

Viaţa este dialog interpersonal, din care apoi de-
curge manifes tarea energetică şi fizico-chimică.

doar prin restabilirea dialogului eurilor persona-
le (sacroterapia şi psihoterapia) şi remobilizarea ener-
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giilor (mobiloterapia), ca şi, tot odată, selectarea chi-
mismelor materiale (dietoterapia şi fitoterapia), nu-
mai aşa mai este o speranţă concretă de viaţă.

*
Se tot vorbeşte de mecanismul energetic, baza ori-

cărei mişcări.
Noi nu suntem nişte energii divine în manifes-

tare-struc turare de creaţie (cum cred anticii), ci o ase-
mănare fiinţială de creaţie a Chipului Divin. „Scânte-
ia 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, iar chi-
pul acesta de creaţie, apoi, emană energiile proprii de 
zisă mani festare. Modelul Divin din creaţie este din-
colo de energii, este ca Logos-Cuvânt al Eului Perso-
nal Divin, care apoi se traduce ca Har-Lucrare. Noi 
nu suntem produsul unor energii divine în auto-mani-
festare, ci naşterea din actul personal divin, prin ca-
re Divinul revarsă-traduce Viața Divină şi într-o ase-
mănare 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 indi vidual a acestui Arhemodel tradus 
în creaţie. Nu Însuşi Modelul Divin se „desfăşoară” 
în creaţie (aceasta fiind ca act creativ al individua-
lităţilor 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 suntem creați după un 
Model-Tipar Creativ Divin, răspunzând ca asemă nare 
proprie, într-un model propriu de creaţie, ca „paralel” 
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cu Cel Divin şi totodată ca unire dialogală cu Cel Di-
vin. Viaţa noastră nu este însuşi Viul Divin, ci Mode-
lul Creativ Divin se transpune şi de un chip de viaţă 
creată, care răspunde Modelului de Viață Divină.

Anticii văd Existenţa ca pe o Esenţă Divină fără 
formă, ce se face un univers energetic de forme. Creş-
tinismul vine cu o revelaţie în plus, în care Divinul 
este în Sine deja Supraformă Ființială 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 pro-
priu într-un univers zis de Energii de Creaţie.

Creştinismul aduce în evidenţă şi fiinţialitatea de 
creaţie în „paralel” cu Ființialitatea Divină şi viaţa lu-
mii create este univer sul „dintre” Supraființa Divină 
şi fiinţa creată, ce comunică fiecare după natura sa.

Să se deosebească net şi clar Divinul de fiinţialita-
tea de creaţie. Divinul creează fiinţialitatea de creaţie 
în care se revarsă-traduce pe Sine şi aici se „opreşte”, 
ca ziua a șaptea de odihnă, în care Dumnezeu a termi-
nat creaţia făpturilor lumii.7

Urmează apoi desfăşurarea vieţii proprii de crea-
ţie, care este asemănarea Asemănării create. Creşti-
nismul insistă mult pe această asemănare de răspuns 
propriu faţă de Arhemodelul Creator ce stă la baza fi-
ecărei făpturi create. Creaţia are Origine Divină prin 
Modelul Creator, scheletul intim al oricărei creaţii, 
dar are şi o desfăşurare proprie de răspuns specific fa-
ţă de acest Arhemodel. Anticii confundă actul creator 
cu desfăşurarea proprie a formelor lumii, considerând 

7 Facere 2, 2‑3.
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desfăşurarea lumii ca însuşi actul divin. În sens creş-
tin, actul divin este crearea făpturilor şi desfă şu rarea 
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 con-
fundă cele două universuri. În creştinism, se deose-
besc 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 ascunde-
rea opusă a feţei. Aşa, lumea este consi de 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 ni-
ciodată 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 Di-
vinului 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 Di-
vinul Creator în Sine şi Divinul revărsat-tradus şi în 
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chip-fiinţialitate de creaţie. „Şi Cuvântul (Divinul) 
Trup s-a făcut”.8

Dumnezeu creează „trupul lumii” (în care El se re-
varsă-traduce), dar viaţa lumii este viaţa proprie a tru-
pului lumii, ca intermediar între Arhemodelul Divin 
şi modelul de răspuns de chip propriu de creaţie.

De aici, taina vieții în trup.
Viața nu este Divin în prelungire, ci comunicare 

între Divin şi trupul Său de creaţie.
Mare atenţie la acest specific al revelaţiei creştine, 

în care viața este doar acolo unde este comunicare re-
ciprocă (dăruire şi răspuns), nu simplă legătură-pre-
lungire. 

De aici şi fiziologia medicinii noastre de orientare 
creştină, ca fiziologia comunicării, nu ca zisa fiziolo-
gie a mecanismelor de legătură-interacţiune.

Sunt câteva simboluri sugestive în acest sens.
Aşa se vorbeşte de lumea ca un pom cu rădăcini-

le în sus şi ramurile în jos (mistica antică). Sau lumea 
ca un cer spiritual prelungit şi într-o formă materi-
al-corporală (teologia antică). Sau ca un neant-haos 
primordial ce se automişcă într-o manifestare evoluti-
vă (materialismul antic). Sau ca trupul unui zeu ce se 
jertfeşte-fărâ mi ţează în multitudinea membrelor sa-
le (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 
8 Ioan, 1, 1; 1, 14.
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raiul cu Pomul Vieţii (Divinul) împreună cu pomii de 
creaţie (făpturile), şi omul-comunicabilitatea şi uni-
rea atât a întregii creaţii, cât şi a creaţiei cu Divinul.

*
Noi am consemnat că avem în corpul nostru trei cir-

cuite energetice de bază, ce ies din suflet prin inimă: 
– energii nervoase (ce urcă spre cap şi se răspân-

desc prin nervii întregului corp);
– energii mobile (ce trec în sânge şi umorile gene-

rale);
– energii de acumulare materială (ce se fac depu-

neri de masă fizică)9. 
În boli este o împiedicare şi chiar o sistare pe di-

ferite trasee, care, de nu se restabilesc, produc moar-
tea. 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-ade-
văr, creştinismul este prin excelenţă ritual direct reli-
gios de duh, în care energiile corpului intră de la sine. 
În boli este şi o sistare de religios (datorită păcatului), 
însă apare şi o deficienţă de mişcare energetică. Me-
dicina ca știinţă poate face şi ea ceva propriu (cu ac-
ţiunea direct pe energii), partea sacră făcând-o religi-
osul. 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 semis-
tatică; mobilitatea activă, prin mişcări directe şi repe-
titive (cum sunt exerciţiile fizice şi mişcă rile forţate). 

9 „În căutarea unei medicini creştine”.
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Mai este o mobilitate psiho-mentală directă, prin con-
centrări mentale directe (psihoterapie organică).

Noi, ca medicină de orientare creştină, ne ferim de 
pericolul magic al mobilităţilor energetice, dar nu ex-
cludem normalul mobil al ener giilor, care este mişca-
rea obişnuită a noastră. Aşa se pot folosi nişte exerci-
ţii de recuperare a mobilităţii, fără să facem, însă, ma-
gia 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 psi-

hoenergetic al organismului nostru. Medicina noastră 
isihastă se fereşte de a se opri în aceste reţele ener-
getice, care se pare că totuşi sunt nişte centre memo-
riale, atât de subconştient, cât şi de conştient, precum 
şi de func ţionalitate propriu-zisă organică. Ştiinţific, 
se descoperă că orga nismul nostru este un complex 
cu trei centrale de comandă, legate însă între ele, cre-
ierul, plexul abdominal şi, între ele, plexul cardiac, 
fie care cu anexele lor de transmitere şi recepţiona-
re (creierul informaţional cu sistemul şi ramificaţiile 
nervoase; abdominalul-creierul tranzacţiilor, schim-
burilor de înmagazinare şi distribuire; cardiacul-cre-
ierul convor birilor şi planurilor de relaţii propriu-zise 
între toate. 

de aici, metodele bioenergeticienilor moderni de 
diagnostic pe centre ener getice, cu desfundările re-
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spective. Noi, ca medicină creştină, considerăm că 
aceste centre au rădăcina în sufletul dincolo de aces-
tea, ele fiind doar nişte reflectări ale supracentrelor 
psihice-sufleteşti directe, care şi acestea sunt lega-
te de arhecentrul pecetei-chipului divin de pe fiinţa 
noastră personal-indivi duală. După păcatul adamic, 
centrele ener getice corporale se fac independente şi 
chiar contrare celor sufleteşti (aşa cre ierul rupe şi dis-
truge informaţionalul; abdominalul devorează, con-
sumă şi strică depunerile, ca hiperfuncţii de mânca-
re; 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 din-
colo de aceste centre, de unde sacroterapia pentru cre-
ier, psiho te rapia pentru abdomen şi dietoterapia pen-
tru cardiac. Creierul fără Sacrul Divin niciodată nu-şi 
va rememora pura sa memorialitate infor maţională. 
Abdominalul fără psihic-mental niciodată nu-şi va 
rememora propriile memorii de funcţionalitate ade-
vărată. Cardiacul fără dieto terapie niciodată nu-şi va 
rememora memorialul de ego-individualitate de dis-
tincţie între plăcerea-senzaţia normală şi autoplăce-
rea-senzaţia anormală. 

Paradoxal, mintea înclină spre abdomen şi fiecare 
are atâta capacitate mentală câtă capacitate psiho-ab-
dominală. Inima-cardiacul este a plăcerii şi fiecare are 
atâta capacitate cardiacă, câtă capacitate de plăcere 
(care se perverteşte în negativurile ei, mai ales în hi-
persex). Paradoxal, rezonanţa şi odihna cardiacului 
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este în creier-sistemul nervos (mental) şi rezonanţa 
şi odihna minţii-creierului este în abdomen-organe-
le interne, iar rezo nanţa şi odihna abdomenului este 
în ambele, ca apoi toate să se unească în piele-aura 
energetică.10

În acest sens, noi indicăm câteva mişcări energeti-
ce, după cele trei categorii de energii.

*
Se tot face panică în privinţa ziselor vampirisme 

de energie (furtul şi luarea de energie prin magie, far-
mece şi vrăji). În sensul nostru creştin, noi deosebim 
clar sufletul de energiile corpului. Energiile sunt o 
prelungire a reflectării vieţii sufletului nostru fiinţi-
al-personal, care se structurează totodată ca materi-
alitate-corp. Organele corpului sunt structuri energe-
tice. 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 ener-
gii şi corpul participă la suflet prin aceste bioenergii. 

Ştiinţa crede că bioenergiile se pot manevra di-
rect, tot prin energiile respective. Atenţie la acest fapt. 
Doar sufletul cel dincolo de energii poate controla cu 
adevărat energiile. Păcatul a adus ruperea şi înstrăi-
narea sufletului de corpul organic şi aşa energiile ui-

10 Nu se pot contesta nişte realităţi de complex energetic-cor-
poral, 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 discer-
nere şi evaluare.
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tă memo riile sufletului şi capătă memorii de stagnare 
în proprii energii, care, nemaiavând legătura cu sur-
sa 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 rezidu-
ale, goale de memoriile viului fiinţial. 

De aici, terapeutica noastră de reme morare a ener-
giilor arhetipale originare. Dar şi sufletul, fiind bol-
nav şi păcătos, el însuşi este gol de memoriile Ori-
ginii sale divine, de unde sacroterapia-rememorarea 
Originii divine. Iată de ce tera peu tica noastră isihas-
tă 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 nos-
tru 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 ener-
gii slabe se pot vampira. Sunt, într-adevăr, mulţi atât 
de consumatori de energii, încât fură din jur tot ce es-
te energetic, explodând cu negativul lor energiile ce-
lorlalţi (de unde cei turbulenţi, agitaţi, care vatămă în 
toate chipurile, mâncând mult şi dezordonat, stri când 
şi distrugând totul în jur). 

Noi suntem nevoiţi să trăim într-un mediu de acest 
fel, alături chiar de cei mai apropiaţi cu explozii ener-
getice, trebuind să suportăm şi să corectăm consumu-
rile energe 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. 
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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 exploziile 
energetice, atât în tine cât şi în mediul în care tră-
ieşti. 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 presupu-
neri 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-vră-
jitoresc), 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 readu-
nă-te, inspiră-ţi propriile explozii şi impune-ţi calmi-
tate (fă o scurtă rugăciune, fă câteva inspi raţii de aer 
profunde, contractă umerii puternic, zâmbeşte şi treci 
psiho logic 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 supăra-
rea cea mai mare, impune-ţi această ne-contrarietate 
şi vei rezista la toate atacurile distructive. 
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Renunţă tu la multe, treci peste propriile raţiona-
mente, dă întâietate chiar şi celui rău, iartă fără limită, 
nu admite panica şi frica de rău, nu fi fixist, fă gestul 
ritualic sacro terapeutic al îngenuncherii în fața Divi-
nului (tu însuţi fă acest gest şi psihologic-mental con-
sideră 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 cu tine în fața 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 mobi-
litate ener getică a corpului, în boli fiind o mare defi-
cienţă în acest sens. Viaţa în corp este mişcare, ce tre-
buie 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 fizi-
ce, ce sunt plastici zarea mobilităţii energetice şi sunt 
un necesar nouă, celor ce am modi ficat prin păcat cir-
cuitul energetic normal. Dacă printr-un organ nu mai 
circulă sângele, trebuie să faci ceva să restabileşti toc-
mai mobilitatea acestuia. 

Unii prea religioşi resping aceasta, ceea ce înseam-
nă o refuzare de ajutor celor ce nu se mai pot mişca. 
Celor fără mâini şi picioare le dai posibilităţi de miş-
care, sau îi poartă altcineva, sau le dai o proteză. Miş-



Ieromonah GhelasIe GheorGhe

32

carea este tot aşa de necesară şi terapeutică precum 
hrana alimentară. Cei foarte scrupuloşi pot face ana-
logii 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 di-
rect religios cu poziţiile de mobilitate energetică cor-
porală, 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 spiritua-
litate 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 ritua-
lului sacru. Aşa energiile sunt tot o bucătărie de hrană 
şi mişcare, pe care n-o putem exclude (fără amesteca-
rea, însă, cu însăşi hrana sacră). Poziţiile de mişcare 
să fie mişcarea noastră proprie, necesară doar mobi-
lităţii noastre.

*
Mare atenţie la specificul viziunii creştine. 
Noi nu ne hrănim din energetic, ci din memorii-

le de comunicabilitate dintre Divin şi propria noas-
tră entitate şi din interpersonalul cu celelalte făpturi. 
Energiile sunt, însă, intermediarul prin care se face 
această comunicabilitate memorială, de unde impor-
tanţa energiilor. 

Mai mult, energiile nu au în sine memorialul, ci 
memorialul comunicabilității are în sine capacitatea 
de a emana energiile. De aici, specificul medicinii 
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noastre, nu de hrană ener getică, ci de hrană de memo-
rii de comunicabilitate. O memorie anume are în sine 
o anumită calitate energetică, de unde legătura directă 
dintre orice memorie şi complexul mişcărilor energe-
tice. Viaţa este, în primul rând, memorie de comuni-
cabilitate, 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 Su-
pramemorial divin creator (nu din Ființa Divină, ci 
din Actul memorial al Chipului Ființei Divine tra-
dus-transpus şi într-un chip fiinţial de creaţie) într-o 
împletire cu un memorial de moştenire de la părin-
ţii de creaţie (nu din fiinţa-sufletul părinţilor, ci din 
memo rialul lor, de unde moştenirea atât a calităţilor, 
cât şi a păcatelor lor) şi un automemorial de perso-
nalitate-individualitate proprie (ca psihic, energii şi 
funcţii organice).

Cel Divin este Supraviul, cel de moştenire este vi-
ul şi cel propriu este viaţa.

Comunicabilitatea dintre Supraviu, viu şi viaţă es-
te hrana, care se traduce în specificul respectiv, ca sa-
cralitate, psihism, psiho-corporalitate. Toate acestea 
trebuie să fie deodată şi în corelaţie de afirmaţie şi di-
alog reciproc. 

Păcatul a rupt comunicabilitatea, a contrariat dia-
logul şi a produs memorii negative-distructive (gene-
ratoare de boli), atât din punct de vedere psihic, cât şi 
organic.
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de aici, terapeutica medicinii noastre isihaste, ca 
rememorarea comunicabilității 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 memo-

rial fiinţial, pe care îl numim destin, moştenirea-darul 
ce ni-l dă Dumnezeu la crearea sufletului (talanţii des-
pre care vorbeşte Evanghelia) şi totodată moştenirea 
memorialului părinţilor (crucea proprie, prin care tre-
buie să ştergem păcatele moştenite).11

Fiecare avem câte o boală de destin, crucea pro-
prie, care este pe durata întregii vieţi. Aşa şi sfinţii au 
fost bolnavi şi cu anumite sufe rinţe, tocmai ca răstig-
nire pe propria cruce. În aceste boli nu se poate in-
terveni cu nimic, decât cu sacroterapia religioasă şi 
cu ameliorările de suprafaţă. Bolile de destin trebuie 
asumate şi duse cu eroism, că sunt mesianismul nos-

11 Acest destin să nu fie confundat cu predestinarea sau karma 
orientalilor. Dumnezeu ne creează cu daruri speciale de a depă-
şi 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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tru (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 afec-
ţiunile frecvente.

Bolile corpului sunt, de asemenea, apanajul nos-
tru, 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. 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 bo-
lile feţei arhetipale; golul de memorii de suflet gene-
rează bolile propriei firi personale; golul de memorii 
energo-materiale ale corpului generează bolile orga-
nice-fiziologice.

Medicina, zis ştiinţifică, vorbeşte de un informaţi-
onal fizico-chimic, ce stă la bază; iar medicinile alchi-
mice-magice vorbesc de un informaţional ocult-as-
cuns şi etajat în planuri ierarhice-evolutive. Aces-
te medicini văd fiinţa noastră de la materie la spirit; 
descoperă spiritul prin formele şi fenomenele ener-
go-materiale, de unde acţiu nea cu evidenţă pe corp şi 
fiziologia lui.
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În sensul nostru creştin, nu corpul este descoperi-
rea şi definirea spiritului (spiritul ca esenţă-principiu, 
care devine formă prin materie şi corp), ci spiritul es-
te modelul corpului (spiritul are deja formă, iar mate-
ria şi corpul sunt o reflectare de formă spirituală).

Medicina noastră nu este o medicină de mecanis-
me şi fenomene (care ar avea la bază un presupus in-
formaţional de presupus spiritual), ci este o medici-
nă de „inter-relațional” 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 ase-
mănare-analogie (nu ca trei structuri, ci ca o structură 
în trei feţe). Sufletul nostru, la rândul său, are o struc-
tură 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-interme diarul-puntea dintre aceste 
asemănări-analogii de feţe (ale unicului chip fiinţial 
personal), ca cele trei bioenergii, infor maţionale, mo-
bile şi acumulative.12

12 Filosofiile oculte antice şi moderne vorbesc de planuri-cor-
puri succesive şi evolutive, ce au corespondenţe apoi în noduri-ple-
xuri psihofizice organice, zisele chakre, denumire adoptată din sis-
temul yoga. În sensul nostru creştin, nu sunt corpuri, ci este doar 
un suflet şi un corp, dar fiecare cu memorialul celuilalt în proprie 
formă structurală. Şi „peste” suflet şi corp este Suprastructura pe-
cetei Chipului Divin creator, în care avem originea fiinţială. Aten-
ţie, nu structura divină se face însăşi structura de suflet şi corp 
(cum consideră anticii), ci structura divină-loghii arhetipali creea-
ză asemănări create, ca suflet şi energii corporale, care se structu-
rează în mod propriu.
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Noi, ca medicină isihastă, deosebim net sufletul, 
ca psihic în sine, de corpul material-organic şi de bio-
energiile 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 în-
cearcă o acţiune pe energii prin informa ţionalul men-
tal şi fizico-chimic).

noi nu facem medicina bioenergiilor, ci medici-
na chipurilor struc turale, 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 sub-
stanţa sufletului şi cea a corpului.

Şi noi vom vorbi de aceste bioenergii, dar ca in-
strument de legă tură dintre suflet şi materie-corp. În-
tre suflet şi Divin este psihicul direct.

Sacroterapia şi psihoterapia sunt „dincolo” de bi-
oenergii. Doar mobiloterapia şi dietoterapia vor avea 
şi o componentă energetică.

Aşa vom vorbi şi noi de boli de destin, boli de su-
flet şi boli de corp.

În dietoterapie vom evidenţia şi formele bioener-
getice, ca boli psihologice, ca boli circulatorii şi boli 
de acumulare.

În creaţia lui Dumnezeu sunt trei forme de eviden-
ţiere a vieţii:

– spirituală (lumea îngerilor);
– corporală (lumea naturii fizico-chimice);
– omenească (lumea unirii spiritului şi corpului).
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Păcatul mai adaugă lumea sufletelor oamenilor 
(care mor şi se despart de corp) şi lumea naturii moar-
te (a distrugerii bioenergiei).

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 fă-
ră teorie este oarbă şi cu multe greşeli, de aceea nu 
faceţi nimic fără recitirea atentă şi repe tativă a indi-
caţiilor respective. Mulţi se grăbesc şi fac greşeli ca-
re-i costă.

Însuşiţi-vă cu temeinicie şi o învăţătură sănătoa-
să, de aceea fixaţi-vă bine şi îndrumările indicate în 
acest sens.

Noi nu suntem fixişti, dar în boli grave trebuie o se-
riozitate 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 tineri-
lor, a căsăto riţilor 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 di-
gestie slabă.

– Deosebire între cele fierte, semifierte şi nefierte 
(crude).



39

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

– 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, di-
mineaţa 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 bi-
ne, la cei bolnavi digestia făcându-se în gură.13

– 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 pro-
duc 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 pust-
nicească de grâu în toate preparatele; în altă zi, mai 
mult orez; în cealaltă mai mult amidon de cartofi; ur-

13 Mâncarea în grabă este foarte nocivă. Mestecatul înde-
lungat este valoros. Se povesteşte despre unii deţinuţi în lagă-
re de exterminare, că prin ţinerea în gură cât mai mult timp a 
apei şi a celorlalte alimente au rezistat mai bine la frig şi foa-
me. Să mesteci în gură de 10-15 ori, chiar până la o sută de ori  
(şi mai mult), este o adevărată hiperdigestie, care pentru cei bol-
navi grav, în special, va fi de mare importanţă. Masa să fie cel 
puţin de o oră, chiar mai mult. Mestecatul şi calmul sunt princi-
palele condiţii. Se constată că cele mai fine absorbţii se fac sub-
lingual şi prin ţinutul îndelungat în gură. Mestecând mult timp, 
te vei hrăni dublu, prin extinderea capacităţii de absorbire.
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mătoarea zi, mai multe boabe leguminoase, sau ule-
ioase; de asemenea în altă zi, mai multe lactate, cu 
reducerea sau chiar cu excluderea celorlalte. se poa-
te 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 saprofi-
tă-nenocivă (pe bază de alimente naturale şi nefier-
te), 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 ver-
deţuri-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 intesti-
nală, cu alimente nefierte-crude-naturale. De aici, va-
loarea unei mâncări cât mai sănătoase dimineaţa.

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

Dimineaţa mâncaţi o mână de seminţe de dovleac, 
pentru paraziţii intestinali (curăţate de seara, ca, mer-
gând la serviciu, lucrând, să le puteţi mânca).
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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 consis-
tentă) 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 pro-
prii, în funcţie de boală, de împrejurări, de posibi-
lităţi. Aşa, dimineaţa folosiţi în mod deosebit lichi-
dele 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-legu mi nos, sau ca vi-
taminizant. Seara insistaţi pe un preparat mai asimi-
labil şi mai natural, lichid sau concentrat. Nu ameste-
caţi, 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, sim-
ple şi pe stomacul gol. Atenţie la hidratare; în tim-
pul zilei beţi suficientă apă simplă, sau mâncaţi fruc-
te zemoase. Când mâncaţi, nu trebuie să vă fie sete, 
ci foame. Zilnic faceţi şi pauze alimentare, să simţiţi 
cu adevărat foamea. Insistaţi pe ali men tele de bază, 
chiar dacă par că se repetă prea des. Să aveţi alimen-
tul propriu preferat care să nu vă lipsească (un fruct, 
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o anume legumi noasă-verdeaţă, sau anume seminţe 
uleioase etc.). 

