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Marți....
Sursa: MECANICII’61, An 13, octombrie 2017 EE

Radu GRUIA

…..26 septembrie 2017 ! Ei bine, constat cu surprindere,
că menționarea datei ultimei întâlniri devine deocamdată,
sursa unui sentiment plăcut, de satisfacție. Pe urmă, om
mai vedea (la anu’ !). Cam așa ; dar până atunci mai
trebuie să aflueze ceva debit pe fluviul Viață, care, însă și-a
cam îngustat șenalul, mai ales pentru alde noi !
”De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris şi pentru noi,
Bucuroşi le-om duce toate, de e bine sau nevoi !„
Fie-mi iertată parafraza. Din când în cînd, știut este, câteo glumă se impune.
Dincolo de interpretări, evaluări, opinii, aprecieri sau
alte atitudini, realitatea este, ca întotdeauna, un….bastion
al adevărului irefutabil; la întâlnirea noastră lunară, care
datează de mulţi ani – în orice caz înainte de 2005 (anul #
1 al revistei) – au venit, 13 persoane, colegi şi apropiaţii
lor, după cum, stimaţi cititori, puteţi constata privind
fotografia de pe copertă. Acesta este de fapt motivul
pentru care am considerat că este necesar să o plasez
acolo. De ce de fapt ? Punctual, pentru că reprezintă un
minim istoric : a fost cel mai mic număr de participanţi,
de la începutul evenimentului şi până în prezent.
Întrebarea, al cărui răspuns poate fi important este:
trebuie să considerăm ce s-a întâmplat drept un fenomen
conjunctural – au avut oamenii atceva de făcut – sau
opţiunea lor semnifică o scădere a interesului acordat

evenimentului în sine ? Desigur, un răsouns la întrebare
nu vom putea avea prea curând; vom vedea ce se va
petrece la următoarele întâlniri. Personal, sper să fi fost
vorba despre discrepanţe aleatoare. Ar fi trist şi ne-plăcut
să fie altfel.
Dar să revenim la evenimentul care ne preocupă.
Începând cu prezenta apariţie, doresc să introduc
modificări în scopul facilitării lecturii ediţiei disponibile pe
WEB.
Acestea vor fi link-uri interne care vor pemite accesul
rapid la conţinut sau, dacă este cazul, hiper-linkuri
externe pentru pentru locaţii pe internet.
Ideia mi-a fost sugerată de colegul Puiu Văleanu care
dispune de experienţă considerabilă în materie, inclusiv
site personal pe youtube şi o bogată “bibliotecă” de
programe !
Mulţumindu-i pentru sprijinul acordat, încep firesc zic eu,
cu un hiper-link la site-ul dânsului :
https://www.youtube.com/user/valeanu1000/videos
Vizionare plăcută ! Mai ales, celor pasionaţi de politica
dâmboviţeană ! Dar nu numai !
Au participat : vezi coperta (13)!

Click Cuprins
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Primăvara
în sudul Franţei
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 135 octombrie 2017 EE