Noi cam excludem solanaceele (roşiile, ardeii, vi-
netele, cartofii fierţi sau copţi), că au efecte distruc-
tive în boli, prin dezechilibrarea calciului dintre oa-
se 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 ne-
trecute 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 în-
muiat câteva ore şi râşnite (vezi capitolul Seminţele 
uleioase). Atenţie, de asemenea, la condi mente, să fie 
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 exci tante şi iritante, 
ci obişnuiţi-vă cu o mâncare cât mai naturală. Noi in-
dicăm murăturile şi acriturile naturale (dar nu din ro-
şii 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 obişnui-
tă coaptă, că o avem în memorialul nostru, dar evitaţi 
coaja, ce are săruri anorganice foarte nocive. Amido-
nul şi glutenul din pâinea coaptă o fac foarte acidă, 
ceea ce în boli este o otravă, de aceea evitaţi-o. Noi 
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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 fie-
care masă, pentru că la unii sucurile nu se opresc şi au 
nevoie de o alimentaţie abundentă, ce este distructi-
vă. Dacă vă mai este încă foame după masă, mestecaţi 
ceva tare, sau seminţe, până se opreşte senzaţia de ne-
săturare (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.14

Timpul cel mai bun pentru Masa principală şi mai 
consistentă este la ora 12, că activitatea maximă a in-
testinului subţire este între orele 1-3, fapt ce va facili-
ta 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 tre-
buie să compenseze hrana prin mese mai dese, dar to-
tuşi cu pauze între ele şi cu selectarea strictă a compa-
tibilităţii între alimente. Cei foarte vitali şi cu digestie 
puternică pot folosi doar o unică masă. Se indică şi la 

14 Se consemnează că fiecare organ ar avea anumite ore de ma-
ximă capacitate func ţională, ce ar fi bine de respectat. Aşa ficatul 
între orele 1-3; plămânul între 3-4; intestinul gros între 5-7; stoma-
cul între 7-9; splina-pancreasul între 9-11; inima între 11-13; in-
testinul 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 organismu-
lui”, Bucureşti, 1980).
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cei mai slabi, din când în când, câte o singură masă, 
ca post de sănătate.

Cât trebuie să mâncăm, de asemenea să nu se exa-
gereze. Cei foarte lacomi să-şi impună mestecatul în-
delungat şi o mâncare mai tare şi mai grosieră şi după 
orice masă o mestecare de ceva tare, care să le consu-
me 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 comunicabilita-
te plăcută, dincolo de aliment, în memorialul din di-
alogul vieții.

*
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 alimenta-
ţii sănătoase. Şi pentru medicina noastră isihastă în-
seamnă o alimentaţie arhetipală, ce mai păstrează me-
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moriile viului aşa cum l-a creat Dumnezeu. Şi chipul 
arhetipal este chipul pâinii, zisa „umbră” a Chipului 
Pomului Vieții 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; in-
troducerea pâinii pustniceşti”,15 pe care noi o am des-
coperit-o ca având efecte tera peutice uimitoare.

– Mare atenţie la folosirea acestei pâini pustniceşti, 
care, ca orice medi cament, are nevoie de o testare a 
toleranţei. Mulţi din cauza into xicării şi negativizării 
energiilor corporale o resping violent. De aceea în-
cepeţi cu puţin şi progresiv, nu direct, ci cu o mânca-
re obişnuită. Nu cedaţi, insistaţi până o puteţi folo-
si; este singura posibi li tate de refacere a memorialu-
lui 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 pustni-
cească în mâncarea obişnuită.16

– 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 re-
spective indicaţiile stricte în acest sens.

15 Noi o mai numim şi pâine harică, dându-i sensul creştin, 
Viul fiind Harul Divin; aceasta nu se confundă cu Pâinea Litur-
gică Euharistică, ce este Trupul lui Hristos, prin care se revarsă 
Harul. Chipul pâinii este doar uşa Harului.

16 „Reţeta Pâinii Pustniceşti”; vezi la capitolul respectiv.
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– Introducerea pâinii pustniceşti cu selectarea ali-
mentelor 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. In-
sistaţi, că orice trata ment 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 dietote-
rapiei.

Intestinele sunt WC-ul şi lada noastră de gunoi. 
Trebuie să facem o golire şi o păstrare a igienei aces-
tora. Respectând indicaţiile noastre veţi putea înde-
plini acest fapt.

Abdomenul este un loc de mare importanţă pentru 
organismul nostru. Aici este bucătăria hranei şi distri-
buirea ei.

În boli, stomacul nu mai produce sucurile norma-
le şi murdăriile intes tinale ajung la o stricăciune in-
imaginabilă. La mulţi, tot ce se mai mănâncă se de-
gradează.

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;
– Selectarea cu stricteţe a alimentelor;
– Selectarea pe vârste şi condiţii de mediu;
– Selectarea diurnă şi săptămânală;
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– Selectarea pe o hrănire a celor trei specificuri, 
nervi, circulaţie umo rală, substanţă fizică, cât şi a ce-
lor trei categorii de alimente, glu cide, proteine şi gră-
simi, ca şi a celor trei stări de acid, neutru şi alcalin, 
precum şi a celor concentrate, lichide şi solide, cu de-
osebirea 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 identi-
ficăm după culoarea lor.

Alimentele brune-roşii sunt cu elemente mai acti-
ve ce hrănesc (sau consumă) partea informatică-ner-
voasă 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. sucu-
rile digestive acide se stimulează de un foarte puţin 
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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 tim-
pul mesei şi ceva mai dulce, ca şi invers, la ceva al-
calin puţin acru. Acrul trebuie să fie separat de dulce 
şi dulcele de acru, dar se pot gusta unul faţă de al-
tul în timpul mesei, fără depăşirea celui acid sau al-
calin-dulce, în funcţie de servirea lor dimineaţa sau 
seara.

O diluţie se poate face cu apă simplă. Memorialul 
acid se trezeşte printr-un stimulent alcalin şi vicever-
sa, 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 trebu-
iesc selectări atente. Este foarte greşit să se mănânce 
un preparat proteic, sau amidonic, cu multă verdeaţă, 
sau preparate de verdeţuri cu multe proteice sau ami-
donice. Dacă aveţi o masă cu verdeţuri ca bază şi can-
titate, 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, le-
guminoase şi amidonoase-dulciuri să nu se ameste-
ce 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. Mân-



49

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

carea de bază să fie un singur sortiment, cu mici înru-
diri-stimulente.

La fel, să se facă o selectare între alimentele aeri-
ene 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-sa-
livare-primirea alimentului respectiv); stomac (intra-
rea în procesul digestiv propriu-zis); intestin (sorta-
rea şi asimilarea, cu eliminarea deşeurilor). În gură se 
face memorialul alimentului, secretându-se o anumi-
tă 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, se-
minţele concentrate şi legumele boabe) au nevoie de 
un mediu digestiv acid şi cele amidonoase şi vegeta-
le-verdeţuri, de un mediu alcalin. Dimineaţa este un 
prilej pentru mediul acid (fiind organismul odihnit du-
pă somnul de noapte) şi seara un prilej de mediu alca-
lin (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 se-
lectarea, fără amestecarea proteicelor cu amidonoase 
şi legume şi fructe (aşa, într-o zi doar 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.
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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. Uleioa-
sele, deşi par neutre, stagnează adesea în stomac, cu 
tulburări mai ales biliar-hepa tice. Fermentaţiile, balo-
nările şi putrefacţiile intestinale sunt din ames te curile 
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 folo sească un stimulent uşor fermenta-
tiv-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 ase menea, nu se amestecă amido-
noasele cu fructele, care sunt adesea mai mult acide 
decât alcaline. Se admite doar puţină verdeaţă-con-
diment (ca puţin praz, sau ceapă, sau usturoi, sau pă-
trunjel etc.).

Nu amestecaţi proteicele cu amidonoasele, că une-
le se digeră în sucuri acide şi celelalte în sucuri alcali-
ne. Aşa, amestecul de lactate şi făinoase este o neno-
rocire; sau boabele proteice cu cerealele. Ca medicină 
isihastă, noi considerăm boabele proteice ca al doilea 
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chip de pâine (primul fiind cel de cereale, vezi la ca-
pitolul respectiv).

Nu se amestecă nici sortimente de proteice cu prote-
ice, sau amido noase cu amidonoase, fiecare fiind des-
tul de concentrate, încât nu mai admit alte combinaţii.

Nu se admit la cele proteice combinaţii tari de aci-
duri, sau la amido noase, alcalinităţi. Lăsaţi organis-
mul să-şi regleze secreţiile acide sau alcaline proprii. 
Micile stimulente să fie foarte uşoare şi de mare nevo-
ie, în insuficienţe digestive deosebite.

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 aten-
ţie 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 dul-
ciuri 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 sti-
mulente medica mentoase (vezi capitolul respectiv).

Dumnezeu a creat fiecare sortiment ca pe o indi-
vidualitate suficientă şi completă. Noi avem nevoie 
de cele trei sortimente (proteice, amidonoase şi ver-
deţuri), pentru că organismul nostru întreg este în 
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această trinitate de memorial (altfel ne rupem integra-
litatea). 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 ver-
deţuri, 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 di-
rectă. Tinerii care mănâncă multe proteice fac hiper-
funcţii orga nice în contrarietăţi şi inegalităţi, de un-
de atâtea boli în acest sens, mai ales ca patologii sex. 
Majoritatea tinerilor de astăzi au disfuncţii între creş-
terea 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 legumi-
noase tari (ca fasole, mazăre boabe), carne puţină şi 
brânzeturi moderat. Dulciurile directe (mierea, zahă-
rul, fructele prea dulci), de asemenea, sunt foarte ex-
plozive în hiperfuncţii organice distructive.

Tinerii şi cei necăsătoriţi să mănânce multe cereale 
şi leguminoase-verdeţuri din abundenţă, iar din cele-
lalte câte puţin şi aşa va fi o creştere şi o funcţionalita-
te 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 toa-
te 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 
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în celelalte organe deficienţe mari, ce dau incapacităţi 
de eforturi fizice mari.

Maturii căsătoriţi au nevoie de proteine mai mul-
te, 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 cu-
răţitoare.

Femeile, de asemenea, au specificul de a mânca 
mai multe cereale şi verdeţuri (proteine şi fructe mo-
derat), faţă de bărbaţi, care necesită mai multe prote-
ice şi fructe.

Cei cu boli grave trebuie să facă o selectare cât 
mai strictă în cele consemnate mai sus. Aşa, toate sor-
timentele să fie strict separate şi singure, doar cu sti-
mulentul 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 legu-

minoase);
– Memorial de comun de comunicare (amidonoa-

se şi fructe).
De aici, insistenţa noastră pe Chipul pâinii, ca în-

suşi chipul hranei de viață.
Ştiinţific, se vorbeşte de alimente biogenerice, bio-

statice şi biocide (omorâte).
Noi considerăm ca biogeneric Chipul pâinii; ca bi-

ostatic, chipul proteic-leguminos-amidonic; chipul 
biocid – tot ce este anorganic şi fără nimic viu.
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Fructele le considerăm un memorial peste toate 
celelalte, ca un comun inter-relaţional al integralită-
ţii memoriale.

Dacă Chipul pâinii este începutul şi izvorul vieţii, 
fructele sunt odihna şi stabilitatea vieţii. Proteinele, 
amidonoasele şi legumele sunt activul direct al vieţii.

Atenţie la fructe, care au nevoie şi ele de o anumi-
tă selectare, fiind dulci, acide oleaginoase şi feculen-
te-amidonoase.

Fructele oleaginoase şi cele dulci se resping, uleiul 
cu dulcele provo când fermentaţii alcoolice (cu simp-
tome de ameţeli şi tulburări hepatice).

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

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

Fructele dulci se combină bine cu amidonoasele, 
cum ar fi casta nele, dar nu cu merele (care sunt şi dul-
ci 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 fructe dulci cu verde-
ţuri-legume (riscă să producă indigestii majore, întru-
cât verdeţurile au săruri şi fructele au acizi, cu respin-
geri reciproce).

Nici fructele acide nu se admit în amestec cu le-
gumele.
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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, var-
ză 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 con-
centrate ca mierea, produc în organism o mare canti-
tate 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 oleagi-
noase.

Dovleacul se combină cu cereale şi sucuri de 
fructe.

Dulciurile nu se combină cu roşii, verdeţuri, tuber-
culate, dovleac, fructe acide, uleiuri.

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 grăsi-
mile vegetale, cu cerealele şi cu cele dulci.17

17 După R. I. Mânecuţă, „Nutriţia omului, act sacru”.
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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, pătrun-
jel, ardei, vinete, fasole verde, ceapă, lăptuci, spanac, 
castraveţi, napi, ridichi, usturoi, ciuperci);

– Fructe acide (roşii, portocale, lămâi, ananas, căp-
şuni); slab acide (cireşe, mere, piersici, prune, stru-
guri, caise, pere, dude);

– Fructe dulci (banane, curmale, stafide, toate fruc-
tele uscate).

Mai este o împărţire, a medicinii chinezeşti, cu in-
sistenţa 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 comple-
mentaritate deodată a elementelor existente, conside-
rând bolile ca exces de yin sau de yang. din consem-
nările acestora, doar foarte puţine sunt yang, majorita-
tea fiind yin (de unde majoritatea bolilor de acest fel).
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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, alca-
lin, 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.
dintre fructe, yang sunt doar fragii, murele, mere-

le şi castanele.
Dintre ceaiuri şi băuturi, yang sunt doar cicoarea 

şi muşeţelul.
Dintre condimente, yang sunt doar oţetul, muşta-

rul, ceapa, pătrun jelul, salvia, hreanul.
Uleiurile şi grăsimile nu sunt decât yin.18

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 
fruc tele prea verzi. Cu aciditate moderată sunt grăsi-
mile şi uleiurile rafinate, pâinea coaptă, fructele acre, 
fructele oleaginoase, sarea de bucătărie, zahărul rafi-
nat, 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 comes tibile, cartofii şi legumele rădăcinoa-
se, ceapa şi toate soiurile de verdeţuri şi zarzavaturi.

18 După Aurel Cârjeu, „Vindecarea prin tratamente natura-
le”, ed. Teora, 1997.
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Cele neutre sunt greu de determinat; se consideră 
într-o oarecare măsură uleiurile la rece, mierea, fruc-
tele 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 re-
sturi puţine, lactatele, făinoasele şi fructele astringen-
te, ca afinele, gutuile, coar nele. Cele laxative, cele cu 
acizi organici-fermentativi direct, ca iaurtul şi fructe-
le 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): lacta-
te, fructe de pădure, citrice, fructe moi, roşii, pepene, 
fructele cu sâmburi.

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

Toate aceste evaluări cer o adevărată contabilitate 
alimentară, care nu e la îndemâna oricui. Aşa, noi sim-
plificăm aceste tabele complicate cu indicaţia strictă 
(mai ales pentru cei cu boli grave) de a folosi ori-
ce aliment, indiferent de calităţile lui, doar singur, pe 
sto macul golit, ca să se secrete sucurile specifice me-
morialului fiecăruia. Organismul trebuie să fie capabil 
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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 po-
mul morţii). Îngerii au căzut prin modalitatea spiritu-
ală şi au devenit întunecaţi. Freud şi psihanaliş tii fac 
o legătură între sex şi mâncare la copilul bolnav psi-
hic... Noi, ca medicină de orientare creştină, conside-
răm 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.19

Mâncarea zisă vie-naturală-biologică şi cea moar-
tă-nebiologică sunt două componente ale noastre du-
pă păcatul adamic. În Rai se zice că se mânca fără a se 
omorî, iar noi după păcat mâncăm omorând.20 de aici, 

19 Pe larg, în lucrarea: „În căutarea unei psihanalize creştine”.
20 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 deta-
şa de cea interioară, fără a rupe sau distruge fructul respectiv, 
ca o dăruire fără consumare. De aici, se zice că, de fapt, noi nu 
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sunt două posibilităţi de mâncare, doar părţile exteri-
oare ce nu omoară planta sau alimentul respectiv, sau 
consumând-omorând tot alimentul. Orice aliment, în-
să, 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 con-
sumabile prin fierbere la foc. Dar acest exces de con-
sum produce un alt efect no civ, o dată şterge aproape 
complet memorialul primordial al viului şi încă o da-
tă 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.

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 na-
tura blestemată prin păcatul Omului pierdem dublul viu şi ră-
mânem goi, de unde mâncarea goliciunii, pe care o consumăm 
omorând-o. Această căutare‑posedare a viului pierdut este me-
morialul 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; apoi ajung în 
concurenţă, care să fie stăpânul şi care slugă. Sexul vampirează 
ener ge ticul 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 po-
vestea lui Harap-Alb (stăpânul cu sexul normal), care se con-
fruntă direct cu spânul (sluga cu sexul anormal).
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Trebuie o obişnuire de a trece astfel şi spre o mân-
care 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 săptămânii să le mân-
caţi nefiert. Postul religios creştin-ortodox mai păs-
trează 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 pos-
turi anuale).

Noi consumăm mai multe energii mecanice-moar-
te, de aceea trebuie să redeşteptăm în noi şi un memo-
rial de energii vii.

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 chipul auto-
conştiinţei personale a sănătăţii şi binelui (hrana spi-
rituală), ca psihoterapie; 

– Viul biologic corporal, prin chipul disciplinei-le-
gilor 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 adă-
ugat 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 mira-
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culos se detaşa de cea interioară, fără a rupe sau dis-
truge, ca o dăruire fără consumare. De aici, se zice 
că, de fapt, noi nu asimilăm din mâncare decât aceas-
tă parte vie, restul o prefacem în reziduuri intestina-
le, pe care le aruncăm. Hrana este, deci, o memorie a 
viului.

Cum să mâncăm fără să „omorâm”? Se consem-
nează ştiinţific că prin omorâre se secretă o toxină ce 
nu dispare, cimentând totul cu aceasta. Daţi mare im-
portanţă 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 menţi-
ne viaţa, să crească din nou. Tot ce creşte pe câmp fă-
ră cultivare, de nu i se scoate rădăcina, se reface, deci 
se poate folosi partea aeriană. Dacă se foloseşte şi ră-
dăcina, atenţie, se smulge planta cu totul şi se taie un 
centimetru de rădăcină cu partea aeriană (care se fo-
loseşte doar după ce a început să se usuce, să „adoar-
mă” 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 rădăcina se uneşte cu partea frun zelor (ca-
re, 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 bucăţi-
că 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 va-
loarea nutritivă (dar atenţie, deci, la separarea părţii 
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vii). 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-rădăci-
nile 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 scoa-
te 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 se-
minţelor şi frun zelor direct din încolţire şi creştere tâ-
nără, că prin rupere şi pre parare se secretă tocmai to-
xina omorârii (încât degeaba au zisele enzime şi vi-
tamine, 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 „adoar-
mă”. Mai mult, prin încolţire masa celulară este pen-
tru propria regenerare, nu pentru dăruire, încât diges-
tia 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 
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oprească procesul creşterii proprii (şi aşa devin di-
gestibile). orice aliment matur are toate elementele 
spre dăruire (ele sunt, astfel, uşor digerabile şi asimi-
labile). De aceea, în specificul medicinii noastre isi-
haste, 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 la dieteticieni de intoleranţa la 
multe alimente crude, indicându-se fierberea... Prin 
dospire se face mai mult decât fierberea-neutraliza-
rea, de aceea trebuie să fie reconsiderată cu mai multă 
atenţie. Fasolea, soia şi toate boabele leguminoase nu 
se pot folosi direct, tocmai datorită acestei intoleran-
ţe, dar care prin fierbere îşi degradează trei sferturi din 
nutrivitate, încât dospirea este un ideal minunat de re-
zolvare 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 deschi-
dere şi o cedare. Folosirea de condimente tari şi aci-
duri mai mult le închistează, de aceea e bine ca ali-
mentele 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 în-
călziţi. Lăsarea în apă a plantelor şi a alimentelor mă-
runţite face tocmai prefacerea dospirii, ce este jumă-
tate digerabilitate.

Pâinea noastră pustnicească dospită şi necoaptă 
este alimentul prim, atât ca asimilabilitate, cât şi ca 
valoare nutritivă.
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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, fi-
ind intolerante, au nevoie de dospire. Fructele au ca-
pacitatea de asimilare directă, de asemeni verdeţuri-
le-condimente aeriene (dar în cantitate mică).

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

Nu omorî nici moral, că se face o declanşare de au-
totoxicitate, foarte vătămătoare. Multe boli se declan-
şează după un zis şoc moral, tocmai prin propria auto-
toxină 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 auto-
toxicitate, 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

Să se deosebească postul religios de repausul şi re-
gimul alimentar medical. postul este un gest sacru al 
ascezei-disciplinei religioase, iar cel medical este o 
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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-re-
gim 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 soare-

lui, nuci, alune, că nu mai este voie să se folosească 
ulei obişnuit;

– Verdeţurile, legumele, fructele şi lactatele sunt ce-
le 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 bol-
navi au nevoie de o mărunţire atentă a alimentelor;

– un mojar-piuliţă de lemn sau de alt material, pen-
tru 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 
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nucile şi sâmburi, un zdrobitor de usturoi, şi alte apa-
rate ce uşurează prepararea meniurilor alimentare.

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

Cum să începem

În primul rând se începe cu toată hotărârea şi seri-
ozitatea. 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 cura-
jul peste orice piedică. Insistaţi şi veţi vedea că totuşi 
puteţi învinge obişnuinţele (care în boli sunt anorma-
le şi distructive). Aşa vă veţi câştiga altele, mai sănă-
toase, cu alte gusturi şi evaluări.

Unii refuză tot ce este crud şi natural, fierturile şi 
prăjelile fiind pentru ei mâncarea. Va trebui un salt se-
rios, 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 săp-
tămână nefiert, până la performanţa de o săptămână 
întreagă. Veţi descoperi tot mai mult gustul natural al 
alimentelor.

Dacă vor apărea reacţii, înseamnă că deja a înce-
put 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 fi-
xişti. Dacă aveţi deja tratament medical, îl puteţi ur-
ma, concomitent cu al nostru.



Ieromonah GhelasIe GheorGhe

68

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 învin-
gă gustul mâncării învinge tocmai pe cel mai aprig 
 duşman.

Recitiţi cu atenţie cele relatate, ca să aveţi în vede-
re suportul orientării clare.

Tratamentul nostru este deodată sacroterapie, psi-
hoterapie, mobi lo  terapie şi dietoterapie, care trebuie 
armonizate de fiecare persoană în specificul său. Toa-
te 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 câte pu-
ţină mâncare fiartă, ca să vă menţineţi anticorpii şi să 
fiţi în armonie cu energeticul celorlalţi, care mănân-
că obişnuit. 

Organismul nostru trebuie să fie capabil să reacţi-
oneze 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 indica-
tă adesea, ca un contrast stimulativ (cum face home-
opatia, cu minime cantităţi). Important este ca hrana 
noastră să devină în majoritate sănătoasă şi cu adevă-
rat lipsită de negativităţile distructive.
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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-co-
municare predigestivă).

– Să se prepare din timp, ca să stea la dospire (cel 
puţin 10 ore), fapt de mare importanţă, că armonizea-
ză incompatibilităţile inerente şi face preparatul re-
spectiv o unitate, dându-i şi acea digerabilitate uşor 
acidifiantă-fermentativă proprie (pentru că majorita-
tea bolnavilor nu mai au sucurile necesare, totodată 
făcându-se flexibilitatea între acid şi alca lin, în func-
ţie de alimentul respectiv). Aşa, daţi mare importan-
ţă dospirii. 

Doar fructele să se mănânce direct, restul doar du-
pă această dospire, care pentru medicina noastră isi-
hastă este similară cu fierberea. În loc de a le fierbe, 
noi indicăm dospirea în proprie fermentare, că ori-
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ce 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 ma-
ia-dospire anterioară, şi totodată puneţi farfuria cu 
sortimentul respectiv într-o pungă de nailon (dar nu 
înfundată) şi ţineţi la cald câteva ore (nailonul nu în-
găduie evaporarea umezelii, plus că face un aer de 
seră ce grăbeşte dospirea). Dacă prepa ratul 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, fă-
rămiţându-l cât mai mărunt, că prin uscare se neutra-
lizează 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 nece-
sar gama reţetelor. Pentru cine mănâncă des un anu-
me sortiment, acesta devine mai asimilabil şi mai hră-
nitor, că se stabileşte un relaţional reciproc, cu un me-
morial 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 
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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 de acestea, folosindu-se zilnic, 
cu selectarea celor acre pentru dimineaţa şi a celor 
mai dulci pentru seara). Pot fi şi cu alternanţa pe me-
sele zilnice, la prânz un sortiment şi seara altul.

La prepararea sortimentelor respective, atenţie, lă-
saţi-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, mobi-
loterapie 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 câ-
te o mâncare preparată-fiartă;

– Pentru cei care mai pot folosi şi câte o alimenta-
ţie semipre parată-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-circula-
ţie 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 
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apoi ciorba, iar la sfârşit puţine seminţe neprăjite, sau 
o bucăţică foarte mică de ceva tot natural, ca să sfâr-
şească digestia cu un informaţional viu.

Dulciurile. Atenţie la copii, tineri şi necăsătoriţi, 
că sunt foarte explozive. Să fie folosite în cantităţi mi-
ci şi dese, cu pauze. Preparate cât mai naturale şi nici-
odată direct cele trecute prin foc. Sedendarii, cei imo-
bilizaţi, intelectualii, folosiţi puţine dulciuri, dar să fie 
celelalte alimente cu partea glucidică bogată, care se 
digeră încet şi nu prezintă peri colul unor dereglări. 
Unii simt nevoia să folosească dulciuri ca bomboa-
ne. Să folosiţi semi-preparate dulci cât mai natura-
le. Dulciu rile se mănâncă doar goale şi pe stomacul 
gol; nu dimineaţa, ci spre seară, când sucurile digesti-
ve sunt mai alcaline. dulciurile sunt un energetic di-
rect, de aceea te fac neliniştit şi agitat. Folosiţi dul-
ciuri când faceţi un efort, în rest evitaţi-le. Pentru cei 
grav bolnavi, care nu mai pot mânca decât foarte pu-
ţin, 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 pro-
teinele esenţiale vegetale şi animale. Nu amestecaţi 
la aceeaşi masă dulciurile cu proteinele, că sunt net 
con trare, cu efecte toxice şi explozive foarte distruc-
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tive, o nenorocire a zisei arte culinare. Proteinele să 
se consune dimineaţa şi până la prânz, când sucurile 
digestive sunt mai tari şi mai acide.21

Verdeţurile. De asemenea, să nu fie amestecate, 
consideraţi-le tot aşa de hrănitoare şi valoroase ca 
proteinele şi amidonoasele-glucidele. Faceţi din ver-
deţuri o masă-meniu pe săturate (doar un sortiment). 
Doar frunzele verzi-condimente (pătrunjel, mărar, le-
uştean etc.) se pot folosi la orice preparat.

model integral

Program şi orar

Trebuie consemnat încă un fapt, de mare importan-
ţă, mai ales pentru cei cu boli grave, şi anume selec-
tarea pe sezonuri, zone geografice, cu totodată selec-
tarea pe lunile anului, cât şi selectarea pe zilele săptă-
mânii, pe lângă selectarea pe orele zilei.

Fiecare zonă geografică are specificul său, cu sor-
timente specifice. Siliţi-vă să vă armonizaţi zonei re-
spective, folosind alimentele din acest mediu. con-
tează foarte mult mediul, pentru că el este supor-
tul memorial de menţinere, creştere şi stabilizare. 
Alimen tele sunt cele ce stochează cel mai fidel me-
morialul mediului şi totodată fac armonizarea între 
diversităţile respective. Sortimentele alimentare din 
aceeaşi zonă-mediu au o oarecare înrudire şi comu-
nicabilitate, neutralizând incompatibilităţile. Viul na-
turii este primul care se poluează şi totodată primul 
care formează sistemul de apărare şi rezistenţă. Pen-

21 Vezi, anterior, capitolul „Compatibilităţi şi incompatibilităţi”.
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tru 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 sun-
tem obligaţi să folosim majoritatea alimentelor din al-
te zone, chiar străine (din altă țară). Noi recomandăm 
neapărat ca acestea să fie folosite şi cu un strict-mi-
nim 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 
șes, precum şi de apă.

Aliniază-te acestor specificuri şi foloseşte cu precă-
dere pe cele respective (chiar dacă sunt din alte zone).

Adesea foloseşte şi sortimente din regiunea în ca-
re 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 (da-
că trăieşti acum, spre exemplu, la șes şi mănânci cele 
specifice ale șesului).

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), ro-

direa; 
– Iarna (decembrie, ianuarie, februarie), acumula-

rea-stabilizarea.
Aşa, se recomandă ca în aceste perioade să mân-

caţi cu precădere alimentele sezoanelor respective.
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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 le-
gumele, 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 in-
sistenţă pe pâinea pustnicească. Vara este anotimpul 
cel mai activ şi cerealele sunt „rezistenţa” oricărui ac-
tiv intensiv. Amidonoasele şi dulciurile, totuşi, să nu 
fie prea abundente. Vara este nevoie de multă apă-li-
chide. Supele şi ciorbele să fie pe prim plan.

Toamna are specificul rodurilor pline, cu o alimen-
taţie din tot rodul ce este la suprafaţă, aerian. Primă-
vara este anotimpul verdeţii uşoare şi toamna este 
anotimpul conţinuturilor grele. Aşa, toamna să se mă-
nânce 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, psihotera-
pia şi mobilo terapia, cu accentul pe specificul orien-
tării respective.

Primăvara este un ritual cu evidenţă pe origini. 
Acum este momentul rememorărilor originilor, înce-
putul vieţii noastre, prin care să facem reîmprospăta-
rea şi actualizarea deplinei noastre vitalităţi.

Vara este rememorarea răspunsului faţă de legătu-
ra propriei fiinţialităţi cu Divinul, de a fi într-o creşte-
re de asemănare, nu de contrarietate.
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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, plecăciu-
ne, ridicarea mâinilor, a capului şi ochilor, cu o scurtă 
rugăciune de mulţumire şi dăruire, în funcţie de să-
nătate, 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 depu-
nerile toxice nocturne.

– Hidratare cu apă (cu puţină apă sfinţită mai îna-
inte, pentru cei religioşi), înghiţitură cu înghiţitură, în 
timp ce faci: 

– Sacroterapia-ritualul şi rugăciunea religioasă 
propriu-zisă;

– Mobiloterapia cu specificul respectiv de stoarce-
re 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, fo-
loseşti supa dietetică nefiartă de dimineaţă, uşor în-
călzită, mai ales de pâine pustnicească-ghiveci (vezi 
reţeta). Nu folosi dulciuri dimineaţa, că se pot declan-
şa diabeturi mascate.

– O pauză până la prânz, ca să ai foame, în care 
îţi completezi mobiloterapia rămasă, mai ales în zona 
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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 prepara-
tă (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 gu-
ră şi foarte puţină.

Spre seară:
– Fructe sau sucuri, puţin dulci; sau delicatese-

le dietetice, ca biscuiţi pustniceşti, seminţe asortate, 
paste dietetice etc. (vezi reţetele respective).

Seara:
– Piure-paste cu diferitele combinaţii de pâine 

pust nicească, 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 ca-
pitolul 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 tera-
pie-tratament, ca rememorarea Originii şi Suportului 
Divin al vieţii. „Golul” de legătură cu Divinul este 
prima cauză a bolii (însăşi cauza păcatului). Reface-
rea legăturii cu Divinul este prima reţetă a medicinii 
noastre isihaste.



Ieromonah GhelasIe GheorGhe

78

Cei religioşi mai ştiu câte ceva din datoria sacră fa-
ţă de Dumnezeu. Cei ce au neglijat partea religioasă 
şi acum sunt bolnavi trebuie să intre şi ei în sacrotera-
pie-rememorarea Divinului.

Nu faceţi ritualuri complicate (cum indică, în ex-
ces, unii), ci, ferm şi simplu, impuneţi-vă şi o conşti-
inţă a Divinului, ca Originea vieţii. Nu amestecaţi sa-
croterapia medicală cu viaţa religioasă propriu-zisă. 
Cei buni creştini, sau de altă confesiune, fiecare să-şi 
exercite religiosul său, dar ca sacroterapie se cere me-
morialul în sine al Divinului, tradus apoi în specificul 
propriului religios. Pentru noi, creştinii, Divinul este 
Dumnezeu Treime (Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh) şi pre-
lungirea sa prin sfinţi, care ne înlesnesc comunica bi-
litatea cu Divinul. Pentru noi, creştinii, Dumnezeu şi 
Biserica Sa (sfinţii) sunt deodată şi în nedespărţire. 
Dumnezeu este Originea vieții 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 adevă-
rat tratament al bolilor.

În sens creştin, sfânt înseamnă sacru şi acesta în-
seamnă chipul lui Dumnezeu, care înseamnă chipul 
vieții, ce înseamnă sănătate.

Viața este sacrul nostru şi sacrul este originea vie-
ţii noastre.

Viaţa noastră este o transpunere şi într-o Indivi-
dualitate proprie, ca o asemănare a Chipului Sacru. 
Omul este, în esenţă, chipul Sacrului, al Chipului lui 
dumnezeu.22 Îngerii au păcătuit şi s-au făcut demoni 

22 Facere 1, 26.
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prin chipul spiritului. Omul păcătuieşte prin distru-
gerea chipului sacru (de unde moartea-pierderea chi-
pului vieții). Dacă nu rememorezi Chipul Sacrului, 
nici chipul vieții 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 me-
dicinii noastre isihaste, meditaţii şi speculaţii mentale şi 
nici sentimentalisme, ci simplu act volitiv de ritual sa-
cru, ca trezirea memorialului Divinului din fiinţa noas-
tră. A face actul chipului sacru (chiar dacă participi sau 
nu, mental sau sentimental), este un act memorial.

Viața este act memorial, din care apoi izvorăsc 
min tea şi simţirea.

Viața este supraconștiință în sine, care apoi se tra-
duce ca o conştiinţă proprie.

Mulţi fac paradă că ritualul este formal şi meca-
nic, de aceea nu este valabil. Trebuie înţeles că tocmai 
această formalitate este de fapt supraforma de taină a 
ritualului. Mentalismele şi sentimentalismele din ri-
tual sunt adesea falsificări ale actului în sine ritualic. 
În actul sacroterapeutic al medicinii noastre nu admi-
tem mentalisme şi sentimentalisme, ci pur şi simplu 
nişte gesturi ritualice formale ca rememorare a Sacru-
lui Divin. Pentru medicina noastră isihastă, forma es-
te memoria şi viața este chipul formei, şi tot ce nu-şi 
mai păstrează forma moare şi nu mai are viaţă. Sa-
cru-ritual-formă este triadicul vieții, unul în treime şi 
treime în unul.23

23 De unde analogia Teologică a Creştinismului, Tatăl-Sacrul, 
Sfântul Duh-Ritualul, Fiul-Forma şi Energia Harică-transpu-
nerea în afară, în „forme multiple”.
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noi forma o mai numim iconic-model sacru, însăşi 
sămânța-memoria chipului vieții în sine.

Deci forma este memorialul în sine şi mintea şi 
simţirea sunt transpuneri, apoi, de acest memori-
al-formă-iconic-model-sacru.

Fă forma ritualică direct şi memoria sacrului va fi 
vie, indiferent de participarea ta mentală-sentimenta-
lă. Forma este suportul dincolo de conştiinţa noastră.24 
Conştiinţa participativă proprie este desfăşurarea for-
mei în sine, ca asemănare proprie de Formă sacră.

De aceea, forma este după Chipul Divinului şi tot 
ce vatămă forma este „ucidere” de Divin. 

În formă este viul, în mişcarea formei este viața 
şi în rememorarea-reconştientizarea formei este exis-
tența, şi deschiderea existenței este trăirea.

Totul este ritual sacru. În sensul revelaţiei creştine, 
Însăşi Ființa Dumnezeiască este Treime de Persoane 
cu Viață Intrapersonală ritualică. Ființă înseamnă viu 
activ în Sine. Noi insistăm pe evidenţierea acestui viu 
ființial, faţă de zisul viu energetic. De obicei, se con-
sideră că ființa în sine nu are activ, ci energiile sunt 
activul direct al ființei. Noi remarcăm şi un activ per-
sonal al ființei în sine, din care apoi ies zisele activuri 
energetice. Energiile nu ies direct din ființă, ci din vi-
ul activ ființial, ce este Însuşi chipul-forma de persoa-
nă ființială. 

Concepţiile antice vorbesc doar de personalizări 
energetice, pe când creştinismul relevă personaliza-

24 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 vieții fără moarte.



81

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

rea direct ființială şi energiile harice ca prelungirea 
actului personal. Energiile nu au propria persoană, 
ci au persoana din care ies energiile (de aceea sunt 
enipostaziate în chipul persoanei şi nu ipostaziate-cu 
chip direct personal). Energiile nu „arată” direct per-
soana ființială, ci calităţile-atributele actelor persoa-
nei. În energiile harice divine nu se vede direct chipul 
Persoanelor Treimice Divine, ci lucrările-reflectările 
actelor personale.25

Viul în sine nu este al energiilor, ci al actului per-
sonal dincolo de energii, care se prelungeşte reflectiv 
în energii. A manevra energiile tot „prin” energii es-
te o auto-personalizare a energiilor, foarte vătămătoa-
re şi cu urmări distructive. Nenorocirea păcatului es-
te tocmai în auto-personalizarea energiilor noastre de 
creaţie, care devin dublura persoanei noastre fiinţia-
le, făcând astfel o ruptură şi înstrăinare între fiinţialul 
nostru sufletesc şi ener geticul corporal. 

În sensul revelaţiei creştine, sursa vieții este în 
chipul Divinului din fiecare dintre noi, nu în energe-
ticul naturii zis cosmice. din pecetea chipului di-
vin din noi curge taina vieții în sufletul nostru de fi-
inţă creată şi din suflet ies zisele energii proprii, 
care se structurează în informaticul organic, fiziolo-
gic şi fizico-chimic. Şi apoi acest viu integral face 
relaţionalul-comuni carea 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.

25 Aici se încurcă filosofiile mistice magice, ca şi energeticie-
nii de astăzi, care fac paradă de „miracolul energiilor”.
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Mare atenţie la distincţiile noastre.
Noi considerăm zisele energii doar ca intermedia-

rul dintre viul din noi şi desfăşurarea vieţii acestuia, 
ce este relaţionalul.

Sunt mai multe uşi-porţi ale templului vieţii. Noi, 
fiecare, sun tem un templu de viaţă, cu altarul de Di-
vin, cu substanţa-clădirea ca sufletul nostru, cu chipu-
rile pictate ca energiile sufletului, cu pridvorul ca or-
ganele noastre şi cu lărgimea curţii ca fiziologicul.

În templul vieţii noastre trebuie să se facă zilnic 
ritualul templului, ca sacroterapie (divinul din altar), 
ca psihoterapie (răspunsul sufletului), ca mobilotera-
pie (răspunsul energetic), ca dietoterapie (răspunsul 
fiziologic organic), care apoi trebuie să se integrali-
zeze ca „hrana vieții”, 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 Viață.

După păcat, apare un dublu memorial-contrar, unul 
originar fiinţial, cu energiile sale normale (ce se face 
inconştient) şi unul fals cu auto-personalizarea ener-
getică (zisul subconştient). Aşa, bietul nostru conşti-
ent 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 ori-
ginar şi adevărat.

Viul ființial personal nu este deosebit de Însuşi 
chipul-forma persoanei, ci este totuna. Persoana este 
simplul absolut în sine, dar substanța ființială simplă, 



83

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

permanentă şi indestructibilă, fără să se transforme pe 
sine, poate lua diferite forme personale, ce sunt ac-
tele personale. Formele personale directe nu modifi-
că forma persoanei, ci îi deschid infinitatea adâncului 
ființial personal. Ca formă, chipul personal este ne-
schimbat, dar ca adânc are un viu multiform de des-
chidere, în același model-chip al persoanei.

Viul persoanei este cunoscut nouă ca taina limba-
jului, 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, limbajul este viul ființial per-
sonal, care apoi se transpune ca energii-informaţii cu 
formele corporale.

Noi deosebim net: 
– forma de limbaj ființial, de 
– forma de informaţie energetică şi de 
– formele material-corporale.
Toate sunt, însă, memorial de limbaj în sine, dar în 

tran spunerile respective. Limbajul direct ființial 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 ființial divin; ca psihoterapie, limbajul 
fiinţial al nostru de creaţie; ca mobiloterapie, limba-
jul nostru energetic; şi ca dietoterapie, limbajul fizi-
co-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 
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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 
ființial personal este originea-modelul şi rememora-
rea celorlalte limbaje ale noastre.

Limbaj înseamnă act personal şi actul personal 
înseamnă comunicare de răspuns propriu. Ființa nu 
se poate transmite altei fiinţe, de aceea ființialul es-
te apofatic şi inco mu nicabil (pentru noi, creaţia), dar 
limbajul personal ființial este comunicabil şi transmi-
sibil. 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 lim-
baj personal ființial direct, prin taina ritualului sacru.

Şi, mai mult, această posibilitate este prin tai-
na Întrupării Hristice, care face perihoreza-intrepă-
trunderea dintre firea ființială divină şi firea ființială 
de creație, în aceeași Persoană-acelaşi Limbaj Divi-
no-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 ma-
nifestare. Noi totuşi deosebim Limbajul Hristic Per-
sonal în Sine de Limbajul Haric ce iese din Cel Hris-
tic şi prin Cel Hristic.26 Cel Hristic şi Haric sunt în 
ne-despărţire şi totodată, dar nu se confundă şi nu se 
absorb. Insistenţa noastră pe limbajul ființial este ca 
să putem depăşi magismul energetic, de care se face 

26 Mai pe larg în relatarea noastră, „Minidogmatica teologicului 
mistic creştin”.



85

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

atâta paradă astăzi. Trebuie accentuat faptul că nu ca 
energii prin energii se poate acţiona pe energii, ci prin 
actul direct ființial personal, izvorul energiilor. Orice 
manevrare a energiilor tot prin energii este o falsă au-
to-personalizare a energiilor, cu negativurile ştiute şi 
neştiute, tocmai distructivul nostru intim. Prolifera-
rea tot mai mare a metodelor energetice generează un 
auto-ritualism fals, ce ne înstrăinează şi mai mult de 
adevăratul ritual sacru ființial personal.

Viul nostru are rădăcinile în ritualul ființial sacru, 
care se coboară prin Viul Haric, cu efectele respecti-
ve. De-perso na li zarea ființialului şi auto-personaliza-
rea energetică constituie marea eroare a păcatului, cu 
adaosurile de boală şi moarte.

Parada de auto-vindecări prin manevrarea energii-
lor este ambiguă. Să nu se confunde știinţa 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 isi-
haste.

Redăm câteva indicaţii de rememorare a chipului 
sacru, pe zilele săptămânii, ca un ritual individual te-
rapeutic. Cei religioşi vor completa cu ritualul pro-
priu-zis al Bisericii.

modelul sacroterapiei noastre este modelul litur-
gic, de unde legătura şi asemănarea lor.

Viaţa înseamnă ritual liturgic şi unde nu se mai fa-
ce acesta şi viaţa se distruge. Şi în noi înşine trebuie 
să avem actualizarea permanentă a ritualului vieţii, de 
unde sacroterapia ca reme morarea acestuia.
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Redăm şi noi un model de ritual liturgic individu-
al, după specificul pustnicului Neofit Carpatinul isi-
hastul.27 Mistica isihastă este tocmai actualizarea prin 
permanentă rememorare proprie a ritualului liturgic.

Facerea lumii în cele șase zile, cu odihna în a 
șaptea, este tocmai iconicul ritualului liturgic.

Viaţa este memoria ritualului Facerii lumii. De 
aici, specificul pustnicului Neofit, de mistică a ritu-
alului 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 spiri-
tul se dovedeşte spirit.

de aici, modelul sacroterapiei noastre, ca memorie 
hexame ronică-liturgică (a celor șase zile, plus odihna 
celei de-a șaptea, cu intrarea în sacru-ziua a opta-du-
minica), care este ciclul complet al vieţii noastre.

Ritualul noi îl concretizăm prin modalitatea aşa-zi-
sului 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 zi-
ce 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 tu lui 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.

27 Vezi şi relatările noastre „Practica isihastă” şi „Practica isi-
hastă după tradiţia pustnicului Neofit Carpatinul”.
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cuvântul direct este limbajul gestic, de aceea 
Dumnezeu zice şi se face.

În ritual, gestul este pe prim plan, iar mintea-înţe-
legerea cu limbajul său organic este ceva auxiliar şi 
sporadic.

Atenţie la aceste repere, specifice sacroterapiei 
me dicinii noastre.

Începe să te rogi aşa, direct, cu durerea ta şi vei 
descoperi taina originii vieții.

Noi indicăm chiar nişte gesturi ritualice, care ne 
reme morează sacrul din noi.

1. Ridică mâinile în sus cu rugăciune către Dum-
nezeu Cel din înălţime, din care curge viaţa lumii.

2. Pleacă în închinare capul în jos, fapt prin care 
recunoşti pe Dumnezeu ca Dătătorul vieţii.

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 Litur-
gic-Euharistic). Viaţa din tine este prezența Întrupării 
Divinului. Dacă lipseşte, şi Viaţa din tine va lipsi.

6. Uneşte palmele iarăşi la piept ca o împărtășirea 
a ta cu Divinul-Viața (Hristos Euharistic).

7. Cu mâinile în sus şi capul plecat, zi cu frică şi 
cutremur marea rugăciune pe care totodată o zic În-
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suşi Domnul Hristos şi Sfântul Duh, rugăciunea Tatăl 
nostru, la care şi iadul cade în genunchi.

Acesta este ritualul sacru liturgic al vieții, fără de 
care viața se opreşte din curgerea sa. Creştinismul fa-
ce actuali zarea acestui ritual prin Liturghia Hristică şi 
fiecare creştin săvârşeşte, direct şi personal, ritualul 
iconic al acesteia. Liturgicul propriu-zis se face doar 
de către preoția Bisericii, dar fiecare poate face iconi-
cul liturgic, ca o deschidere pre-liturgică şi o prelun-
gire în proprie fiinţialitate a liturgicului sacerdotal.28

Noi, ca medicină, indicăm şi aceste gesturi ritua-
lice, 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 
memoriile sacre se vor trezi în sufletul şi corpul lor. 
Viaţa fără memoriile sacre nu va reveni la Viaţă. Noi 
indicăm această rugăciune iconică, ca o modalitate ce 
se potriveşte, tocmai, şi unei terapeutici medicale.

Psihoterapia

Psihoterapia este autovoinţă, autogândire, autosim-
ţire; este o auto con ştientizare cultivată şi chiar exer-
sată, este viul propriului nostru fond fiinţial, prin care 
suntem şi noi fiecare o fiinţă personal-individuală.

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

28 Noi, ca medicină isihastă, mergem pe caracterul isihast 
carpatin, carac terul iconic liturgic. Vezi pe larg, „Practica isi-
hastă după tradiţia pustnicului Neofit Carpatinul”.
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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 identi-
tate şi se confundă cu memoriile sale, care şi acestea 
nu se mai fixează conştient, ci într-un adaos de au-
to-conştiinţe. 