Nicu SURUCEANU

De mai mulţi ani, Sanda, primind propuneri din partea casei de pensii, îmi
vorbea de campingurile în care acestea au rezervate locuri la preţ redus.
De fiecare dată, reacţia mea era aceeaşi : "Cum, eu să stau alături de nişte
epave, să mă frec în fiecare zi de unii care nu mai sunt în stare să-şi ţină
pârţurile ? Asta e vacanţă ? Pentru nimic în lume !".
De data asta, lucrurile s-au petrecut un pic altfel. Era începutul lui aprilie,
deci lume puţină, nu ne interesa marea, ci "l'arrière-pays", iar o săptămână întrun "bungălău" pentru şase persoane, cu climatizare, frigo, placă vitroceramică,
micro-unde, cafetieră, TV, ne costa în jur de 100 şi ceva de €. Mai ieftin şi mai
confortabil ca la hotel, unde n-am fi profitat de reducere. Aşa ca nu am ezitat şi
după o săptămână petrecută într-un camping în apropiere de St Tropez, ne-am
mutat într-altul în apropiere
de Béziers, ca să acoperim o
arie mai mare.
In drum spre primul neam oprit să vizităm una din
curiozităţile Franţei, Palatul
Ideal al factorului poştal rural
Ferdinand Cheval, care, în
aprilie 1879, când avea 43 de
ani şi îşi făcea turneul, s-a
împiedicat de o piatră ciudată,
şi i-a venit o idee mai ciudată :
aceea de a clădi singur în
grădina sa un palat din
pietrele culese de pe drum. Iau fost necesari 33 de ani
pentru asta, iar în 1969 a fost clasat Monument Istoric de interes local de André
Malraux.
Ne-am continuat drumul către campingul de la St Aygulf Plage, trecând pe
malul lacului Ste Croix, apoi prin canionul Gorges du Verdon, care poate fi
traversat în caiac-canoe sau rafting. Din păcate timpul era amestecat, când
ploaie, când soare, dar peisajul splendid şi traficul rutier foarte redus ; mai
trecusem pe aici prin august 86-87, când mai toate spaţiile prevăzute să poţi opri
pentru o fotografie erau ocupate. Acum, în cele două săptămâni de hoinăreală,
doar în oraşe, în locurile unde era interzis nu ne-am putut opri.
La capătul drumului ne-am instalat în campingul pe care l-am găsit mai
mult gol decât plin, cum mă temeam, şi am început vizita împrejurimilor cu St
Tropez.
Impresiile mele sunt poate subiective, însă mi s-a părut o localitate ca
oricare alta. In anii 50-60 lumea cinematografului şi tot ce gravita împrejur dădea
sclipici şi tam-tam acestui mic port, astăzi rămânând rămăşiţe care formează o
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lume restrânsă, sau cele cinci hoteluri 5***** ocupate, poate, de o lume şi mai
restrânsă. De văzut când nu ai altceva de făcut.
Este, poate, o părere falsă, însă nu poţi avea alta când nu ai decât 2-3 ore şi
o hartă care nu îţi indică mare lucru. Ca să vă daţi seama că vizita a fost, prin
definiţie, una care trebuia să ne dea o vedere generală, ţineţi cont că aceasta a
cuprins litoralul Mediteranei de la Monaco la Béziers, adică în jur de 600 km,
plus multe intrări în interior, cum a fost cea de 200 km până la Carcassonne –
Castres – Albi ! Totul, în două săptămâni.

Gorges du Verdon

Mobil-home în campingul de la St Aygulf-Plage

St Tropez – Portul şi imagine din oraş

St Aygulf, orăşel cu un camping mare, îmi pare rău că nu i-am păstrat
planul, a cărui imagine îţi aminteşte de cele americane, nu însă şi realitatea, este
o mică localitate care trăieşte din şi pentru el. Mai are şi un mic port şi un
"chemin des douaniers" pe stâncile de pe mal, obligatoriu, pentru ca vameşii să-i
poată prinde pe contrabandişti. Nu ştiu dacă e util, pitoresc da.
Primul orăşel, mai bine zis, primele două, pentru că sunt alipite, sunt Fréjus
şi St Raphaël, ambele locuite dinaintea romanilor, însă doar în Fréjus îmi aduc
aminte să fi văzut vestigii ale arhitecturii romane. O şosea umbrită de pini
parasol face legătura cu St Aygulf.
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Şoseaua St Aygulf - Fréjus

Picioarele apeductului roman din Fréjus

Inainte de intrarea în cele două orăşele, şoseaua se desparte în două, una
continuă pe mal, cealaltă ocoleşte masivul muntos Esterel, urcându-se puţin pe
panta lui, pentru a se regăsi la intrarea în Cannes.
In acea parte a masivului se găseşte localitatea Les Adrets de l'Esterel, unde
lucuise ghidul cu care am fost în Peru şi Bolivia, şi cu care colegul meu din cele
doua voiaje, Edmond, cu care am rămas amic, a făcut Mongolia pe cal. Aş fi
făcut-o, poate, şi eu, voiajele astea în care se dormea pe unde se putea, se mânca
ce se găsea şi se mergea pe unde vedeai cu ochii îmi veneau ca o mânuşă. Insă,
după accidentul din Bolivia, devenisem un tip care poate genera probleme ce pot
deveni nerezolvabile în anumite condiţii, în care totul trebuie să meargă şnur. Aşa
că nu m-a mai contactat. Il înţeleg 100%.