Conştiinţa sufle tului nostru nu este suma memori-
ilor sale, ci este o conştiinţă în sine, ce dă apoi con-
ştiinţă 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 stă-
pânire pe memorii. În boli nu mai are această stăpâ-
nire, ci memoriile stăpânesc conştiinţa. De aceea, su-
fletul 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 me-
moriilor 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 inca-
pacitatea conştiinţei de a fi suverană unei memorii. 
Aici este voința conştiinţei de a se impune direct.

Psihoterapia nu este nici auto-sugestie, nici logi-
că-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 fa-
ce, astfel, re-identi ficarea propriei permanențe fiinţia-
le, prin care memo riile bolnave să fie învinse.
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Nu admite psihic o memorie rea şi anormală, ci 
respinge-o şi înlocuieşte-o cu una bună.

Golul de auto-conştiinţă este semnul bolii.
Noi, ca medicină creştină, insistăm pe consideren-

tul unui psihism de sine direct al sufletului, care nu 
este prin energii şi nici prin funcţii fizio logice. Psiho-
logia obişnuită este pe reperele antice aristotelice, în 
care psihismul este un produs de funcţii şi nu un pro-
ducător de funcţii.

Trihotomismul antic de:
– Nous-Spiritualul Divin,
– Psyche-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-puteri-
le-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 fe-

nomene psiho-fizio logice şi nu este un psihism liber 
şi independent, care apoi se des chide şi se prelungeşte 
în însuşirile sale psiho-fiziologice. În viziu nea creşti-
nă, sufletul este spiritualul de creaţie dincolo de vege-
tativul psiho-fiziologic. Sfântul Maxim Mărturisito-
rul vorbeşte de spiritualul divin (nous-ul, ca pecetea 
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chipului Divin), de spiritualul creat-sufletul şi de so-
ma-psihofiziologicul corporal.

Mai nou, se insistă pe o configuraţie de struc-
turi-corpuri succesive, ca planuri de devenire şi evo-
luţie, 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 crea-
te, dar, datorită păcatului, s-au încurcat cu anti-chipu-
rile acestuia.

Creştinismul readuce memorialul originar. Aşa, în 
viziunea creştină, este cu adevărat şi o fiinţă creată 
după Chipul şi Asemănarea Ființei Divine. Şi, astfel, 
Revelaţia, atât cât se poate arăta, a Chipului Divin, ca 
Treime Personală şi Energii Necreate Harice, se con-
sideră 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 ființă 
creată şi energiile sale, pe Arhechipul Creator Divin 
pecetluit pe fiinţa creată.

Anticii panteişti văd Ființa Divină şi lumea crea-
tă ca reversul de proiecţie a acesteia. În sens creştin, 
Ființa Divină se are tot pe Sine ca revers (ca Treime 
Personală şi Har) şi lumea creată nu este însuşi „spa-
tele” Divinului, ci este o realitate „paralelă” cu Divi-
nul, 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 pro-



Ieromonah GhelasIe GheorGhe

92

priile 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 di-
alog). 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 poa-
te copleşi bucuria vieţii în sine, tu trebuie s-o cultivi 
şi peste propriile suferinţe. Impune-ţi un zâmbet per-
manent.

11. Suportă şi ce nu-ţi place la alţii şi treci peste 
toate defectele lor (care sunt legate de caracterul pro-
priu). Nu mustra direct, nu spune greşelile, fii deli-
cat când faci, totuşi, câte o observaţie. Nu te enerva 
că alţii nu sunt ca tine şi-ţi stau chiar împotrivă. Ast-
fel, 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 mâi-
ne; nu-ţi fă iluzii, lasă totul la momentele lor. Timora-
rea este slăbănogirea sufletului. Fii optimist, chiar dacă 
lucrurile par total încurcate; crezi în rezolvarea mira-
culoasă. Toate simptomele de boală, toate certurile, 
toate contra dicţiile, greşelile tale şi ale altora, conside-
ră-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 spovedanie, mai ales). 
Mulţi fac o scrupulozitate patologică din toate.



93

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

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

14. Este ofihna 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 Dum-
nezeu peste toate considerentele. Bucură-te şi tu cu 
adevărat de acest miracol.

Desigur, mai pot fi multe indicaţii psihoterapeuti-
ce, 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 bă-
trâni sclerozaţi, intelectuali anemici, tocmai din lipsa 
de mobilitate-mişcare. Mai mult, sunt împiedicări şi 
înfundări energetice pe diferite zone organice şi func-
ţionale, ce produc scurgeri şi explozii energetice per-
manente, care secă tuiesc 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 ac-
tivul vieţii.

Noi, creştinii, suntem învinuiţi că neglijăm îngri-
jirea corpului. Trebuie înţeleasă această îngrijire ca 
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sănătate şi puritate, ca menţi nerea unor funcţionali-
tăţi normale (nu patologice). Sunt unele filosofii se-
mi-mistice care cultivă şi fac o zisă artă a mişcărilor 
corporale, sau fac explorări psiho-fizice (ca o fiziolo-
gie ocultă). 

În sensul nostru, ca mobiloterapie, accentuăm fap-
tul 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 se amestece mobiloterapia cu sacro-
terapia, care este ritual religios. Nu faceţi din mişcări-
le 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 re-
fuzare 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 nece-
sară şi terapeutică precum hrana alimentară.

Noi insistăm pe ne-amestecarea gestului sacru di-
rect religios cu poziţiile de mobilitate energetică cor-
porală, ca să nu se cadă în falsul ritual energetic (aşa 
cum fac multe practici magice şi oculte). Sacrul nu 
se face în corp, ci dincolo de corp. Energiile corpo-
rale 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 
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pot fi sacralizate, ci doar folosite în vederea ritualu-
lui sacru. Aşa, energiile sunt tot o bucătărie de hrană 
şi mişcare, pe care n-o putem exclude (fără amesteca-
rea, însă, cu însăşi hrana sacră). Poziţiile de mişcare 
să fie mişcarea noastră proprie, necesară doar mobi-
lităţii noastre.

Nu vă concentraţi pe trasee energetice, că este pe-
riculos noi nu avem în vedere decât mişcarea ca atare, 
restul să se facă după fiziologia propriu-zisă; noi tre-
buie să păstrăm cu atenţie doar capacitatea de mişcare, 
doar aşa memorialul în sine se va trezi (dacă interve-
nim noi cu diferite concentrări, putem preface şi dena-
tura şi mai rău memorialul fiziologic adevărat). Nu in-
troduceţi 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 pen-
tru cei semisănătoşi, semi imo  bilizaţi şi cei imobilizaţi 
la pat. Din mers, din şezând, culcat, fiecare cu speci-
ficul său.

Nu faceţi exerciţii complicate, ci puţine şi la obiect, 
pentru recu perarea mobilităţii în sine. Nu faceţi ocul-
tismul mişcării, obişnuiţi-vă să aveţi şi o poziţie de 
rememorare mobilă permanentă”după propriul speci-
fic şi după propria boală (de cap, de trunchi, sau de 
membre).

Noi am consemnat că avem în corpul nostru trei 
circuite energetice de bază: 
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– cu energii nervoase (ce urcă spre cap şi se răs-
pândesc prin nervii întregului corp), 

– cu energii umorale (ce trec în sânge şi umorile 
generale) şi 

– cu energii de acumulare materială (ce se fac de-
puneri de masă fizică)29, care ies din suflet prin inimă. 
În boli are loc o împiedicare şi chiar o sistare pe dife-
rite 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 se-
mistatică; mobilitate activă, prin mişcări directe şi re-
petative (cum sunt exerciţiile fizice şi mişcările forţa-
te). 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 ex-
cludem normalul mobil al ener giilor, care este mişca-
rea 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 sacro-
terapeutic. 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 pro-
verb.

29 „În căutarea unei medicini creştine”.
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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).

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 piept. Se 
revine şi iar se face apleca rea. Începeţi uşor şi progre-
siv; măriţi numărul de la 10 la 20 mişcări, apoi la mai 
mult, până faceţi chiar câteva sute. Desfundă circula-
ţia spre creier şi în tot capul.

– Ridicarea bărbiei cu capul pe spate şi întinderea 
gâtului tot din zona tiroidică. Tot atâtea cicluri pro-
gresive.

– Trageţi-vă de urechi, în jos, în sus, lateral; fre-
caţi-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 ca-
re se cuminţesc, este o realitate, că restabileşte acti-
vul creierului.

– Ochii sunt tot aşa de importanţi. Închideţi-i, des-
chideţi-i mari, priviţi în sus, în jos, lateral, cruciş, dar 
atenţie, uşor şi progresiv ca număr.
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– 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 creieru-
lui. Atenţie, mişcările să fie făcute încet şi să nu exa-
geraţi, 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 
elevilor grei 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.

Pentru trunchi‑viscere:
– Încordează zona diafragmatică şi umerii, ca o 

stoarcere şi iar revino şi iar încordează, în număr pro-
gresiv, de la 10-20 mişcări la o sută şi chiar mai mul-
te. Respiraţia să fie de voie.

– Dilată diafragma şi desfă umerii cu pieptul în 
afară, la fel ca număr.

– Roteşte pieptul cu umerii şi zona diafragmati-
că 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 ae-
rul, încet, cu încordarea pieptului şi zonei abdomina-
le, a membrelor, a întregului corp, cu o stoarcere to-
tală, 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 pro-
gresiv. La fel bateţi zona costală din dreptul stoma-
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cului, splinei, ca şi din dreptul ficatului. Bateţi şi zo-
na intestinală. Desfundă organele interne şi măduva 
osoasă şi stimulează imunitatea. În boli, imunitatea 
(sistemul de rezistenţă şi autoapărare) este în deficit.

– 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 lo-
veşti pentru a dilata-mări propria formă, pielea, pere-
ţii organelor, muşchii, oasele.

– Întinde încet şi foarte lent mâinile şi picioarele, 
coloana vertebrală cu aplecarea uşor în faţă; dilată-lăr-
geşte 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 trun-
chiul cu organele interne.

– Strângeţi pumnii şi tălpile picioarelor, cât de 
mult, cu rotirea lor, cu încordarea mâinilor până lau-
meri şi a picioarelor până sus, presându-le. Dacă nu 
puteţi mobiliza ambele zone deodată, faceţi mişcări-
le 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 se-
parat) de ceva şi împingeţi cât de tare. Cei mai tari să 
facă şi flotări.
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– Degetele de la mâini şi picioare presaţi-le, întin-
deţi-le, mişcaţi-le în toate sensurile, rotiţi-le, că sunt 
la fel de importante. În acestea sunt terminaţiile ner-
voase ale circuitelor organice. Cei cu ameţeli să pre-
seze degetul mic. Mâinile şi picioarele să fie perma-
nent calde, de aceea bolnavii să aibă la îndemână că-
rămida 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-
ea ce scoate şi distruge ener  gia 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 pro gresiv. 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 păcătu-
irea 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 co-
municare cu mediul şi totodată răspunsul propriu la 
acesta. Magia energetică pe piele este periculoasă, de 



101

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

aceea noi nu admitem decât stricta menţinere a func-
ţionalităţii, ca o igienă a pielii.

Mobiloterapia puteţi să o faceţi permanent, chiar 
când mergeţi, sau staţi, sau lucraţi. Doar zona diafrag-
matică să fie pe stomacul gol. Când citiţi chiar, faceţi 
câte o mobilitate din cele indicate.

Atenţie, sacroterapia, psihoterapia şi mobilotera-
pia nu se fac în văzul lumii, ci intim şi strict particu-
lar. Unii caută zise practici în comun, ce nu sunt creş-
tineşti. În sens creştin, doar în Biserică se face ritualul 
comun, în rest este o proprie intimitate. Te poate învă-
ţa cineva cum să faci, dar tu doar în particular trebuie 
să le îndeplineşti.

Dietoterapia
Din cele amintite, hrana noastră este pe un arhe-

model, care în boli este uitat şi dublat de anti-modele 
distructive. Revenirea la sănătate nu este posibilă de-
cât prin rememorarea arhemodelului hranei. În sensul 
creştin, hrana este numită „pâinea noastră cea de toate 
zilele”.30 Şi pe această bază noi extindem această tai-
nă ca însăşi terapeutica-tratarea bolilor.

Atenţie, deci, la specificul dietoterapiei medicinii 
noastre isihaste.

În toate reţetele trebuie să fie chipul pâinii şi pre-
zenţa 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 pro-
priu zise. 

30 Rugăciunea „Tatăl nostru”. 
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– Legumele sunt chipul pâinii de memorial mobil 
şi lărgire energetică. 

– Fructele sunt delicii şi savori, ca reîmprospăta-
re vitală.

Carnea este o apariţie a unei mâncări de consuma-
ţie, nu de hrănire în sine. Se constată şi ştiinţific că, de 
fapt, carnea nu hrăneşte, ci con stituie un material de 
consumaţie energetică, ce antrenează şi o auto-consu-
maţie (de unde nocivitatea cărnii). Mai ales în lumea 
noastră, de multă consumaţie energetică, se consumă 
multă carne toc mai ca o com pensare, dar care secătu-
ieşte şi potenţialul energetic de bază, de unde atâtea 
boli. Carnea şi băuturile alcoolice şi stimulative (ca-
fea, 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, fă-
ră 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 ra-
ră. Noi o redescoperim şi o evidenţiem şi o facem ba-
za 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 
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se prelungeşte în energeticul nostru cu partea fiziolo-
gic-organică. Este o mişcare în linie dreaptă, de ie-
şire şi configurare. Păcatul însă produce împiedicări, 
dato rită 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 mer-
sul vieţii, prin re-legarea acestor planuri ale fiinţiali-
tăţii 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-me-
morează chipul originar al vieții, care este în Chipul 
divin din noi.

Dar este insuficientă sacroterapia dacă faci doar sa-
croterapie fără psihoterapie şi psihoterapie fără mobi-
loterapie şi mobiloterapie fără dietoterapie. Mulţi aici 
se încurcă, absorbind şi reducând unele prin altele, 
când, în fond, ele sunt neamestecate şi în proprie mo-
dalitate, trebuind o comunicare-împletire egală.

Unii fac zisă terapie doar prin forţa psihică-gând; 
alţii doar prin mecanisme de acţiuni energetice (ca bi-
oenergeticienii); sau doar prin acţiuni directe pe fizio-
logic; sau prin acţiuni chimice pe organe.

După păcatul adamic, în fiecare plan fiinţial al nos-
tru sunt memorii contrare care s-au depozitat ca nişte 
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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 ner-
voase, viscerale şi organice, ce nu mai ascultă de miş-
carea psihică.

La fel, în suflet s-au format fixaţii psihice, ce nu 
mai ascultă de supraconştiinţa sacră (ca în bolile di-
rect 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 electri-
că) să fie instalată permanent, că mereu va fi nevoie 
de ea.

– Maşina de tocat zarzavatul (cea obişnuită folo-
sită 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 persoa-
ne orice zarzavat crud, cât şi sâmburii de nucă, alu-
ne 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).
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– Tăvi de uscat, indiferent că sunt de plastic; ideal 
ar fi de pământ (dar se sparg repede). Cine poate, să ai-
bă 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 preala-
bil 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 încăl-
zit, mai rezistente, zmălţuite.

– Linguriţa, cea admisă bolnavilor, în locul lingu-
rii, ca să se mănânce încet şi cu salivaţie bogată, di-
gestia bolnavilor fiind trei sferturi în gură. Obişnu-
iţi-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 ingredien-
telor strict necesare şi folosite permanent. Să aveţi la 
îndemână cantităţi mici din cele mai des folosite, ca: 
amidonul de cartof; pâinea pustnicească uscată; boa-
bele leguminoase dospite şi uscate, precum şi câteva 
pe care trebuie, adesea, să le râşniţi zilnic, cu alternan-
ţe; 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-găselni-
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ţe, care vara sunt din plin şi strică aproape totul), dar 
cu condiţia să le faceţi o mică găurică pentru aer, al-
tfel produc modificări electro-magnetice nocive. 

Tot ce uscaţi, mărunţiţi-le cât să încapă şi să le pu-
neţi 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 pu-
teţi ţine şi în bidoane, tot de plastic, mai ales semin-
ţele, dar tot cu condiţia să faceţi câteva găurele în ca-
pac, pentru aer, ca să nu se „asfixieze”.

Faceţi, pe cât posibil, preparate proaspete şi pe ce-
le uscate doar pentru câteva zile, afară de cele ce tre-
buie conservate pe mai mult timp, ca să fie la îndemâ-
nă (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. Ba-
za stă în varza murată, morcovii (uscaţi, de nu-i pu-
teţi avea mereu la îndemână), ceapa, usturoiul, prazul 
(uscat) şi, adesea, sfecla roşie, ridichea neagră. Pu-
teţi face pâine pustnicească cu acestea şi apoi să fie 
 uscate.

După ce vă obişnuiţi, veţi vedea că este mai sim-
plu ca bucătăria cu fierturi şi cu tot felul de preparate 
culinare.
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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 ule-
ioase, murăturile şi dospirile naturale. Lactatele sunt 
independente, nu se amestecă deloc, cu nici un pre-
parat.

Dospirea, autobucătarul alimentelor

Menţionăm faptul ce trebuie bine fixat şi avut 
în vedere per ma nent, şi anume că toate preparate-
le medicinii noastre au la bază dospirea, care înlo-
cuieşte fierberea, şi care, mai mult, face predigerarea 
(atât de necesară), care, încă o dată mai mult, face 
îndrojdirea-fermen tarea lactică, ce înseamnă o acidi-
fiere directă şi proprie-naturală, cu o îmbogăţire de 
fermenţi şi enzime ştiute a fi în drojdii (cele mai bo-
gate, în acest sens). 

Mai mult, prin dospire se face o uniformizare a în-
tregului amestec, care prin preparare-mărun ţire pro-
duce separări contrare între părţile externe-coajă şi 
miez; prin dospire se dizolvă coaja în conţinut şi con-
ţinutul se pătrunde cu părţile din coajă. Aşa, chiar da-
că se face zisul „lapte”, în acesta este totuşi o integra-
litate, 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 au-
to-fermentare-auto acidifiere, care macerează-autodi-
geră ţesuturile celulare până la distrugere. În organele 
bolnave este o aciditate crescută faţă de alcalinitatea 
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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 al-
ta. Medicina chineză vorbeşte despre yin şi yang, ca-
re 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 limi-
tă dintre ele). Aşa, bolile pot fi tot aşa de grave, atât 
ca yin (acide), cât şi ca yang (alcaline), toc mai dato-
rită lipsei de mobilitate-transfer dintre acestea. Deci 
nu acidul sau alcalinul sunt cauza distructivă, ci lipsa 
de comple men taritate dintre acestea, lipsa de trecere 
una în alta fără autodis trugere şi fără distrugerea ce-
leilalte părţi.

Chimia noastră consideră că acidul face distruge-
rea totală a părţii alcaline şi, invers, alcalinul transfor-
mă total acidul în alcalin. În boli se pare că, într-ade-
văr, are loc şi acest proces extremist. 

Fierberea produce tocmai acest fapt de transfor-
mare, 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 se-
lectarea dintre acid şi alcalin a alimentelor (cu zisele 
incom pa tibilităţi).

Noi considerăm mai mult, şi anume faptul distru-
gerii memorialului complementar dintre acid şi alca-
lin. când un acid nu mai are memorialul complemen-
tar al alcalinului, este un acid distructiv şi când un 
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alcalin nu mai are memorialul comple mentar al aci-
dului, se face un alcalin distructiv.

Să nu se confunde această acidifiere-alcalinizare 
cu putrefacţia. Când se termină dospirea-autofermen-
tarea se trece într-o scurtă autoalcalinizare, care, da-
că nu trece, iarăşi, în acidifiere, se produce putrezi-
rea-stricarea. Drojdiile sunt dospiri cu capacităţi de a 
trece alcalinul iarăşi în acidifiere. De aceea, folosirea 
trebuie făcută doar în starea dintre dospire şi îndrojdi-
re, altfel apare putrezirea-omo rârea. Drojdiile se pot 
usca, în schimb, păstrându-se capacitatea de re-dos-
pire. Aşa, uscarea preparatelor noastre dospite este 
modali tatea optimă de păstrare şi recondiţionare.

În boli se degradează tocmai acest memorial. La 
fel, fierberea, rafinarea, oţetirea chimică şi anorgani-
cizarea oricărei substanţe. Noi definim biologicul toc-
mai 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 adevărată nenorocire ali-
mentară. Mai mult, o acidifiere străină de propria aci-
difiere este la fel de contrară şi distructivă.

dospirea de care vorbim noi este tocmai autoaci-
difierea-alcalinitatea propriului sortiment şi preparat 
alimentar, fără adaos de o aciditate străină.

De aici, insistenţa şi recomandarea în reţetele noas-
tre, de prepa rare cu dospire, adică mai înainte cu câ-
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teva ore, timp în care să se facă tocmai această dospi-
re-autoacidifiere-alcalinitate.

Orice amestec de alimente, oricât ar fi de apropi-
ate, manifestă o oare care contrarietate-incompatibili-
tate între părţi. Dar, amestecându-le şi lăsându-le să 
se dospească, le laşi timp să se împrietenească-comu-
nice, 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 ce-
va proaspăt doar dacă nu se mai amestecă absolut cu 
nimic, dar orice amestec are nevoie de dospire-recu-
noaştere-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 con-
tră, 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, pro ces manifestat prin zisa oxidare-înnegri-
re, 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 întru-
câtva această oprire.

Noi am descoperit că făina de grâu (cereale, în ge-
neral) şi de seminţe uleioase, ca şi de boabe legumi-
noase, împiedică foarte mult oxidarea, fapt care, şi mai 
mult, înlesneşte procesul dospirii, ce gene rează, încă o 
dată mai mult, o re-vitalizare. Şi Făinurile se oxidează 
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dacă sunt măcinate de prea mult timp, dar ele păstrea-
ză, încă, o acţiune anti-oxidantă faţă de altele.

Aşa, noi recomandăm ca la orice amestec să se pu-
nă imediat puţină făină integrală şi seminţe uleioase 
(nuci, alune, seminţe de dovleac, râşnite proapăt).

dospirea se face foarte simplu.
Orice sortiment, ca şi orice amestec, după mărunţi-

re-preparare se lasă un timp la auto-fermentare-alcali-
nizare. Căldura favorizează acest proces.

Cerealele şi legumele să nu fie prea mult dospite, 
dar boabele leguminoase (soia, fasolea, mazărea, nă-
utul, bobul, lintea) trebuie intenţionat mai mult dospi-
te, 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 pro-
gresiv, 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.
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Legile dietoterapiei medicinii isihaste.

Concretizăm reperele stricte ale dietoterapiei noas-
tre, ca zise „legi”.

– Proporţia de 10% şi 90% a unui sortiment faţă 
de altul, fiecare putând fi în ambele cazuri, schimbân-
du-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 incompa-
tibilităţi. Aşa se tolerează cerealele cu fructele şi cu 
legumele-verdeţurile şi dulciurile concentrate (smo-
chine, curmale, miere şi toate dulciurile tari). Nu se 
tolerează cerealele cu proteicele (soia, fasolea, nău-
tul, 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.

Proteicele sunt cele mai pretenţioase. În dietotera-
pia medicinii noastre folosim ca proteice boabele le-
guminoase uzuale, care fiind ne-fierte, dar dospite (în 
locul fierberii), au o super-concentrare ce necesită câ-
teva indicaţii speciale.

În primul rând, proteicele noastre dospite se con-
sumă în cantitate foarte mică, având puterea hrăni-
toare suficientă în această evaluare. O lingură de so-
ia dospită (sau de celelalte) face mai mult ca o jumă-
tate 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 
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să vă lăcomiţi să serviţi în cantităţi mari, că mai mult 
strică. Proteicele dospite au toate valorile naturale (fi-
ind pregătite fără fierbere) şi sunt tolerabile în totali-
tate, 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 canti-
ne, pentru sănătatea tuturor. Chiar dacă se mai folo-
sesc 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 ge-
neral, digestia noastră este obo sită, înfundată, intoxi-
cată şi incompletă, datorită dezordinii alimen taţiei. 
Agitaţia şi munca noastră zilnică cere o mâncare 
abundentă, care rămâne mai mult de jumătate nedige-
rată. Unii recomandă câte un post-repaus alimentar, 
dar care nu are efectul dorit. Trebuie efec tuată o mă-
turare a întregului traiect digestiv, cu totodată refa-
cerea capacităţii depline de digestie. Aşa se foloseşte 
metoda de a mânca în câte o zi-două, un singur ali-
ment, cât mai sărac, dar în cantitate mare, care să facă 
o adevărată măturare.