Masivul Esterel

Les Adrets de l'Esterel
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Paranteză : după cum vedeţi, am cam început să vă pun fotografii de pe net,
şi nu s-a terminat ; cum sunt destul de ignorant şi, mai ales, alergic la
informatică, la întoarcere a început un conflict între mine şi aparat, care nu mai
asculta nici un ordin, descărca imaginile începând cu ultima, ca la urmă sa
steargă o mulţime din ele. Acum 50 de ani aveam un Werra 2.8/50, făcea niste
imagini formidabile fără informatică, când i-am povestit de el fiului meu, m-a
tratat de zaharisit ; i-am aratat nişte fotografii făcute cu el şi păreri ale
specialiştilor de astăzi, care nu îl consideră cu nimic inferior aparatelor japoneze
actuale. Tinerii de azi nu mai au nimic sfânt !
Voiam să văd cum arată o astfel de localitate în care mai toţi cei care ajung
la o oarecare etate se gândesc să-şi termine zilele, iar el a părăsit-o. Toate
localităţile de acolo ne-au plăcut foarte mult, sunt grupuri de case tipice zonei,
acoperite cu olane, aşezate în pâlcuri pe panta împădurită a masivului, legate
între ele prin drumuri private, cu petice de vie sau grădini, piscine, etc. Abia
câteva luni mai târziu, când incendii devastatoare au transformat în fum şi
cenuşă raiul pe care tocmai îl văzusem, i-am înţeles pe unii care părăsesc zona.
Cannes, situat într-un mic golf, era déjà plin de lume si, mai ales, de tot fel
de masini pe uscat, iar apa, de vapoare. Ca sa ne facem datoria, am lasat masina
într-un parking subteran, pe Croisette nici pic de loc si am luat-o de la un cap la
celelalt ; niciun interes, multi gura-casca, fete iesite sa fie agatate, vitrine de mari
magazine, Palatul Festivalelor, aglomeratie.
Am luat masina si ne-am îndreptat catre Grasse, capitala parfumurilor.

Cannes

Grasse

In Grasse am scăpat de îmbulzeala din oraşele
de pe malul mării, şi nici nu mai era aşa de cald.
Deşi era începutul lui aprilie era déjà cald.
Mai fusesem prin zonă prin 85 şi mai aveam în
minte imaginea unei pieţe cu platani cu multă
umbră în jurul unei fântâni în centru şi cu mese la
care puteai să-ţi bei liniştit berea sau cafeaua. Nici
urmă de aşa ceva, ori n-am mai nimerit-o, ori în cei
32 de ani care s-au scurs s-au întâmplat multe.
Uite că am scăpat cu faţa curată şi am salvat
două fotografii făcute la faţa locului, ultima fiind la
Galimard. Alături era Fragonard.
In afara de descrierea acestei călătorii, punere
cap la cap a mai multora, am mai făcut două la Nisa,
una cu maşina, dar ne-a prins o ploaie care ne-a
făcut să renunţăm să căutăm un parking şi am fost
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nu mai tin minte unde, iar a doua, când am luat maşina, lăsând-o în parkingul
gării din Fréjus, apoi trenul până la Nisa. Asta ne-a luat toată ziua.
Bine înţeles, am colindat mai întâi oraşul, luând-o pe Promenade des
Anglais, unde anul trecut de 14 iulie, un terorist islamist a intrat cu un camion
în oamenii care ieşiseră seara să se plimbe, făcând 80-90 de morţi. Se făceau
mari lucrări pentru împiedicarea repetării de astfel de atentate.

Nisa – Hotel Negresco şi Promenade des Anglais

Pentru o vizită rapidă am utilizat trenuleţul turistic al oraşului, care ne-a plimbat