Pentru cei care muncesc greu şi au nevoie de ener-
gii 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 tre-
buie să se acopere un necesar alimentar general.
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Aşa, să se mănânce în câte o zi sau două doar câ-
te un sortiment de mâncare, pe săturate şi din abun-
denţă, fără nimic altceva, simplu şi 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 ase menea, se pot folosi cior-
bele, dar fără nimic altceva, doar ciorba respec tivă, la 
saturaţie. Mai pot fi doar lactate şi brânzeturi, la toate 
mesele, o zi sau două.

Pentru bolnavi, noi indicăm mai mult semi-prepa-
ratele.

Ele fac şi trecerea la alimentaţia naturală, care uno-
ra le este respin gă toare, dacă se începe direct.

Din cele experimentate, dăm câteva reţete în acest 
sens.

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-degra-
dat, 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 compen-
seze 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. Es-
te o pâine foarte gustoasă şi digestibilă. O poţi folo-
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si chiar ca preparat de bază la o masă, cu varză mu-
rată şi seminţe uleioase râşnite, sau cu alte prepara-
te, chiar fierte. Fă cantitatea cât crezi că o poţi folosi 
atât la prânz, cât şi seara. Cei care trec la o alimen-
taţie dietetică trebuie să renunţe tot mai mult la pâi-
nea coaptă (foarte acidă), înlocuind-o cu această pâi-
ne dietetică, ca apoi să se treacă la pâinea necoaptă 
 pustnicească.31

Nu uitaţi Tărâţele, diluantul şi liantul tuturor pre-
paratelor alimen tare.

Tărâţele sunt de o valoare deosebită. Să aveţi la 
îndemână perma nent tărâţe, pe care la folosire mă-
cinaţi-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 
sim plu, ceea ce înseamnă foarte digestibil şi foarte 
hrănitor.

Pâinea dietetică semi‑preparată, cu varză 
murată, sau cas tra veţi 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.

31 Unii fac un fel de lipii, o cocă de făină de grâu uşor coap-
tă pe plită, dar care sunt tot acide şi indigeste. Cirul gros semi-
fiert rapid este cel mai indicat, ca trecere de la pâinea coaptă la 
cea necoaptă.
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Puteţi găsi şi alte preparate, castraveţi muraţi sau 
alte sortimente murate.32

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 mă-
nâncă, în modul de mai sus.

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 obţi-
ne o pastă, la care se mai adaugă un condiment verde 
sau uscat, puţină nucă în loc de ulei, chiar câteva măs-
line, 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.

Iahnie de fasole boabe (sau mazăre, sau năut, 
sau linte, sau bob etc.) semi‑fiartă la minut.

Ca la reţeta precedentă, dar cu sortimentele res-
pective.

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 (da-
că este cea dulce) şi se fierbe scursă în propriul suc 
(eventual cu foarte puţină apă), doar câteva minute, 

32 Aceste preparate noi le indicăm în perioada de tranzit, ca să 
nu fie o trecere forţată de la fiert la nefiert.



117

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

peste care se adaugă un condiment, puţin usturoi şi 
uleioasele respective. Se mănâncă goală şi fără altce-
va (eventual puţină pâine pustnicească sau obişnuită). 
Unora, varza crudă (nu cea murată) le produce balo-
nări 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 com bi  naţiilor incom-
patibile. E greşită considerarea că nefierturile ar aju-
ta di gestia fierturilor (ca salatele crude), cu aşa-zisele 
enzime. Acestea încarcă rezervele capacităţii organice 
de a re-învia hrana moartă, încăr care care, însă, se fa-
ce după ce s-a produs digestia. Enzimele din prepara-
tele nefierte se absorb separat de fierturi, încât ameste-
cul cu fierturile împie dică 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. Dimi-
neaţa 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 
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facă pauză, eventual mai târziu să se mai folosească un 
fruct sau o bomboană dietetică (vezi reţeta). Cei bol-
navi 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 moda litate de a mânca mai devreme.

Pâinea pustnicească, medicamentul‑aliment al 
medicinii isihaste.

Din cele deja amintite, toată dietoterapia noastră 
este pe baza pâinii pustniceşti, pe care noi o redesco-
perim cu o evidenţă deosebită şi insistentă.

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. Pu-
teţi 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 folo-
si. Deci, nu se coace, nu se fierbe, se lasă complet natu-
rală. Dacă faceţi pentru mai multe zile, coca întindeţi-o 
subţire de un milimetru şi puneţi-o la uscat uşor pe ce-
va 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 po-
rumb, 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 supor-
tabilă. Nu se amestecă, însă, cu alte cereale, că devine 
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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 prepara-
rea grâului, cu doze mici doar de porumb şi orez.

Cei care nu au dinţi buni, după uscare să o remaci-
ne 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 su-
pe-ciorbe, ca şi pentru sosuri, e bine ca şi pâinea pust-
nicească să fie ceva mai tare dospită-acrită, ca să nu 
se mai folosească altă acritură străină (ce strică).

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 adau-
gă (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.

Pâinea pustnicească în amestec cu morcovi.

Morcovi raşi 10% cu grâu măcinat 90%, bine 
amestecate şi lăsate la dospit minimum 10 ore. Ames-
tecul se poate usca sub formă de pesmet sau se mă-
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nâncă direct ca un piure, adăugându-se câteva ingre-
diente (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 re-
ţeta anterioară.

Pâinea pustnicească în amestec cu varză crudă 
sau murată.

Ca la reţeta precedentă, dar cu varză.

Pâinea pustnicească în amestec cu sfeclă roşie, 
crudă sau murată. 

La fel ca precedenta, dar cu sfeclă roşie.

Pâinea pustnicească în amestec cu ridiche, 
sau gulie, sau păstârnac rădăcină, sau țelină 
rădăcină, sau cu alte legume.

La fel ca la reţeta precedentă, dar cu respectivele 
legume, fiecare separat.

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 oxide-
ze, 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).
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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.

Cei mai tari digestivi pot mânca câte o porţie zdra-
vănă de murături cu pâine pustnicească necoaptă, ca-
re este foarte valoroasă ca vitamine şi pentru restabi-
lirea digestiei. Atenţie cei cu ulcer sau gastrite.

Cei care au făcut proba că pot suporta bine pâi-
nea pustnicească o pot folosi din plin, cu efecte 
ines timabile.

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 protei-
ce ca soia, bobul, lintea, năutul, fasolea, etc), nici cu 
amidonoasele (cartofii, napii, castanele), şi nici cu 
dulciurile. Se pot face totuşi nişte combinaţii cu fruc-
te şi dulciuri, dar care se folosesc ca delicatese şi doar 
singure şi pe stomacul gol, printre mese, sau în pos-
turi de repaus alimentar.

Pâine pustnicească preparată cu diferite fructe

Fructele de sezon (mere, prune, caise, căpşuni, 
zmeură, struguri etc. se rad şi se zdrobesc direct cu 
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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% dul-
ce, sau 10% acru.

Pâine pustnicească cu mici adaosuri de seminţe 
uleioase şi fructe.

ca la cele precedente.

Pâine pustnicească din celelalte cereale (orez, 
ovăz, orz, secară, mei, hrişcă).

Se face simplu, ca şi la prepararea pâinii pustni-
ceşti de grâu (vezi ante rior). Atenţie, pentru acestea 
se indică o dospire-acrire mai mare, ca să nu se mai 
folosească alte acidifieri străine. Laptele, supele-cior-
bele-sosurile din această pâine, de diferite cereale, 
sunt o gamă întreagă de preparate-reţete.

Cu acestea se pot face, de asemenea, toate reţete-
le respective, ca şi cu pâinea de grâu (vezi cele ante-
rioare).

Laptele de pâine pustnicească.

Menţionăm şi accentuăm aici pe laptele de pâine 
pustnicească, pe care noi îl considerăm tot aşa de va-
loros ca şi laptele propriu-zis. Pentru bolnavi, copii, 
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bătrâni, laptele vegetal este singurul lapte acce sibil. 
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 brânze-
turi 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 fa-
ceţi laptele respectiv, după fiecare în parte.

Pentru lapte-sucuri-ciorbe-sosuri, pâinea pustni-
cească să fie mai mult dospită-acrită, ca să nu se mai 
folosească alte acidifieri străine.

Laptele de pâine pustnicească simplă.

Trei linguri de pâine pustnicească se zdrobesc bi-
ne 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 lăptoa-
să 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 câş-
tiga gustul savuros al pâinii necoapte. laptele din pâi-
nea pustnicească simplă este cel mai indicat la început 
şi mai ales dimineaţa. Nu-l faceţi prea con centrat.
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Laptele de pâine pustnicească de mălai‑porumb.

Să nu se uite mălaiul de porumb, din care se face 
o pâine pustni cească foarte valoroasă, mai ales pen-
tru cei cu boli direct energetice (porumbul fiind sorti-
mentul 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 mă-
laiul grişat din comerţ, din care se scoate tocmai par-
tea lăptoasă). Măcinaţi dumneavoastră boabele de po-
rumb, 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 dospi-
re, la fel, se pune în apă, se freacă bine şi se separă par-
tea 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.

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 hra-
nei 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. 
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Dimineaţa este indi cată cea lichidă, la prânz cea con-
centrată şi seara cea semilichidă.

acestea sunt mâncarea proprie celor grav bolnavi 
şi debili digestiv.

Atenţie, supele-ciorbele, ca şi laptele din aceste re-
ţete, 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 re-
nunţaţi 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 ve-
getal din seminţele uleioase”).

Nu vă speriaţi de unele reacţii neplăcute, cum ar fi 
balonări, greţuri şi chiar vărsături, ce înseamnă că se 
face cu adevărat măturarea şi cură ţirea. După acestea, 
vă veţi simţi uşuraţi ca după o baie.

Recitiţi toate reţetele cu pâine pustnicească şi la fi-
ecare este indi caţia şi pentru supă-ciorbă.

În maţe-intestine trebuie să fie 90% cereale, fruc-
te şi legume-verdeţuri, altfel vor fi bolnave şi sursă de 
autointoxicare.

Supa de pâine pustnicească simplă şi cea mai 
uzuală.

Pâinea pustnicească simplă, dar mai dospită (even-
tual preparată cu varză acră sau castraveţi muraţi), se 
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mai trece prin râşniţă, ca să fie ca un pesmet. Se rade 
un căţel de usturoi, sau foarte puţină ceapă, sau pu-
ţin praz, puţin morcov sau cartof crud, sau altă legu-
mă, 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 pust-
nicească (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 măci-
nate. Să nu se uite şi o verdeaţă, proaspătă sau usca-
tă, 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 reci pien tului şi să nu se ajungă la 
fierbere, că se degradează partea hră nitoare. Cei care 
încă nu s-au obişnuit bine cu pâinea pustnicească, pot 
adăuga puţin miez de pâine obişnuită, care trebuie în-
cet-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.33

Vezi celelalte preparate: pâinea pustnicească-ghi-
veci, pâinea pustnicească-ciuperci, pâinea pustni-
cească cu diferite verdeţuri, pâinea pustnicească cu 
diferite fructe etc.

Din toate se pot face supe-ciorbe.

33 Cei bolnavi nu au voie să mănânce cu lingura, ci cu lingu-
riţa, pentru că pre-digestia bucală o suplineşte pe cea stomaca-
lă, deficitară.
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Supa de pâine pustnicească din diferite cereale.

Toate celelalte cereale, făcute pâine necoaptă şi 
dospite (mai mult), se pot face supele cele mai bune.

Supele de ovăz, secară, hrişcă, mei, orz sunt o ga-
mă întreagă de preparate agreabile şi hrănitoare, pen-
tru toate bolile.

Se prepară ca în reţeta precedentă, dar cu cereale-
le 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.

Sos simplu.

Sosul simplu este doar din: ceapă (sau praz, sau us-
turoi, care la cei cu afecţiuni grave digestive se exclud), 
cu puţin condiment (verde sau uscat), cu puţine semin-
ţe uleioase (nuci, sau alune, sau de dovleac, ori floa-
rea soarelui), cu puţine măsline şi ciuperci sărate sau 
murate, sau uscate (de este posibil), cu puţine mură-
turi-acritură (varză sau castraveţi muraţi, borş, alte ver-
deţuri murate în sare, şi doar în caz excepţional lămâie, 
ce nu este prea compatibilă, nefiind autohtonă), ingre-
diente ce se amestecă bine până se face o pastă (chiar 
ca untul vegetal, ce poate fi folosit ca atare), care se di-
luează 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). 
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Cu sos se prepară toate meniurile noastre, de la ce-
le semi-preparate la cele nefierte.

Recitiţi toate reţetele cu pâine pustnicească şi la fi-
ecare este indicaţia şi pentru sosuri.

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 ver-
deţuri (salată, lobodă, spanac, frunze de bob, frunze de 
păpădie, de tătăneasă etc.), sau legume (morcovi, păs-
târnac, ţelină, dovleac, sfeclă roşie, ridiche, etc), ca pi-
ureuri sau alte moduri de preparare. cu preparate pro-
teice se exclud cerealele şi se pun cele proteice. 

Sosuri cu leguminoase proteice.

La sosul simplu (reţeta de mai sus) se mai adaugă 
10% câte un sortiment de boabe leguminoase protei-
ce dospite (soia, linte, bob, mazăre, fasole, năut, nuci, 
arahide, alune de pădure, seminţe de dovleac sau floa-
rea soarelui). Acest sos se mănâncă doar tot cu ali-
mentele proteice, ca piureuri sau alte moduri de pre-
parare. Singur cirul de mămăligă este compatibil. Sa-
latele de verdeţuri neamidonoase, la fel, se combină 
bine.

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 
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(salată, lobodă, spanac, frunze de bob, frunze de pă-
pădie, frunze de tătăneasă etc.) sau legume (morcovi, 
păstârnac, ţelină, dovleac, sfeclă roşie, ridiche etc.), 
ca piureuri sau alte moduri de preparare.

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.

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 res-
pective).

La prânz să fie folosite sosurile proteice, seara ce-
lelalte.

Noi excludem roşiile-bulionul, maionezele, arde-
iul, 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 sim-
plu mai zemos sau mai concentrat la fiecare ingerare, 
mai mult sau mai puţin, după gust şi după preferin-
ţă. Din acestea se poate face şi o mică porţie de su-
pă-ciorbă, adăugându-se apă simplă, cu puţină mură-
tură-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 amido-
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noasele, că sunt incompatibile. În dietoterapia noas-
tră, proteicele sunt cele din boabele leguminoase şi se-
minţele uleioase în cantitate mare. Lactatele şi brân-
zeturile sunt complet dincolo de orice amestec.

cei care nu pot mânca piureul din boabe legumi-
noase 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.

Sos simplu din cereale pentru fructe de sezon.

sortimentele de cereale (doar câte unul), dospite 
în prealabil, se fac un lapte gros-concentrat, prin di-
luare cu apă simplă, la care se adaugă mentă sau cim-
bru 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 in-
gerare. Nu e bine să se amestece sosul tot cu fructele, 
că ori este prea diluat, ori prea concentrat, ceea ce îm-
piedică agreabilitatea.

Găsiţi-vă un sos propriu, care vă este cel mai agre-
abil şi folosiţi-l pe acesta permanent, schimbându-l 
din când în când cu un altul. Nu vă complicaţi cu mul-
te forme, că sunt laborioase şi obositoare. La fel şi cu 
toate felurile de preparate.
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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, ma-
zăre, 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. 

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 in-
gerare. Nu e bine să se amestece sosul întreg cu fruc-
tele, că ori este prea diluat, ori prea concentrat, ceea 
ce împiedică agreabilitatea.

Sosul din castane comestibile este o adevărată co-
moară alimen tară. 

Se face ca la reţetele precedente, dar cu castane.
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; vezi capitolul 
„Conservare şi depozitare”).
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Sos cu plante medicinale.

la fel, dar cu plantele medicinale dorite (câte un 
sortiment).

Sosurile respective se fac separat şi preparatele de 
diferitele sorti men turi, ca piureuri sau alte forme, tot 
separat, şi doar la folosire se îmbină, cu legea dieto-
terapiei 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 legu-
minoase consistente.

Soia dospită.

O lingură de boabe de soia (sau mai mult, după ne-
cesar, dar nici prea mare cantitate, că soia este foar-
te 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 fa-
ce o pastă foarte hrănitoare, mai mult decât carnea şi 
orice preparat proteic. soia are toate proteinele esen-
ţiale, de aceea se consideră carnea vegetală prin exce-
lenţă. Este o cantitate mică, dar care face cât o mare 
cantitate de alte preparate. Se mănâncă încet, fără alt-
ceva, mestecând bine, savurând gustul plăcut. Dacă ţi 
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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).

Linte dospită.

Ca la reţeta de mai sus, dar în loc de soia se foloseşte 
lintea, care, la fel, este foarte hrănitoare. Atenţie la dos-
pire, să fie până la o uşoară acrire, altfel mai bine mai 
aşteptaţi; sau mâncaţi altceva şi preparatul res pectiv pu-
neţi-l după dospire la uscat şi-l aveţi la îndemână pen-
tru 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).

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 distru-
ge 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-mu-
rare. Noi alegem dospirea, care nu o degradează.

Prepararea ca la reţeta precedentă, doar că se folo-
seşte fasolea dospită.

Să nu fie în cantitate prea mare, că este foarte ener-
getică, ceea ce produce la tineri şi necăsătoriţi efecte 
prea energizante.
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Mazărea boabe, dospită.

Ca la reţeta precedentă, dar cu mazăre.

Năut dospit.

Ca la reţeta precedentă, dar cu năut, care, de ase-
menea, este foarte hrănitor.

Bob dospit.

Ca la reţeta precedentă, dar cu bob, care, de ase-
menea, este foarte hrănitor.

Sâmburi de nucă (sau de dovleac, sau de floarea 
soarelui, sau alune de pădure) dospiţi.

Ca la reţeta precedentă, dar cu ingredientele re-
spective (ce, în prealabil, au fost ţinute în apă la îm-
prospătare, vezi capitolul „Seminţele uleioase”), care, 
de asemenea, sunt foarte hrănitoare. Seminţele ule-
ioase 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.

Piure de ridiche rasă cu pesmet de pâine 
pustnicească, sau grâu măcinat.

Ridiche rasă (cât crezi că poţi mânca) şi câteva lin-
guri de pesmet de pâine pustnicească, sau grâu măci-
nat, 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 
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la dospit mai multe ore, ca să se neutralizeze tăria-us-
turimea ridichii, pe care majoritatea bolnavilor nu o 
suportă. Cei slabi digestiv pot face din aceasta, du-
pă 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, even-
tual, cu pesmet de pâine pustnicească, sau puţin miez 
de pâine obişnuită (pentru cei nu prea grav bolnavi).

Piure de sfeclă roşie rasă.

Aceleaşi ingrediente (sâmburi de nucă, ceapă sau 
praz, sau usturoi, cu 2-3 măsline, cu puţină varză mu-
rată, sau castraveţi muraţi etc., dar în loc de amidon 
de cartofi se pun câteva linguri de grâu măcinat şi sfe-
clă roşie rasă (cât crezi că poţi mânca). Se lasă la dos-
pit 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.

Piure de gulie rasă.

Ca la reţeta precedentă, dar în loc de sfeclă se pu-
ne gulie rasă.

Piure de morcov ras.

Ca la reţeta precedentă, dar cu morcov ras.

Piure de napi raşi.

Ca la reţeta precedentă, dar cu napi raşi.

Piure de păstârnac ras.

Ca la reţeta precedentă, dar cu păstârnac ras.
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Piure de rădăcină de țelină rasă.

Ca la reţeta precedentă, dar cu țelină rasă.

Piure de urzici crude.

Ca la reţeta precedentă, dar cu urzici crude, zdro-
bite 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 pâi-
ne 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: 
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Pâinea de cartofi

Cartoful este alimentul doi după cereale. Dar car-
toful fiert-copt îşi pierde trei sferturi din valoarea nu-
tritivă. Crud are o toxicitate şi, în plus, datorită stro-
pirii 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, spă-
lându-se bine răzăturile în apa respectivă şi se stre-
coară 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, ast-
fel, 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 consuma-
te de către cei mai sănătoşi). Acest amidon de cartof 
se mai poate amesteca puţin cu făină de grâu necer-
nută (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).

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 
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un piure tare, care se mănâncă apoi cu linguriţa, ames-
tecând 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, adăugân-
du-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, 
fapt ce face masa fizică prea puţin asimilabilă (că prin 
încolţire energiile devin de reproducere, nu de asimi-
lare-hrănire). 

Se pot folosi şi în diferite preparate, mai ales dimi-
neaţa şi seara, ca ciorbă, sau lapte vegetal, ca şi la pre-
pararea untului vegetal (iarăşi o specialitate de mare 
valoare a dietoterapiei noastre).

acest lapte vegetal nu se poate folosi la copiii su-
gari, ce au nevoie de un lapte matern. când pot tre-
ce şi la o alimentaţie preparată, încet-încet se poa-
te introduce şi laptele vegetal, ce le va da o creştere 
 sănătoasă.

Lapte de seminţe uleioase.

Se râşnesc cât mai fin seminţele de floarea soare-
lui, de dovleac, nuci sau alune; înmuiate şi dospite 
(mare atenţie), dar nu amestecate, fiecare pentru câte 
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un sortiment, se pun într-un pahar cu apă şi se bate li-
chidul bine până se face ca laptele. Se separă partea 
lăptoasă, care se bea încet.

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 intoxica-
ţiilor şi depunerilor celor mai nocive. În dietoterapia 
noastră, suntem foarte stricţi şi cu reguli de separare 
riguroase.

lactatele sunt mediul cel mai propice pentru dez-
voltarea florei micro biene în intestine şi chiar în sân-
ge, ca şi glucidele, de aceea trebuie o atenţie deosebi-
tă, mai ales în boli grave.

Noi indicăm în bolile grave o micşorare până la ex-
cludere a lactatelor şi dulciurilor, ca să se oprească fo-
carele distructive. Hrana va fi, în aceste cazuri, din me-
tabolizarea pâinii pustniceşti (cu diferitele sale combi-
naţii) şi a celorlalte alimente naturale şi vegetale.

Mulţi nu ştiu cum să mănânce lactatele şi brân-
zeturile. Unii se plâng că le fac rău şi au o respinge-
re. Nu mâncaţi decât lactate netrecute prin foc şi ne-



Ieromonah GhelasIe GheorGhe

140

pasteurizate (sterilizate), mai ales cei cu boli speciale. 
Mai bine renunţaţi total la lapte şi înlocuiţi-l cu lap-
tele vegetal (vezi capitolul respectiv). Brânzeturile să 
fie, la fel, netrecute prin foc şi sterilizare. Caşul şi te-
lemeaua 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 de-
sărează (şi chiar de este nesărată), că apa mai extrage 
din cheag (cu care a fost făcută, ce produce tocmai re-
pulsia 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 toxici-
tatea lor. Se consumă, astfel, doar simple şi pe stoma-
cul gol.

Respectaţi aceste indicaţii, dacă vreţi o adevărată 
dietoterapie.

Cura cu lapte şi brânză este pentru cei deficitari pro-
teic. Atenţie tinerii şi cei necăsătoriţi, că provoacă hi-
perfuncţii 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 ade-
vărat 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 sfărâ-
maţi-o bine cu dosul lingurii, până se face ca untul şi 
câte puţin şi des mai ţineţi-o, încă, în gură, să se im-
pregneze mult cu sucurile salivare.
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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 fă-
ră alte alimente.

În ziua când mâncaţi lactate-brânzeturi, conside-
raţi-o ziua acestora, de dimineaţa până seara. Pentru 
cei ce muncesc mai greu, se poate adăuga puţină pâi-
ne, cea mai indicată fiind pâinea pustnicească, întru-
cât lactatele cu orice alt aliment nenatural – 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 (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 repe-
de 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 pau-
ze, 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) 
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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, sigur (natural), acrit şi 
închegat cu puţină maia de grâu şi porumb (grâu mă-
cinat 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 co-
piii şi bătrânii au nevoie în mod special de fructe. Ti-
nerii şi cei ce muncesc greu au nevoie de proteice şi 
uleioase. Cei bolnavi, de asemenea, prin fructe îşi re-
mediază 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 ce-

le dulci, că sunt explozive hormonal (şi produc pa-
timi), iar la bătrâni, din cauza sedentarismului, pro-
duc 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 pa-
uze. Cei grav bolnavi să le mănânce rase şi câte o lin-
guriţă 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).
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– 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 intoleran-
ţe. 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 aten-
ţie, 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 se-
lectările de mai sus.

– Curele doar cu fructe sunt bune, dar la mulţi tre-
cerea bruscă doar la fructe produce o reacţie intesti-
nală 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 zdro-
biţi şi diluaţi cu apă, până aproape de jumătate. Cu 
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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.

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 diluea-
ză cu apă jumătate, şi se scurge lichidul ca suc, care 
apoi se amestecă bine cu 10% mazăre dospită (dospi-
tă 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 in-
dicate 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 mân-
care obişnuită. 

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 valoroa-
să, este cea mai energetică dintre toate boabele. Nu 
vă lăcomiţi cu o cantitate mare, respectaţi proporţia 
de 10%. 



145

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

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 Ssticlă la serviciu şi în 

pauze se poate folosi. Daţi importanţă acestei hidra-
tări-hrană. Mulţi au o circulaţie proastă a sângelui şi 
a umorilor din organism, tocmai datorită acestei defi-
cienţe, se întâmplă mai ales la Intelectuali şi sedentari 
(care se plâng de ameţeli, de oboseală, de incapacita-
te 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 stor-
cător. 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 prepa-
rate se sug fără să se înghită partea grosieră.

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 măcina-
te. Se poate face şi o supă-ciorbă, cu puţină murătu-
ră-acritură şi foarte puţine seminţe uleioase râşnite, în 
loc de ulei.
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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 măcina-
te. Se poate face şi o supă-ciorbă, cu puţină murătu-
ră-acritură şi foarte puţine seminţe uleioase râşnite, în 
loc de ulei.

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 măcina-
te. Se poate face şi o supă-ciorbă, cu puţină murătu-
ră-acritură şi foarte puţine seminţe uleioase râşnite, în 
loc de ulei.

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‑lapte vegetal. 

Se indică şi un adaos de câteva tărâţe fin măcina-
te. Se poate face şi o supă-ciorbă, cu puţină murătu-
ră-acritură şi foarte puţine seminţe uleioase râşnite, în 
loc de ulei.
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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 măcina-
te. Se poate face şi o supă-ciorbă, cu puţină murătu-
ră-acritură şi foarte puţine seminţe uleioase râşnite, în 
loc de ulei.

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 murătu-
ră-acritură şi foarte puţine seminţe uleioase râşnite, în 
loc de ulei.

Cu fructele mai dulci se pot face delicatesele-bom-
boanele 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 dul-
ciurile sunt drogul numărul unu al civili zaţiei, de un-
de explozivitatea exagerată, mai ales a tineretului. 

În natură rar sunt dulciuri concentrate. Aşa, doar 
cele naturale să fie folosite. Şi cele concentrate au în-
că şi alte ingrediente care le sporesc nocivitatea. Co-
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piii, 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 diminea-
ţa, ci doar spre seară şi seara şi cu precauţia să fie pe 
stomacul gol şi fără alte amestecuri.

Bomboane cu fructe dulci.

Fructele dulci, prune, struguri, smochine, curma-
le, miere etc. se ames tecă bine cu pesmet uscat de ce-
reale 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-bom-
boane, mai adăugându-se tărâţe 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 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.

Bomboane cu fructe dulci şi cu boabe proteice 
(soia, linte, mazăre, nuci, alune etc.).

Ca mai sus, dar cu boabele proteice dospite şi uscate.
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Reţete‑test.

Sunt reţete de probă-testare şi totodată de introdu-
cere 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 stre-
curare-adaptare. Noi vorbim de un memorial alimen-
tar 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 diges-
tie prin rupere, ardere şi distrugere-prefacere. Aici se 
încurcă vegetarienii şi naturiştii, că degeaba sunt ali-
mente vii, dacă nu au desfacerea comunicabilităţii, tot 
toxice sunt. 

Tot ce este omorât, fiert, sunt alimente rupte în ne-
gativuri, 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 mân-
căm noi aruncăm afară. Secretul dietoterapiei noastre 
este, deci, nu de a rupe alimentele, ci de a le desface 
memorialul de comu nica bilitate. A întâlni negativuri-
le şi a le împrieteni, iată condiţia de bază a dietotera-
piei noastre. 

În Rai era pomul Vieții, apoi erau fructele şi verde-
ţurile. Se zice că pomul vieții 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 din focul divin 
s-a întrerupt şi a rămas hrana din focul natural, care şi 
acesta se degra dează şi dispare prin procesul morţii. 
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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 indi-
geste fără fierbere-rupere prin focul artificial. Neno-
rocirea este, însă, că focul artificial produce o desfa-
cere tot negativă, care încet-încet distruge. 

Iată taina dietoterapiei medicinii noastre isihaste, o 
regăsire a focului divin, a focului natural, a desfacerii 
memoriilor de comunicabilitate necontrare. 

Se zice că umbra memoriei focului divin este chi-
pul pâinii (prelungirea în afara Raiului a pomului 
Vieții) şi al focului natural este ne-fierberea. 

De aici, insistenţa dietoterapiei noastre pe hrana cu 
chipul pâinii şi apoi pe chipul unei alimentaţii natura-
le, cu reducerea treptată a focului artificial.

Şi, mai mult, noi redescoperim dospirea ca înlocu-
itorul focului artificial, care face o rememorare a fo-
cului natural. Focul divin se unește cu focul natural, 
de unde reţetele noastre ca îmbinare cu dospire a chi-
pului pâinii cu naturaleţea.

De aici, împărţirea-selectarea medicinii noastre ca 
alimente cu memorial de Divin, originea vieții (chi-
pul pâinii), cu memorial natural (nefierberea) şi me-
morial artificial (fierberea). De unde şi terapia medi-
cinii isihaste ca sacroterapie (Hrana Divină), ca mo-
bilo-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);
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– 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 protei-
ce, săptămâna şi cura de fructe-dulciuri);

– Meniuri selective de sezon (săptămâna urzicilor, 
săptămâna spanacului sau altor verdeţuri, săptămâna 
rădăcinoaselor);

– Meniuri de mijloc (cu zile alternative, după posi-
bilităţi şi după agreabilitatea proprie).

Model zilnic de reţete‑test

Luni

Dimineaţa:
– Toaleta, ca spălarea neapărat a nasului, hidrata-

rea cu înghiţituri repetate de apă (cei religioşi pot bea 
înainte puţină apă sfinţită);

– Sacroterapia proprie;
– Psihoterapie;
– Mobiloterapie, cu accent pe cap-gât;
– Dietoterapie:
După necesar. De obicei, dimineaţa este nevoie 

de o hidratare susţinută. Se beau sucuri-lapte de ce-
reale 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 
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pâine pustnicească uscată şi simplă (din diferite cere-
ale). Cei ce muncesc fizic greu pot mânca un preparat 
mai consistent, dar semi-lichid şi proteic (sau din ce-
reale), nu dulce. 

La prânz: 
Menţinerea sacroterapiei, psihoterapiei, mobilote-

rapiei, care să fie în permanenţă cu diversificări pro-
prii şi cu accentul pe ziua respectivă. Daţi mare im-
portanţă obişnuirii de a face acestea, ca o hrană indis-
pensabilă vieţii. 

Dietoterapia:
Un preparat mai consistent, semi-fiert sau nefiert, 

după necesar. La prânz să se mănânce în special sor-
timente proteice. 

Vezi reţetele anterioare. Noi indicăm ca lunea să 
fie şi o zi a verdeţii, de aceea folosiţi mazărea, lintea 
semi-fiartă sau dospită.

Un preparat mai deosebit sunt sarmalele şi chifte-
lele din cereale şi boabe proteice dospite. 

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, sala-
tă, spanac, urzici, lobodă, măcriş), cu puţină verdea-
ţă-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, dar în propor-
ţia strictă de 10% (că altfel sunt prea tari şi indigeste 
pentru mulţi; cei debili digestiv să pună pesmetul în 
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puţină apă şi să scurgă partea lăptoasă, care să fie fo-
losită 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 al-
te 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 bi-
ne mestecat, amestecând conţinutul sarmalelor cu to-
cătura. 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. 

Cei ce vor o cantitate mai mare (fiind mai volu-
minoşi), dacă au digestia bună să facă o porţie după 
acest necesar. 

Sarmale din cereale dospite semi‑fierte.

ca la precedenta, dar cu un material din cereale se-
mi-fierte, mai ales din orez, cir mai gros, sau din hriş-
că şi mei. În rest, ca la reţeta de mai sus. 

Sarmale din cartofi fierţi rapid.

Ca la precedentele, dar cu adaos de cartofi.

Important este ca ingredientele să fie cât mai natu-
rale 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 să-
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rează; partea de tocătură să fie mai condimentată şi se 
amestecă după gust, apoi, la folosire. 

Sarmale din boabe proteice dospite.

Ca la precedentele, dar în loc de cereale se pun 
boabele proteice dospite. 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, ca la 
cele cu cereale semi-fierte. Dar, atenţie, nu amestecaţi 
pe cele nefierte cu cele fierte, folosiţi doar un prepa-
rat, că devin contrare. La fel, partea de salată să fie 
simplă, fără amestec cu cereale sau proteice, că nu se 
împacă şi produc greţuri. 

Chiftele din cereale dospite.

Ca la reţetele precedente, doar că se fac chiftele, ce 
se mănâncă, în schimb, cu diferite sosuri.

Chiftele din boabe proteice dospite.

la fel, dar cu boabele proteice dospite sau se-
mi-fierte. 

Puteţi diversifica, după dexteritate, încă o multitu-
dine de reţete. Cel mai important este să se respecte 
indicaţiile anterioare. 

Seara:
Spre seară se pot folosi câteva bomboane dieteti-

ce. Noi recoman dăm bomboanele semi-dulci cu pru-
ne uscate (sau alte dulciuri naturale, dar care să nu fie 
prea concentrate). Mierea să fie folosită mai bine sim-
plă, cu linguriţa, ca pe un preparat de sine. 
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Bomboane cu prune uscate.

de preferat prune uscate natural, la soare, nu prin 
cuptoare, dar în lipsă se pot folosi şi acestea, impor-
tante 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 aroma-
tic, 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. Da-
că 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 mă-
ceşe 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. Co-
piii să mănânce astfel de bomboane semi-dulci, care 
nu sunt explozive. dulciurile sunt un energetic rapid, 
care ne este necesar adesea, dar nenorocirea celor ar-
tificiale 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. 

Bomboane cu fructe de sezon.

la fel ca precedenta, dar cu fructe de sezon. 
Seara propriu-zis să fie folosite preparatele de ce-

reale amidonoase, semi-dulci, şi salatele leguminoa-
se, dar niciodată cele proteice. Se poate folosi iaurtul, 
dar nu brânza închegată, care este prea con centrată. 
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Este indicat ca seara să se mănânce cât mai selec-
tiv, 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.

Marţi

Dimineaţa:
La fel, dar sacroterapia şi psihoterapia şi mobilote-

rapia cu accent pe diafragmă şi, în general, pe partea 
viscerală, cu apăsarea cu pumnul în zona ombilicală 
până la maximum, ceea ce desfundă circulaţia în in-
testine. 

Dietoterapie: 
După necesar, hidratare susţinută. 
La prânz: 
Menţinerea sacroterapiei, psihoterapiei, mobilote-

rapiei, care să fie în permanenţă, cu diversificări pro-
prii 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 ce-
le precedente, dar cu sortimentele respective.

Seara: 
Spre seară se pot folosi bomboanele dietetice. In-

dicat, 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 câte un soi doar. 
Dacă este post, să se folosească preparatele cu cerea-
le sau legume. 
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Miercuri

Dimineaţa: 
La fel, dar cu sacroterapia şi psihoterapia şi mobi-

loterapia cu accent pe piept-plămâni şi, în general, pe 
partea trunchiului.

Dietoterapie:
După necesar, hidratare susţinută.
La prânz:
Menţinerea sacroterapiei, psihoterapiei, mobilote-

rapiei, care să fie în permanenţă, cu diversificări pro-
prii 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 diver-
se de sezon.

Se pot face sarmale şi chiftele din acestea, ca la ce-
le precedente, dar cu sortimentele respective.

Seara:
Spre seară se pot folosi bomboanele dietetice. In-

dicat este să fie tot salate, sau cu cereale sau legume.
După câteva ore se pot folosi şi câteva fructe de se-

zon, dar câte un soi doar.

Joi

Dimineaţa:
La fel, dar sacroterapia şi psihoterapia şi mobilote-

rapia cu accent pe membre.
Dietoterapie:
După necesar, hidratare susţinută.
La prânz:
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Menţinerea sacroterapiei, psihoterapiei, mobilote-
rapiei, care să fie în permanenţă, cu diversificări pro-
prii 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.

Se pot face sarmale şi chiftele din acestea, ca la ce-
le precedente, dar cu sortimentele respective.

Seara:
Spre seară se pot folosi bomboanele dietetice. In-

dicat este să fie salate, sau cu cereale sau legume.
După câteva ore se pot folosi şi câteva fructe de se-

zon, dar câte un soi doar. 

Vineri

Dimineaţa:
La fel, dar sacroterapia şi psihoterapia şi mobilote-

rapia cu accent pe piele-aer.
Dietoterapie:
După necesar, hidratare susţinută. 
La prânz: 
Menţinerea sacroterapiei, psihoterapiei, mobilote-

rapiei, care să fie în permanenţă, cu diversificări pro-
prii 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. 

Se pot face sarmale şi chiftele din acestea, ca la ce-
le precedente, dar cu sortimentele respective.

Seara:
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spre seară se pot folosi bomboanele dietetice. In-
dicat este să fie salate, sau cu cereale sau legume. 

După câteva ore se pot folosi şi câteva fructe de se-
zon, dar câte un soi doar. 

Sâmbătă
Dimineaţa:
La fel, dar sacroterapia şi psihoterapia şi mobilote-

rapia cu accent pe diafragmă şi piept.
Dietoterapie:
După necesar, hidratare susţinută. 
La prânz: 
Menţinerea sacroterapiei, psihoterapiei, mobilote-

rapiei, care să fie în permanenţă, cu diversificări pro-
prii 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 le-
gumelor, după preferinţă.

Se pot face sarmale şi chiftele din acestea, ca la ce-
le precedente, dar cu sortimentele respective.

Seara:
Spre seară se pot folosi bomboanele dietetice. In-

dicat este să fie salate, sau cu cereale sau legume. 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 se-
zon, dar câte un soi doar.

Duminică
La fel, dar sacroterapia şi psihoterapia şi mobilote-

rapia cu accent pe cap.
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Dietoterapie:
După necesar, hidratare susţinută. 
La prânz: 
Menţinerea sacroterapiei, psihoterapiei, mobilote-

rapiei, care să fie în permanenţă, cu diversificări pro-
prii 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 ce-
le precedente, dar cu sortimentele respective.

Seara:
Spre seară se pot folosi bomboanele dietetice. Sea-

ra indicat este să fie salate, sau cu cereale sau legume, 
sau doar iaurt cu puţin usturoi.

După câteva ore se pot folosi şi câteva fructe de se-
zon, 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 chip de Divinitate, suflet 
propriu şi corp, ca şi după chipul trifiinţial, atât al su-
fletului (ca entitate, duh, eu personal), cât şi triener-
gismul de reflectare al sufletului (energiile informati-
ve, mobile şi de acumulare), precum şi după fiziologi-
cul direct organic (de memorial genetic, de funcţional 
propriu şi de mediu ca hrănire).

Cum se începe? Indiferent de boală, se porneşte di-
rect 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 lip-
siţi de capacităţi psihice, încât se porneşte de la mo-
biloterapie şi dietoterapie, ca apoi să se deschidă şi 
spre celelalte.

normal, ar trebui tratarea de la bolile de gol de di-
vin la bolile direct ale sufletului, bolile direct energe-
tice, bolile direct fiziologice şi organice.
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Ca să nu ne complicăm, relatarea noastră fiind pen-
tru accesibi litatea tuturor, clasificăm bolile după cele 
trei tipuri configurative: psihic-nervos, visceral-ener-
getic, 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 recu-
noaşte, însă, legătura inseparabilă dintre psihic şi fi-
ziologic, 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 noas-
tră, este liber s-o accepte sau nu.

Bolile de destin sacru

Cum am mai amintit, noi suntem creaţi de Dumne-
zeu ca suflet şi ne naştem din părinţi ca memorial psi-
ho-energetic-corporal. Încă se discută despre cum ne 
naştem noi, direct prin Divinitate, sau prin diviziuni-
le suflet şi corp ale părinţilor. Noi considerăm că su-
fletul 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, es-
te însă scrisîn Cartea de creaţie a lui Dumnezeu, care 
a creat lumea din veşnicie şi o înfăptuiește în timpul 
şi vremea creşterii creaţiei.

În sensul revelaţiei creştine, Dumnezeu creează lu-
mea din Chipul Său într-o întrupare prin chipul lumii, 
încât noi, fiecare, avem deodată şi asemănarea Divi-
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nului şi asemănarea lumii. Această întâlnire-îmbina-
re-întrepătrundere de memorial divin şi memorial de 
creaţie ne configurează pe noi, ca fiinţe proprii şi in-
dividuale.

Noi ca suflet nu suntem din Însăşi Ființa Divină, ci 
suntem creaţi pe baza memorialului Chipului Divin. 
Zisa scânteie de divin din noi este acest memorial di-
vin, care este arhestructura-modelul prin care ne naş-
tem noi ca suflet.

„Un anume cuvânt al Tău
A creat un anume suflet al meu”.34

Cuvântul-memorialul divin nu este doar o simplă 
informaţie, ci este taina prezenței reale a Divinului în 
suflet, ce ne înrudeşte cu Divinul. Acest chip-memo-
rial divin, concretizat printr-un anume cuvânt-model, 
se pecetlu ieşte şi se întrepătrunde fiinţial în sufletul 
nostru şi ne face plini de Divin, fapt ce ne dă asemă-
narea 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.35 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 Divi-
nului şi totodată întâlnirea Divinului cu fiinţialitatea 
de creaţie.

34 Ghelasie Gheorghe, „Din memoriile originilor”.
35 Aici se încurcă cei care vorbesc de zisa reîncarnare şi me-

tempsihoză.
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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 in-
formativ, ci este însăşi sub stanţa-baza-esenţa oricărei 
informaţii. Informaţia în „gol” de sub stanţa memori-
ală îşi pierde propria informaţie. De aici, configuraţia 
noastră de Supraformă-Suprasubstanţă (Chipul-Infor-
maţia în sine); forma-substanţa-memorialul (duhul-fi-
rea-conţinutul); individuali tatea-reproducerea (atât a 
supraformei, cât şi a memorialului).

Destinul nostru sacru este să reproducem în indivi-
dua litate proprie memorialul divin în întâlnire cu me-
morialul de creaţie şi să facem acea taină de împărtăș
ire-comunul-comunicarea-întrepătrunde rea.36

Şi acest destin se traduce în specific propriu, du-
pă „planurile” fiinţialităţii noastre. Prin sacru direct 
cu Divinul (religiosul ritualic); prin suflet-psihic (mo-
ralul spiritualităţii proprii); prin psiho-fiziologic (psi-
hologicul energetic); prin fizio-somatic (organicul 
corporal).37

În sensul nostru, noi le vedem ca memorial unic în 
deschidere de sine, cu propriile lor concretizări-pla-
nuri, fiecare cu „substanţia lizarea” sa. Sufletul este 
substanţializarea creată a Cuvântului Divin creator; 

36 Pe larg, în „În căutarea unei antropologii şi psihologii 
creştine”.

37 Anticii şi unii de astăzi văd aceste „planuri” ca pe nişte 
trepte de devenire-evoluţie, ca pe nişte corpuri succesive (men-
tal, astral, eteric şi material).
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psiho-fiziologicul este substanţializarea energiilor su-
fletului şi organicul este substanţializarea substanţiali-
zărilor energetice. Acestea nu sunt produse succesive, 
ci memorial unic fiinţial, în traduceri de manifestare 
proprie. Orice memorial este complet în toate planuri-
le sale şi acestea se au în reproducere reciprocă. 

Ruperea şi oprirea reproducerii reciproce gene-
rează distructivitatea în primul rând a memorialului 
unic, şi de aici afectarea memorialului inegal pe dife-
ritele planuri, cu efecte diferite. Păcatul face tocmai 
afectarea reproducerii reciproce, cu o auto-reprodu-
cere închisă, sau cu o pierdere-sterilitate şi de autore-
producere, sau cu o hiper-autorepro ducere prin vam-
pirarea-furarea-consumarea-distrugerea memorialu-
lui unui plan sau a mai multora.

Noi ne naştem din actul creativ direct al lui Dum-
nezeu, ca suflet, într-o împletire cu un memorial fi-
inţial al părinţilor. Dumnezeu ne investeşte cu daruri 
sufleteşti care să corecteze-îndrepte negativurile pă-
cătoase ale memorialului de moştenire de la părinţi.

Noi toţi ne naştem cu destin sacru mesianic (ase-
menea 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 chipului divin şi de a 
regenera memorialul părinţilor, cu îndreptarea res-
pectivă.

Zisele boli de destin sunt concretizate în crucea 
noastră proprie, pe care trebuie să ne jertfim şi să în-
viem, ca şi Hristos. Cine nu-şi duce crucea sa, nu va 
trăi viaţa adevărată.
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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 sa-
croterapie şi chiar pe dietoterapie este ajutătoare.

Bolile de destin sunt cele mai suportabile şi mai în-
delungate. 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 reme-
morarea memorialului integral, prin refacerea legătu-
rilor dintre memoriile planurilor şi restabilirea capa-
cităţii de reproducere reciprocă. Dacă sufletul nostru 
nu mai are capacitatea de a reproduce memorialul di-
vin, pierde şi reproducerea de memorial energetic, în-
cât energiile, la rândul lor, pierd reproducerea de me-
morial fiziologic, cu repercusiuni pe pierderea memo-
rialului direct al masei organice.

dietoterapia este refacerea memorialului organic; 
mobiloterapia este refacerea memorialului energetic; 
psihoterapia reface memorialul de suflet şi sacrotera-
pia pe cel divin. Toate sunt în legătură şi în egalitate, 
încât niciunul nu poate fi neglijat.



167

remedIIle terapeutIce ale medIcInII IsIhaste

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 scena-
riu 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 negati-
vizează. Memorialul de destin forţează psihicul sufle-
tului să asume mesianismul propriu, dar psihicul nos-
tru este şi el prea încărcat şi nu mai poate răspunde. 
Aşa apare o dublă boală psihică, ce este psihopatia cu 
toate formele ei.38

Aşa, în sensul nostru, boala psihică este boala me-
morialului fiinţial propriu. Memoriile sunt conţinutul 
fiinţialităţii noastre integrale. Dedublarea Memoriilor, 
în cele reale şi cele fantomatice-de boală, produce toa-
tă simptomatologia bolilor psihice, boala memoriilor 
ce afectează toate planurile, de la suflet la energii şi la 
funcţiile organice. Este o luptă crâncenă între memo-
riile de destin, de propriu suflet şi de proprii informaţii 
de funcţionalitate organică. De aceea, terapia trebuie 
făcută pe toate planurile respective deodată, ca sacro-
terapia religioasă, psihoterapia (conştientizarea pro-
priilor capacităţi psihice), precum şi dietoterapia, pen-
tru corectarea funcţiilor organice ale corpului.

Sacroterapia, prin credinţa fermă că ai un destin 
anume de a învinge orice piedică şi boală. Rugăciu-

38 Vezi „În căutarea unei psihanalize creştine”.
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nea 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 memo-
rial divin de destin; dacă îl uităm, în locul acestuia 
apare un memorial de dedublare fantomatică, ce stă 
la baza declanşărilor bolilor psihice. Sufletul-psihicul 
propriu, la rândul lui, în gol de memorial de destin di-
vin îşi compensează, la fel, un memorial fantomatic şi 
aşa apare complexul psihopatiilor, care, la rândul său, 
se prelungeşte în informaticul fizico-chimic al func-
ţiilor 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 organe-
le corpului sunt efectele energetice în funcţiile aces-
tora, 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 psihicu-
lui propriu; sau pe efectele de funcţiuni organice.

Medicina noastră le are în vedere pe toate deodată.
La tineri, bolile psihice răspund cu evidenţă în di-

structivităţi sex. La cei mai maturi, se pot menţine di-
structivităţile de sex, dar apare accentul pe contrariile 
de comportament relaţional (până la psihopatia izolă-
rii şi incapacităţii de comunicare). Spre bătrâneţe, es-
te un accent pe funcţiile organice.39

39 Psihanaliza lui Freud vorbeşte de formele de sex patologic, 
dar se neglijează tocmai esenţialul memorialului de destin, ce este 
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În toate, însă, este o combinaţie de simptome.
Unii au frică-anxietate cu efecte energetice în orga-

ne, ce le amplifică teama de a deveni neputincioşi to-
tal. Alţii prin melancolia de suflet fac adevărate crize 
sentimentale cu efecte pe organe, mai ales la femei.

Cel mai mult se atacă partea creierului cu insom-
nia şi contra dicţiile mentale, cu obsesiile, fixităţile şi 
timorarea continuă. De aici, dietoterapia hrănirii di-
recte a celulei nervoase, ca şi menajarea prin celelal-
te modalităţi.

Medicina obişnuită blochează prin medicamente 
tranchilizante circuitele nervoase, rămânând, însă, fo-
carul psihic.

Trebuie acţionat pe cercul psihic vicios. Golul de 
memorial de destin divin (inconştientul psihanalizei) 
produce în suflet-psihismul propriu un memorial fan-
tomatic (subconştientul psihanalizei), care apoi se re-
flectă într-un informaţional energetic mental (feno-
menele psihice), care corespund în funcţiile organice 
până în structura fizico-chimică. 

Şi tot acest complex se face pe suportul unor con-
sumări de energie, până la adevărate vampirisme-fur-
turi energetice distructive în organe. Mai mult, se 
configurează un creier contra-parte, sexul pato logic 

suprastructura structurii psi hicului propriu. sexul cu libidoul es-
te o compensaţie a chipului divin din noi, ce se face fantomaticul 
autosatisfacţiei egoiste. Sexul patologic este o iubire de unul sin-
gur, 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 me-
morialului de destin, care din divin se face gol-singularitate, cu tot 
complexul de compensaţii negative şi distructive.
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(despre care vorbesc psihanaliştii). Parada exagerată 
a psi hana liştilor pe fenomenele memoriale sex-libido 
are totuşi o realitate. Aşa apare opoziţia dintre memo-
rialul adevărat din creier (cenzura) şi acest memorial 
fantomatic (libidoul cu mutaţiile memorial-patologi-
ce). Aşa apare o structurare memorială de prefacere a 
memoriilor adevărate în memorii de sex patologic. 

Interesant că la copilul care pare inconştient apa-
re un memorial pe orientare organică sex tocmai prin 
mutaţiile inverse ale informaţionalului creier. Se re-
cunoaşte ştiinţific că noi nu ne naştem fără memorii, 
ci cu un bagaj întreg de memorii, unele direct în psi-
hic şi altele în infor ma ţionalul funcţional organic-bi-
ologic. În creier nu este doar capacitatea de memora-
re, ci sunt deja acele memorii arhetipale-model, prin 
care se vor structura apoi toate memoriile vieţii pro-
prii. Creierul însuşi este structura memoriilor arheti-
pale. Din creier prin reţelele ner voase se prelun gesc 
în memorii de funcţionalitate organică, de unde legă-
tura dintre creier şi organe.

Noi, ca medicină creştină, mai consemnăm un me-
morial de inimă, care este de fapt şi centrul memori-
al în sine şi totodată unirea întregului memorial. Prin 
inimă iese memorialul de suflet-psihic în corp, cu re-
partiţiile respective.

Acest triplu memorial de naştere este dublat de 
memo rialul patologic, cu centrul în organul sex. Ex-
perimentările dovedesc tot mai mult că, într-adevăr, 
memorialul patologic se cumulează în centrul sex.40 

40 Aici este o contradicţie între energia zis divină-kundalini 
a orientalilor şi energia patologică sex a psihanaliştilor. Orien-
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În toate organele noastre este sămânţa păcatului, care 
se structurează în mod special în memorialul patolo-
gic sex. Dacă tot memorialul bun se orientează spre 
creier, tot memorialul distructiv se orientează spre pa-
tologia sex. Sexul ca organ şi func ţio nalitate normală 
are şi un memorial bun, dar tot aici se acu mu lează şi 
memorialul patologic din toate organele. Dacă în cre-
ier 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 memo-
rialul bun şi memo rialul 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 „pes-
te” întregul memorial. La psihanalişti, zisa conştien-
tizare ar produce uşurarea şi chiar vinde carea. În sen-
sul nostru creştin, eul de personalitate, ca integralitate 
psiho-fizică, este mai mult decât simpla conştientiza-
re, este întregul conştient cu tot memorialul, atât de 
destin, cât şi de psihic şi organic.

Memorialul păcatului produce două efecte majo-
re; o dată confec ţionează memorii fantome şi totodată 
vampirează energiile din organele corpului.

talii cred că memorialul pur este în sexul adormit care în creier 
ia forma iluzivă prin memoriile mentale. Psi hana liştii văd invers, 
în creier memorialul moral-cenzural şi în sex memo ria lul patolo-
gic, care prin conştiinţa mentală se descarcă-refulează din ambe-
le părţi. În sensul nostru creştin, deosebim memorialul organic în 
sine care este neutru şi memorialul patologic de adaos. Noi con-
semnăm (datorită păcatului adamic) existenţa unui dublu memo-
rial deodată, ca memorialul de Bine şi rău, atât în organe, cât şi în 
psihic, de unde opoziţia în psihismele patologice.
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Psihoticul se luptă cu fantomele psihice şi cu dis-
trugerile energetice din corp, ce generează panică şi 
incapacitate pe toate liniile. Pe acestea trebuie să fie 
tratamentul. Fantomele-iluziile psihice distrug capaci-
tatea psihică normală; prin dedublarea para nor mală şi 
consumul energetic exploziv distrug înseşi organele.

În creier şi nervi se reflectă partea direct psihică şi 
în sex se reflectă partea energetică.41

Ce este interesant, la mulţi apar mascări de sex şi 
peste graniţele organului sex, acele perversiuni-inver-
siuni patologice şi paranor male (toate formele, de la 
homosexualitate la auto-satisfacţii libidi noase în dife-
rite părţi organice).

Complexul psihopatiilor este alternanţa dintre auto-
distrugere şi autosatisfacţie. Cei distructivi sunt şi foar-
te pătimaşi, de unde simpto matologia morţii şi insati-
sfacţiei, ce produce permanenta nelinişte şi obsesie.

Mulţi sunt aşa de distructivi, încât la orice mişca-
re se enervează şi orice lucru devine contrar. De ase-
menea, sunt aşa de pătimaşi, încât mănâncă fără opre-
lişti, ţin la gusturi şi fac diferite perversiuni. 

Psihanaliza crede că prin transmutarea pe plan 
mental-conştient s-ar face tratarea, iar noi considerăm 

41 Se consemnează în Vieţile sfinţilor lupta acerbă cu memori-
ile sex, ca sursa fantomatică a păcatului. În asceza creştină, se are 
în vedere în primul rând sexul, pentru că aici este centrul patimi-
lor, ce fură energia pântecelui şi face gol de inimă şi demonizea-
ză 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 ener-
gia 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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că prin oprirea vampirismului energetic şi sacroterapia 
psihicului se poate ajunge la o remediere. Mentalul es-
te insuficient şi are el însuşi nevoie de remediere.

Dăm şi noi câteva indicaţii în acest sens. 
Psihopatiile fiind boala memoriilor, avem în vede-

re, în primul rând, acţiunea pe memoriile de destin, 
de propriu suflet şi de propriu funcţional organic, ca 
sacroterapie religioasă, ca psihoterapie şi ca dietote-
rapie, la care noi mai adăugăm mobiloterapia (reacti-
varea mobilităţii generale).

Să nu se confunde memorialul cu mentalul.
S-a văzut, în fiziologia noastră de orientare creşti-

nă, că fiinţa noastră creată are o suprastructură de chip 
divin şi o structură de natură creată. Noi suntem di-
hotomie suflet şi corp, pe o bază divină (pecetea Chi-
pului Divin de la crearea noastră). Aşa, noi avem un 
supramemorial divin, şi un memorial propriu de su-
flet-psihic şi organic corporal. Memorialul este, deci, 
ansamblul de date structurale fiinţiale, scheletul fiinţi-
al, pe care se configurează, apoi, viaţa noastră.

1) Supramemorialul divin are un supraconştient, 
care prin păcat se face gol-inconştient (dar care păs-
trează supramemorialul, chipul lui Dumnezeu nepu-
tând fi şters niciodată, nici în demoni).

2) Memorialul de suflet-psihic este din entitatea 
noastră personală fiinţială de creaţie, cu cele trei ca-
pacităţi: 

– Entitatea permanentă (conştiinţa în sine); 
– Duhul-firea (purtătorul memorialului de sine); 
– Eul de personalitate (activul şi limbajul memori-

ilor de sine). Prin păcat se face subconştient, în dedu-
blare cu un subconştient iluziv şi contrar.
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3) Memorialul energetic este reflectarea celui de 
psihic, ca: mental, simţire, volitiv, care se fac funcţio-
nalul organic de: sistem nervos, circulaţie-senzitiv şi 
masă fizico-chimică.

Mintea este energia conştiinţei (cu organicul cre-
ier-nervi); simţirea este energia duhului (cu organicul 
inimă şi circulaţie sangvino-umorală); şi volitivul es-
te energia eului de personalitate (cu funcţiile specifice 
ale organelor în general).

Sufletul-psihicul este reprezentat de eul fiinţial (cu 
fantomaticul de euri subconştiente patologice); ener-
geticul este reprezentat de egoul mental (dublat de in-
formaţiile patologice); organicul este reprezentat de 
individualismul organic (dublat de patimi-atracţii fi-
zico-chimice).

În bolile psihice este o dizarmonie între corespon-
denţele de euri, ca gol de supraeu divin; ca eu de per-
sonalitate distructiv; ca ego mental contradictoriu; 
ca egoism funcţional contrar în organe şi ruperi fizi-
co-chimice ale celulelor organice.

Fiecare eu este purtătorul memoriilor proprii şi tot-
odată uşa de legătură între eurile respective. Şi unirea 
este în chipul de persoană integrală.

În bolile psihice se face tocmai de-personalizarea, 
prin auto-perso nalizarea eurilor fantomatice, până la 
nebunia viziunilor patologice.

Trebuie înţeles că eul personal este cel ce izvorăş-
te conştiinţa şi purcede duhul şi naşte eul activ; egoul 
mental izvorăşte mintea, simţirea şi volitivul; indivi-
dualismul organic izvorăşte sistemul nervos, circulator 
şi de acumulare materială, care devin organe de creier, 
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inimă, sânge, cu toate ramificaţiile de organe şi funcţii-
le lor, până la chimismul elementelor materiale.

Medicina zis ştiinţifică face o descriere de meca-
nică informa ţională de chimism material. Medicinile 
alchimiste-magice şi oculte fac o descriere de ansam-
bluri direct informaţionale. 

În sensul unei medicini creştine, noi facem o rela-
tare de dialog între euri ale unicului eu personal inte-
gral propriu.

De la religios, la psihic, până la fiziologic, totul es-
te 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, consi-
deră 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-chi-
mică, trebuie să fie pe suportul dialogului eurilor per-
sonale, altfel nu se va produce niciodată armonizarea 
şi sănătatea mult dorită. Fenomenele mental-psiholo-
gice, ca şi chimismele fiziologice, le considerăm di-
rect legate de eurile personale.

Viaţa este dialog interpersonal, din care apoi de-
curge manifes tarea energetică şi fizico-chimică.

Doar prin totodată restabilirea dialogului eurilor 
personale (sacroterapia şi psihoterapia) şi remobiliza-
rea energiilor (mobilo terapia), ca şi selectarea chimis-
melor materiale (dietoterapia şi fitoterapia), doar aşa 
mai este o speranţă concretă de viaţă. 
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În bolile psihice se accentuează contrarietatea eu-
rilor 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.

Mai consemnăm, de asemenea, şi o posedare de-
monică, ce se adaugă psihopatologicului, agravând 
boala până la forme extreme.

Redăm şi noi câteva modalităţi de terapeutică psi-
hică.

În primul rând, în bolile psihice se porneşte cu di-
etoterapia, pentru că celelalte sunt aşa de deranjate, 
încât nu se pot face.

Meniurile dietoterapeutice au ca bază pâinea pust-
nicească, 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 capaci tăţile psihice de a birui închipuirile. Menta-
lul 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 re-
ziste, să nu se facă rupturi organice, care, dacă apar, 
atunci este grav. De aici, impor tanţa dietoterapiei-hră-
nirii cu hrană nervoasă.

Simptomul grav al nebuniei este diferit la bărbat şi 
femeie. nebunia la femei este masculinizarea; nebu-
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nia la bărbat este feminizarea. de aici, acele perver-
siuni psihice. Specificul femeii este memorialul ini-
mii şi al bărbatului este memorialul minţii. Paradoxal, 
nebunia femeii este intelectuală şi nebunia bărbatului 
este sentimentală.

Model terapeutic pentru:

Bolile psiho‑nervoase

Accent pe dietoterapie, pentru menţinerea organi-
cului nervos. Celelalte să fie pe acest suport.

Alimente ne-explozive şi cu energii de hrană ner-
voasă.

La fiecare masă câte o lingură de tărâţe fin mă-
cinate. 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 pust-
nicească să nu lip 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 
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zona abdominală celule similare creierului, de unde sis-
temul autonom de funcţio nalitate a organelor interne.

Bolile reprezentative ale viscerelor sunt, cu precă-
dere, 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 psi-
ho-energetic, cu eul personal direct de suflet, cu sa-
crul 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 po-
rumbul 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, ca-
re să refacă memorialul intim al celulelor, cerealele 
fiind acestea şi proteinele esenţiale ca soia şi brânze-
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turile (dar în cantitate mică, totuşi). Aici intervin ca-
renţele legumelor verzi. Trebuie mâncate multe ver-
deţuri, dar nu exagerat.

Bolile de personalitate

Noi insistăm pe taina integralității noastre. În sens 
creştin, noi suntem o integralitate fiinţială, care este 
începutul şi sfârşitul nostru. Noi ne naştem cu o inte-
gralitate-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 es-
te în împlinirea-reproducerea integralităţii proprii, cu 
totodată unirea-corelaţia cu celelalte integralităţi-in-
dividualităţi.

unirea microcosmosului nostru cu divinul su-
pracosmic și cu macrocosmosul universal este taina 
vieții şi orice piedică şi insuficienţă în acest sens în-
seamnă boală şi moarte.

Păcatul ne-a rupt-fărâmiţat integralitatea, dar noi 
avem chipul integralităţii, care ne este suportul şi su-
prastructura vieţii, care se zbate să se refacă şi să-şi 
urmeze mersul normal de deschidere şi creştere-re-
producere”.

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 repro-
ducerea integralităţii în unirea cu macrocosmosul şi 
Divinul. Bărbatul este reproducere de sămânţă. Băr-
batul este fiul-cerul. Bărbatul este apa primordială în 
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care uscatul-reproducerea este netocmită, dar care are 
duhul-vitalitatea de reproducere, că uscatul ia naştere 
din separarea apei,42 ca o sămânţă, care se va repro-
duce apoi prin reunirea cu apa. Fiul-cerul are în sine 
propria reproducere prin această reproducere de inte-
gralitate-sămânţă, care are apoi potenţa-unirea.

A fi femeie înseamnă a re-întrupa propria integra-
litate în totodată naşterea-unirea cu sămânța Divi-
nă, macrocos mică şi microcosmică. Femeia este ma-
ma-pământul.43

Personalitatea-integralitatea este şi împlinirea 
creşterii proprii, în care se reflectă tot caracterul des-
chiderii 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 es-
te şi o lezare a memorialului celular nervos. Cerealele 
au refacerea memoria lului. mâncarea este responsa-
bilă de multe dereglări funcţionale, cu reper cusiuni pe 
memorialul integral. Cine mănâncă sănătos va păstra 
şi un memorial viu şi apt, fără lezările şi negativuri-
le bolnave. 

42 Facere, 1, 2; 1, 6-8.
43 De aici, analogia teologică-mistică a biblicului: „La înce-

put 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 arhechipul lor a desfăşurat Hexameronul 
(zilele) creaţiei. Mai pe larg în: Ghelasie Gheorghe, „În căuta-
rea unei cosmogonii şi cosmologii creştine” şi „În căutarea unei 
psihanalize creştine”.
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Un model practic de terapie

Vă redăm un caz practic, din care să puteţi desprin-
de modalitatea terapiei medicinii noastre isihaste.

Un bolnav dificil şi aproape la ultima limită. Es-
te 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 sto-
macul 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 su-
portă fructele, mai ales perele ce-i provoacă balonări. 
Dulciurile îi plac, dar îi dau dureri intestinale şi le fo-
loseşte, adesea, cam mult. Mierea este cea mai frec-
ventă. 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 hiper aici ditate conti-
nuă. 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 mân care, mucoa-
sa bucală uscată şi congestionată, picioare reci, ca şi 
mâi nile, nas înfundat, sete continuă, slabă capacitate 
la efort. Este căsă torit, are servici, dar îi este tot mai 
mult teamă că nu va mai face faţă.

Boala este mocnită, însă progresează. Soţia este 
alarmată.



Ieromonah GhelasIe GheorGhe

182

Încep timorările, chiar unele insomnii, stări ner-
voase, conflicte nejus ti ficate. Nu este prea credincios, 
dar merge adesea la biserică şi respectă un minim de 
ritual religios. Nu-şi face prea multe complexe psihi-
ce, dar tot mai mult se accentuează afecţiunea diges-
tivă, neputând mânca, fiind foarte sensibil la orice ali-
ment. este suspectat de un cancer al traiectului diges-
tiv, 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. Ade-
sea resimte dureri şi în zona renală, nu atât rinichii, cât 
supra renalele, ce denotă o încordare a rezistenţei.

Medicamentele nu-l ajută. Pansamentele gastri-
ce 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 es-

te un tip intelectual-nervos, dar boala este viscerală. 
Organele lui interne sunt atinse de boală. Trebuie ac-
ţionat, deci, direct pe această zonă. Noi îi dăm şansă 
prin dietoterapia noastră intensivă.

Trebuie să treacă urgent la o mâncare strict selec-
tivă şi în special pe specificul medicinii noastre, ca 
hHrană arhetipală. Organismul lui pierde tot mai mult 
memoriile de autoconservare, datorită unor memo-
rii 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 
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macerează însăşi masa materială a organelor. Dovada 
este că a slăbit şi slăbeşte mereu.

Modalitatea noastră de hrană arhetipală realizea-
ză 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. Mă-
nâncă amestecat, mai ales cartofi prăjiţi şi fasole boa-
be iahnie. 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, toa-
te 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 ade-
vărată. Astfel, şi noi îi indicăm o alimentaţie cu ac-
cent pe chipul pâinii, dar în specificul nostru de pâine 
necoaptă pustnicească. Are, însă, de la început, o re-
pulsie faţă de aceasta. I se pare amară, greţoasă, iri-
tantă. De asemenea, cum să treacă el pe o alimentaţie 
ne-fiartă, când toate crudităţile îl irită?

Îi indicăm „Reţetele Test” cu semifierturi, cu su-
curi 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).
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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 adevă-
rat la cei mai mulţi, depinzând de seriozitatea şi voin-
ţa 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 spe-
cificului medicinii noastre. Treceţi apoi cu atenţie la 
reţetele indicate, silindu-vă să le puneţi în aplicare în-
tocmai. 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 mântu-
it” era cuvântul Său dumnezeiesc, pentru tămăduirea 
bolnavilor.

În privinţa mâncării, în aceste cazuri trebuie o tre-
cere strictă pe alimentaţia complet naturală. Nu vă 
speriaţi, că nu este aşa greu, prejudecăţile sunt prea 
închistate.

Mereu repetăm, specificul terapiei medicinii noas-
tre 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 memo-
riilor originilor, de la suflet până la materia fizico-chi-
mică a organelor. 
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Taina memoriei hranei este în chipul pâinii, ce es-
te spirituală, energetică şi materială, fără amestecare 
şi fără substituire. Păcatul nu a putut distruge acest 
chip sacru, de aceea noi ne numim medicina chipu-
lui 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 că-
tre pustnici şi se mai păstrează sporadic, dar pe care 
noi încercăm să o readucem în atenţie. De aici, numi-
rea de pâine pustnicească.

Prima reţetă a medicinii noastre este pâinea pust-
nicească. 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 savura-
re 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 lap-
tele 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. 
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ANExE şI ComPLEtĂRI

Depozitare, conservare

Deşi nu se indică conservarea, sunt totuşi şi posi-
bilităţi de păstrare fără afectarea prea mare a valori-
lor nutritive.

Uscarea este de bază, dar, atenţie, să fie fără tem-
peraturi 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 pustni-
cească prin uscare sunt o posibilitate de menţinere.

Aşa, fiecare să conserve prune, struguri, afine, praz, 
diferite verdeţuri de sezon cu valoare terapeutică, pre-
cum şi unele legu mi noase. Pâinea pustnicească-ghi-
veci este baza ciorbelor dietoterapiei noastre. pâinea 
pustnicească cu fructe este baza piureurilor cu fructe. 
Mai mult, cei care nu pot depozita alimentele în sta-
re 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 canti tatea necesară.
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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 capitolul „Reţete”. Uscată bine, pâi-

nea 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).
Să aveţi la îndemână permanent aceasta, pentru 

ciorbe-supele dietetice şi pentru piureurile naturale, 
ca şi pentru toate preparatele ce necesită puţină acri-
tură 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 ames-

tecate şi apoi uscate, iar la folosire se macină fin. Mă-
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ceşele 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 folo-
si 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 înde-
mână 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 capi-
tolul „Reţete”.

Soia acrită uscată.

Pentru dietoterapia noastră, soia este alimentul 
proteic complet, de bază, că are toţi aminoacizii esen-
ţiali. S-o aveţi permanent la îndemână. Faceţi o canti-
tate 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 ingrediente-
le respective.

Mai ales în post, când nu se folosesc nici lactatele, 
preparatele cu soia sunt indispensabile. 

Nu mâncaţi în cantitate mare, că este foarte con-
centrată. Tinerii şi cei necăsătoriţi să fie cu prudenţă, 
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să consume cât mai puţin, că produce hiperfuncţii sex 
distructive.

Mazăre acrită uscată.

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, opreş-
te o serie de negativităţi şi, astfel, aduce rememorarea 
originară.

În sens creştin, asceza are tocmai specificul sacru-
lui, axat în special pe mâncare. Omul are ambele for-
me ale păcatului, cel spiritual-demonic (golul spiritu-
al) şi cel adamic (golul de Trup).44

Dacă golul spiritual îşi reface memorialul Depli-
nului prin asceza spirituală, golul de Trup îşi reme-
morează sacrul prin asceza mâncării-postului.

Postul şi rugăciunea sunt cele două asceze ale omu-
lui. Accentul la om, însă, cade pe post, că sacrul omu-

44 Adam şi Eva după păcat s-au văzut „goi” (Facere 3, 10-11).
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lui a fost distrus prin păcatul mâncării din pomul rău-
lui. Pustnicul şi monahul nu sunt atât chipul rugăciu-
nii, cât chipul postului. Dacă urmărim cu atenţie vieţile 
sfinţilor creştini, vedem cu surprindere că tăria suprafi-
rească a ascezei mâncării le-a dat şi tăria rugăciunii.45

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 pust-
niceşte nu are condiţie de fire pustnicească, nu are dar 
de pustnic.

Hrana pustnicului este în primul rând chipul pâi-
nii, 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 

45 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 mis-
tica ortodoxă şi celelalte mistici spiri tua liste. Cea ortodox‑creş-
tină este specific de despătimirea trupului (îndu hov nicirea), pe 
când celelalte sunt specific de contemplări mental-intelec tuale. 
Mulţi de astăzi nu discern aceste specificuri nete, şi fac o încli-
nare mai mult spirituală, ceea ce-i falsifică. Isihasmul, mistica 
ortodox-creştină, nu este spiritualistă, ci sacrală, şi Sacrul or-
todox este Trupul Înviat Hristic, nu absorbirea în Spiritualul Di-
vin. Trupul Hristic Liturgic este Mâncare-Pâine Duhovnicească, 
nu meditaţie de 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).
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slabi digestiv mai pot folosi şi pâinea semifiartă die-
tetică (vezi reţeta). În rest, mai trebuie un minimum 
de legume, verdeţuri, boabe leguminoase şi fructe, ce 
se găsesc în locul respectiv. Pâinea pustnicească ne-
coaptă asigură, însă, adevărata sănătate. Mulţi mo-
nahi şi sihaştri sunt bolnavi pentru că nu mai ştiu să 
mănânce pustniceşte. 

Pustnicul şi călugărul trebuie să evite mâncăruri-
le amestecate (vezi indicaţiile anterioare). Hidratarea 
trebuie să fie sufi cientă, de 2-3 litri lichid Zilnic, al-
tfel 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 dulciuri-
le 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, sau la fel, 
cu compoturi dulci. 

Să se aibă în vedere selectarea. Se pot alterna. În-
tr-o seară să se mănânce doar un preparat din abun-
denţă de cereale, cu proporţia de 10-90 % cu alte ada-
osuri (vezi reţetele anterioare), sau unul din boabe 
proteice (la fel), sau preparate doar din fructe cu ce-
le 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 ti-
nerilor monahi este mâncarea amestecată şi cu multe 
proteice şi dulciuri, ce produc explozii hormonale cu 
repercusiuni deplorabile. 

Să se mănânce multe preparate cerealiere, legumi-
noase şi doar de două ori pe săptă mână şi câte ce-
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va proteic şi dulce, alternativ. Lactatele şi brânzetu-
rile să fie luate complet singure, să constituie o ma-
să 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 cerea-
le, 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 noas-
tre. Senzaţia că nu eşti sătul, cu mâncarea peste mă-
sură, 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 poto-
lească. 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 îmbol-
năvesc propria familie şi bucătarii devin nişte genera-
tori ai bolilor publice.

Se fac greşeli enorme în bucătăriile mari, pentru 
că se prepară foarte nociv alimentele, se fac fierturi şi 
prăjeli exagerate. 
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Părinţi, nu vă jucaţi cu mâncarea şi educaţia co-
piilor!

Amintim şi noi câteva repere de bază.
Trebuie să se evite mâncărurile amestecate (vezi 

indicaţiile ante rioare). Hidratarea trebuie să fie sufici-
entă, 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 afecţi-
uni gastrice. Nu se folosesc în amestecuri, de aseme-
nea, fructele. Este un obicei foarte rău să se dea fructe 
ca desert, după o masă de fasole boabe sau alte prepa-
rate consis tente la fel cu compoturile dulci. 

Să se aibă în vedere selectarea. Se pot alterna. În-
tr-o seară să se mănânce doar un preparat din abun-
denţă de cereale, cu proporţia de 10-90% cu alte ada-
osuri (vezi reţetele ante rioare), sau unul din boabe 
proteice (la fel); sau preparate doar din fructe cu cele 
ce se pot asocia (vezi reţetele). Dacă se folosesc dul-
ciuri (mere sau alte sortimente foarte dulci), să se mă-
nânce doar acestea. cea mai mare nenorocire a tine-
rilor sunt mâncărurile amestecate şi cu multe proteice 
şi dulciuri, că vor produce explozii hormonale cu re-
percusiuni deplorabile. 

Să se mănânce multe preparate cerealiere, legumi-
noase 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 com-
pletă. Să se mănânce la prânz, spre exemplu, doar lac-
tate şi brânzeturi pe săturate, sau doar legume pe sătu-
rate, sau doar boabe proteice, sau doar cereale, fructe 
cu micile adaosuri admise (vezi reţetele). Prăjiturile 
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sunt o otravă după mese direct; eventual, se pot folo-
si 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 în-
chipuiri. Chiar şi cele intuitive trebuie respinse, că se 
fac un cerc vicios de paranormal nociv. Un bun creş-
tin are credinţă nestrămutată în grija Domnului şi nu 
se ia după împrejurările exterioare.

Lumina, aerul

Obişnuiţi-vă să staţi uneori cât mai sumar îmbră-
caţi, fără să suferiţi de frig, expunându-vă la aer pie-
lea mâinilor, picioarelor, pieptului, spatelui. abdome-
nul 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 pâ-
nă 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.
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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 me-

moriei 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 memo-
riei de re-producere. De aceea, noi vedem orice miş-
care în memorialul ei şi orice memorial îl vedem în 
taina auto-reproducerii, care este însăşi viața. Viaţa o 
vedem în desfăşurarea memorialului de auto-repro-
ducere şi auto-reproducerea o concretizăm în memo-
rialul energetic şi pe cel energetic îl concretizăm în 
configuraţia organică şi pe aceasta, apoi, în funcţiile 
biologice.

În viziunea medicinii noastre, organele sunt me-
morial de energii ale memorialului de auto-reprodu-
cere a vieţii în sine. Cine nu caută în organe memoria-
lul de viață, ce este auto-repro du cerea, nu va înţelege 
nici funcţiile biologice. Majoritatea con fundă funcţii-
le cu organele şi organele le fac însuşi memorialul re-
producerii. 

Fiecare din noi este chipul vieții 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 pri-
mul rând, în memorialul de auto-reproducere a chi-
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pului vieții fiinţiale proprii. Şi acest memo rial de au-
to-reproducere fiinţială este originea acestor chipuri.

Bărbatul (masculinul) are memorialul de auto-re-
producere în specific masculin, de „auto-reproducere 
în dublare”, iar femeia (femininul) are memorialul de 
auto-reproducere în specific feminin, de „auto-repro-
ducere în triplare”. Mare atenţie la aceste distincţii pe 
care le facem noi, ca medicină de orientare creştină.46

Chipul vieții în sine este „auto-dublarea-auto-re-
producerea”, ce este specificul masculin în Sine. Fe-
mininul mai are ceva „în plus”, mai are şi „peste-au-
toreproducere”, ca „triplarea auto-reproducerii”,de 
unde „taina naşterii”. 

Bărbatul se auto-dublează-autoreproduce memori-
al, ca dublu memorial pe când femeia, pe lângă aceas-
ta, mai are şi o triplare de memorial, ca naşterea celui 
de-al treilea memorial. Bărbatul nu se auto-naşte (se 
auto-reproduce memorial), dar femeia se şi auto-naş-
te (pe lângă auto-reproducerea memo rială mai face şi 
naşterea celui de-al treilea memorial, care este o „pes-
te-auto-reproducere”, de nouă re-producere. Bărbatul 
se opreşte în sine, pe când femeia mai are şi o ieșire 
de alt sine. De aceea, femeia este mamă în sine, cu al 
treilea memorial, pe când bărbatul este doar auto-re-
producere de sine (doar dublu memorial).

De aici, taina teologică a revelaţiei creştine, în care 
se vorbeşte de Chipul Dumnezeiesc al Tatălui Dum-
nezeu, care este Taina Vieții-Auto-Reproducerii şi 
totodată a Nașterii de Treimea Vieții, ca Fiul şi Sfân-

46 Pe larg, în lucrarea noastră „În căutarea unei psihanalize 
creştine”, vol. II.
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tul Duh. Aşa, Chipul de Tată este Chipul de „Pes-
te-Supra-Bărbătesc” şi Fiul şi Sfântul Duh sunt Chi-
pul Bărbătesc în Sine. De aceea, Dumnezeirea este 
Treime şi nu „mai mult”, că Tatăl Originea este Au-
to-Treime şi Fiul şi Sfântul Duh sunt Auto-Reprodu-
cerea-Oprirea în Sine, şi doar Reîntoarcerea în Me-
morialul Originii-Tatălui.

În creație, 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 și Fiul au câte 
o Inimă şi o Minte Dumnezeiască (ceea ce nu înseam-
nă că Fiul şi Sfântul Duh sunt mai „mici”, ci o Egali-
tate cu Tatăl, Care, însă, este şi Naștere-Origine; din 
Inima de Tatăl se Naşte Fiul şi Purcede Sfântul Duh, 
Fiul şi Duhul Sfânt fiind Egalitatea Inimii de Naștere 
a Tatălui, nu a Inimii de Auto reproducere proprie). 
Fiul şi Sfântul Duh sunt Nașterea şi Purcederea din 
„Coasta” Tatălui (Inima de Naștere).

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-Naștere-Dublă-Inimă
” şi Mamă înseamnă la fel, „naştere-dublă-inimă de 
Creaţie”.

De aceea zice Moise, în Facere, că omul este cre-
at după Chipul lui Dumnezeu, ca „bărbat şi femeie”47, 
ce nu înseamnă că Însuşi Divinul este „masculin şi fe-

47 Facere 1, 27.
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minin” (cum interpretează unii), ci aici este vorba de 
Arhechipurile în Sine, de Tată-Naștere, ce în creaţie se 
transpune ca femeie-mamă, şi de Auto-Reproducere, 
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 naş-
terea 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 fe-
meia să poată naşte coasta-inima bărbatului. În crea-
ţie, nu este naşterea propriului chip-autoreproducere 
(ca în Divinitate), ci este naşterea unui nou act crea-
tiv, de unde Revelaţia creştină, care vorbeşte că sufle-
tul fiecăruia este creat doar de Dumnezeu, nu este o 
„triplare” din părinţi.

De aici şi taina înrudirii-unităţii bărbat şi femeie, 
în care aceștia se conţin şi se identifică reciproc.

În Divinitatea Treimică, unitatea este Chipul-Ini-
ma Tatălui (Fiul şi Sfântul Duh au Inima Proprie ca 
Însăşi Inima Tatălui şi doar zisa Minte-Conștiință 
Ființială le este Propria Identificare).

În creaţie, unitatea este inima-coasta bărbatului şi fe-
meia are inima proprie una cu inima bărbatului şi doar 
mintea-conştiinţa sa este identificarea caracterială.

Chipul bărbatului, ca şi al femeii, este în conştiin-
ţa-mintea proprie, având o inimă comună.

Configuraţia de bărbat şi femeie este configuraţie 
de conştiinţă-minte, nu de inimă, care este una-comu-
nă-asemănare.
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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-conşti-
inţă în cap şi simţire-duh în inima din piept şi voin-
ţă-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 ca-
re încercăm noi să le evidenţiem, ca medicină creşti-
nă. Medicina obişnuită-oficială este pe baza concep-
ţiilor 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.

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-asemă-
narea inimii femeii în piept.

Aici se încurcă psihanaliştii, considerând că atât 
bărbatul cât şi femeia sunt bi-polari, deodată şi mas-
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culin şi feminin. Noi identi ficăm în distincţiile amin-
tite comunul-asemănarea de inimă, identi tatea proprie 
fiind mintea, nu inima. Fiecare are mintea şi inima de 
indivi dua litate proprie, dar inima este asemănare co-
mună, nici mas cu lină, nici feminină, asemănare care 
se transpune prin minte în masculin şi feminin. Pato-
logiile şi inversiunile sunt prin pierderea auto-memo-
rialului de minte la bărbaţi şi prin pierderea auto-me-
morialului de inimă la femei. 

Paradoxal, nebunia bărbatului este prin pierderea 
minţii şi psihopatia-mentalizarea inimii, iar la feme-
ie nebunia este prin pierderea memorialului de ini-
mă şi mentalizarea minţii din inimă, ca inversiuni de 
auto-reproducere-identitate. De aici şi pericolele psi-
ho-mistice, de a feminiza mintea la bărbat şi a mascu-
liniza inima la femeie, ceea ce se traduce, paradoxal, 
printr-o mentalizare feminină în inimă-piept la bărbat 
şi o mentalizare masculină în inimă-cap la femeie.

De aici şi diagnosticarea multor boli, ce sunt de ca-
racter 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 tipare-
le 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.48

Aşa, chipul de bărbat este o împletire în care Chi-
pul Divin este „în față”; Chipul de Femeie este o Îm-
pletire în care Chipul de Creaţie este „în faţă” şi Cel 

48 Facere 1, 26.
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Divin „după” (acestea se traduc, apoi, în complexul 
descris anterior).

Ca terapie a medicinii noastre isihaste, această la-
tură se traduce pe toate liniile, de la sacroterapie la 
psihoterapie, mobiloterapie şi dieto terapie.

Sacroterapia femeii este în specificul naşterii Di-
vinului, iar cea a bărbatului este în specificul auto-re-
producerii Divinului. Femeia nu trebuie să mentalize-
ze 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 poa-
te fi preoţie, că specificul ei este de naşterea preoţiei, 
de aceea nu poate fi preoţie fără Biserică şi nici Bise-
rică fără preoţie.

Freud spune că totul este sex; noi susţinem că totul 
este memo rialul în sine de auto-reproducere şi de naş-
tere, 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-perso-
nal, ci absorbirea-autoplăcerea celuilalt, ce îşi confi-
gurează un alt loc de reproducere, care este amplifi-
carea sexului. De aici, schimbarea energiilor fiziolo-
gice, 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 în-
tâlnesc în reproducerea comunului, ci în auto-plăce-
rea absorbantă. În iubirea adevărată, iubirea naște co-
munul; iubirea de auto-plăcere este în gol de comun.
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Viaţa este reproducerea de comun, altfel devine 
auto-absorbire, până la auto-consumaţie-masturbaţie.

Şi în medicina noastră isihastă se folosesc aces-
te repere pentru diag nosticarea patologiilor adânci şi 
mai ales de memorial de moştenire49.

Apa, sângele vieţii

Apa este în egalitate cu pâinea ca valoare arheti-
pală 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 are în ea pri-
mul principiu formator. toate celelalte elemente doar 
în apă se pot desfăşura şi structura. Ciorbele sau al-
te lichide au în ele struc turile amestecate, pe când în 
apa simplă este mediul pur al „struc turii directe pen-
tru fie care element. 

Apa, pâinea şi aerul sunt treimea arhetipală a bi-
ologicului nostru. apa are taina primordialei ape 
în care creşte pământul-pâinea şi peste care este 
Suflul-Duhul-Viața (Facere 1, 2). Orice aliment, ca 
să se facă viaţă, are nevoie de mediul apei, zisele su-
curi digestive. Apa dă sucurilor diges tive 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, obiş-
nuiţi-vă să beţi, chiar forţat, câteva pahare de apă, nu 
dintr-o dată, ci fracţionat, în timp ce vă faceţi toale-

49 Mai pe larg, în lucrarea: „În căutarea unei psihanalize 
creştine”. 
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ta obişnuită. Nu uitaţi nasul. Trageţi de trei ori apă 
pe nas până o daţi pe gură. Nasul este organul aeru-
lui-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 fo-
losească 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 fi-
ind adesea impură, puneţi-o într-o sticlă albastră şi ţi-
neţi-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 li-
tri, din care apa simplă trebuie să fie un sfert, cel puţin 
o jumătate de litru.

Anexe şi completări

Nu uitaţi fitoterapia. Noi indicăm macerarea dife-
ritelor 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 tera-
peutice. Din când în când, zdrobiţi o căpăţână de us-
turoi şi amestecaţi-o cu măsline şi nucă râşnită şi fa-
ceţi o pastă concentrată (care, stând la macerat câteva 
zile, îşi va pierde usturimea) şi la fiecare mâncare pu-
neţi câte un vârf de cuţit. Şi în iaurt puneţi puţin ustu-
roi, ca să nu faceţi paraziţi. 
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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. 

Cei ce postesc mult fac unele tulburări carenţiale 
de hrănire, în special ale creierului şi ficatului, de un-
de slăbiciunea generală. Experi mental, am avut oca-
zia să tratăm un bun duhovnic, dar care s-a îmbol năvit 
datorită nevoinţei sale excesive. Misticii, în general, 
fac excese, care la unii sunt mai tari decât propria re-
zistenţă organică. Chiar şi sfinţii mari, care s-au nevo-
it 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 întâm-
plat cu duhov nicul 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 rafi nate, cu amestecuri 
alimentare contrare. 

S-a pierdut tradiţia alimenta ţiei de post, care es-
te sănătoasă, nu distructivă. A posti înseamnă, în pri-
mul rând, a nu mânca nimic fiert şi preparat-denatu-
rat. 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 pre-
parate prăjite, cu exces apoi de lactate-brânzeturi, cu 
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cărnării, ca să se refacă zisul energetic. Mai ales asce-
ţii 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-mag-
netizeze de cheagul folosit la îmbrânzire, ce are o to-
xicitate mare. Mulţi fac alergie la caş, tocmai datorită 
acestui fapt. De asemenea, e bine să fie lăsat caşul dul-
ce la o uşoară dospire, ca să devină mai digestibil. 

Zilnic mobiloterapie, mai ales cu palmele şi tăl-
pile picioarelor, aici fiind supapele de încărcare şi de 
deficit energetic. Mâinile şi picioa rele reci şi imobi-
le 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 picioa relor. Zilnic să fie de câte-
va sute. Cei foarte slabi şi vârstnici să nu uite cărămi-
da fierbinte, atât pentru mâini, cât şi pentru picioare, 
mai ales la culcare. 

Nu uitaţi ca la începutul fiecărei mese să se mănân-
ce 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. 
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Bomboanele şi delicatesele dietoterapiei să fie fo-
losite 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 combi naţii 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 că-
rora le folosesc dulciurile multe şi concentrate, ca şi 
lactatele-brânzeturile şi multă carne. 

Cine foloseşte multe cereale şi legume nu face pa-
raziţi intestinali. Mierea şi fructele foarte dulci (smo-
chine, curmale, prune, pere, struguri etc.) să fie folo-
site 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 fo lo siţi 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”. 

Viaţa este activ şi odihnă. Bucură-te şi de un activ 
şi de odihnă, neamestecându-le, şi aşa, în pofida unor 
suferinţe, vei simţi şi bucuria vieţii. 

Noi ne adresăm cu precădere celor bolnavi, care 
iau în serios ultimele încercări de salvare. Dietotera-
pia noastră nu este fixistă, ci este o lărgire cu mai mul-
te posibilităţi de alimentaţie, ca şi cei bol navi să mai 
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poată supravieţui. Unii înţeleg greşit şi devin habotnici 
şi chiar fanatici. Noi nu indicăm o trecere totală pe ali-
mentaţia crudă, dar cei grav bolnavi trebuie să facă şi 
această săritură. Indicăm, însă, câte va repere de dieto-
terapie, a căror neglijare îmbolnăveşte pe  majoritatea. 

Chiar şi celor bolnavi le indicăm, adesea, să mai 
guste câte puţin din preparatele obişnuite, ca să păs-
treze imunitatea. 

Citiţi şi recitiţi cu atenţie cele indicate şi fiţi preca-
uţi 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 pro-
prie. Din toate se desprinde, însă, un fapt esenţial, şi 
anume importanţa selectărilor. 
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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 pâ-
nă la un litru. Nu se pune pâine pustnicească, se lasă 
simplu; cu pâine se poate 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 folo-
sească 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 ve-
getal, 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, aten-
ţie, să fie dospite mai mult, ca să se neutralizeze par-
tea 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 supor-
tare. 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 



Ieromonah GhelasIe GheorGhe

210

cele trei moduri de comunicare de viaţă. Aerul cu-
rat şi proaspăt să fie în mare atenţie. Alimentele sunt 
cu energii materiale, mintea este cu energii informa-
ţionale şi respiraţia este cu energii circulatorii. 

Tinerii, atenţie la alimentaţia selectivă. Părinţii ca-
re nu ştiu să alimenteze sănătos copiii vor fi surprinşi 
că vor avea nişte urmaşi bolnavi şi handicapaţi. Aten-
ţie, tinerii să nu se apuce de desfrâuri, că le distrug 
energia de formare. Masturbaţia este plaga tinerilor 
şi mân carea explozivă (cu dulciuri, prăjeli şi proteice 
multe) este responsabilă trei sferturi, o dată cu educa-
ţia morală. 

La unii apare un rău după fiecare mâncare. Să se 
înceapă întot deauna cu ceva nefiert, şi la sfârşitul me-
sei, la fel. Să se bată uşor zona sternului din piept, 
pentru stimularea imunităţii. 

Mulţi au un tremurat şi o frică în zona diafragma-
tică. 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 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 
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obicei, o neglijăm sau o facem la minimum. Impu-
neţi-vă un anume număr pentru fiecare mişcare. Aşa, 
de câteva sute de ori încordarea diafragmei, a gâtu-
lui şi capului, a membrelor şi trunchiului, ca şi întin-
derea 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 ges-
tul metaniei. Faceţi neapărat zilnic câteva sute şi veţi 
fi răsplătiţi cu sănătate.

Insistaţi pe sucurile-lapte vegetal (vezi reţetele re-
spective). 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 (aten-
ţie, 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, ca-
re 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 car-
nea săracului şi a bolnavului (ca şi cerealele dospi-
te), şi de aceea trebuie insistat pe folosirea ei. Atenţie, 
aceste sucuri-lapte cu boabe proteice să se foloseas-
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că dimineaţa şi la prânz, Seara să fie cele din cereale. 
Să fie, de asemenea, pe stomacul gol şi fără îndulciri, 
nici cu miere. cei cu digestia tare pot mânca tot ma-
terialul 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 po-
sibilităţi şi toleranţă specifică. Dacă suportaţi mai bi-
ne mazărea, insistaţi pe aceasta (sau pe alt sortiment). 
La fel, cu cerealele şi zarzavaturile. Faceţi adesea cu-
re de anume sortimente. Aşa, cura de soia, de mază-
re, 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; cu-
ra de fructe de sezon etc. Curele au marele rol că re-
memorează mai bine anumite refaceri digestive. 

Chiar dacă aveţi o rezistenţă contrară la reţetele 
noastre, insistaţi fără cedare şi veţi câştiga şi modali-
tatea noastră de tratament. Doar după folosirea tera-
piei noastre să vă pronunţaţi dacă are o reală valabi-
litate sau nu. 

Puteţi diversifica după dexteritate şi inventivitate 
o gamă largă de posibilităţi. Respectaţi, însă, repere-
le noastre.

Efecte şi rezultate

Noi nu ne lăudăm cu efecte miraculoase. Cine in-
sistă şi în modalitatea noastră se va bucura, cu adevă-
rat, de rezultate. 

Repetăm, medicina noastră isihastă nu este natu-
ristă şi vegetariană, ci medicina comunicării memori-
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ilor. Păcatul a adus uitarea şi negativizarea memorii-
lor vieţii şi noi aici intervenim.
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