peste tot, urcându-ne pe un platou, de unde aveai o vedere bună asupra
cartierelor.
Am vizitat Muzeul de arte frumoase, găzduit în vila pe care o vedeţi mai sus,
care are o splendidă faţadă avant şi alta şi mai splendidă arrière. Intrebuinţez
termenii francezi, nu ştiu termenul corect românesc. Dar, indiferent de asta,
muzeul se potriveşte foarte bine proverbului franţuzesc "le ramage ne vaut pas le
plumage", împrumutat din fabula lui La Fontaine "Corbul şi vulpea", şi care
înseamnă "cântecul nu valorează cât frumuseţea penelor". Este un muzeu
neaşteptat, chiar ruşinos de slab pentru un oraş ca Nisa.
Muzeul Matisse era închis, era în pregătire "Matisse en ses murs".
Cum, la venire, făcusem malul nord-est din Gorges du Verdun, mai putin
spectaculos, pentru că ploua, am ales o zi cu timp frumos ca să facem malul
opus. Nu mai ţinem bine minte, credem că din St Aygulf am plecat către Fréjus –
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Le Muy – Comps-sur-Artuby – Pont de l'Artuby, iar de acolo urmând
Corniche Sublime până la intersecţia cu D957, care coboară direct către sud
către Aups, Salernes şi mai departe.
Acum ştiu eu că vreţi să vedeţi poze pe care le-am făcut la faţa locului, însă
nu pot să vă dau decât ce am, adică nimic, pentru că s-au dus pe apa sâmbetei,
aşa că tot de pe internet vă pun.

Cât timp am mers de-a lungul canionului am văzut atârnând destul de des
de crengile copacilor ceva de forma şi marimea unor gutui, de culoare deschisă,
mari dar uşoare, pentru că le bătea vântul. Am uitat să întreb, dar cred că sunt
cuiburile unor păsărele.
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In afară de alte câteva drumuri de care nu îmi mai aduc aminte, la plecarea
către campingul din Valras-Plage de lânga Béziers am făcut două ocoluri, primul
ca să vedem peninsula Giens, unde nepoţii urmau să stea două săptămâni la
mare cu cuscrii în caravana lor, apoi la Cassis, să facem o plimbare cu vaporaşul
în Calanques. Din fericire pozele din Calanques au scăpat. Calanque este un fel
de fjord de dimensiuni mici, scobit de forţa valurilor în malurile calcaroase ; în
cele mai mari reuşeşte să intre cel mult un vaporaş de mici dimensiuni. Cele mai
mari sunt locuite, accesul fiind rezervat.

Ne-am instalat în cel de al doilea camping, nu ştiu dacă era mai mare sau
mai mic, era însă mai plin, iar copiii făceau o hărmălaie teribilă până pe la ora
19, când era un film pentru ei, probabil. Marea, nu ştiu unde era, nu ne interesa.
Eram însă bine situaţi pentru pompele de benzină, centrele comerciale,
autostradă, etc.
Cred că prima ieşire am făcut-o către
Carcassonne, cu toate că mai vizitasem
cetatea, dacă nu mă înşel, prin 82. Am
purces la drum cam blazat, neştiind ce
surpriză mă va aştepta. Am refuzat să iau
autostrada. De ce? D'aia ! După un timp,
drumul se face mai prost. Hai, măcar să
luăm N…, o fi mai bună. D'aia am luat
Duster, merge şi pe drumuri proaste !
Dupa un timp, mie mi-e sete! Ca prin
minune, îmi apare în faţă un panou cu o
săgeată – bar, trag de volan. Drumul se
îngustează, începe să urce pieptiş, devine
de pietriş. Hai să ne întoarcem! Nu mă întorc chiar dacă la capăt e o prăpastie.
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Ajungem pe un platou, era un bar, mai erau două maşini, Sanda îşi caută
apa, eu văd un gard cu o poartă pe care scria "belvedere". Ma duc, o deschid,
traversez o curticică, altă poartă, alt belvedere, trec dincolo, o vale adâncă, o
coastă stâncoasă înaltă de partea cealaltă, şi în vârful ei ruinele a patru castele !
Stau eu şi mă uit mai bine la ele, îmi aduc aminte în ce parte a Franţei mă aflu,
şi îmi pică fisa ; sunt cetăţi cathare ! Să cad jos şi mai multe nu !
Ies afară o caut pe Sanda, care mă căuta, îi povestesc, îi arăt, uite, de la
plecare era ceva care mă îndemna să descopăr asta, nu să descopăr, ci să nu trec
alături ca un prost.
Locul este acum un sat, se numeşte Lastours, înainte era Châteaux de
Lastours, puteţi căuta pe internet, au şi un filmuleţ facut cu o dronă deasupra,
făceau castele fotogenice catharii, mai toate sunt aşa ; aveau legături cu bogomilii
bulgari, ştiaţi ?
Promit să scriu despre cathari, este foarte interesant.

La sfârşitul Imperiului Roman (476), Carcassonne era o cetate galo –
romană, lucru care nu i-a oprit pe wizigoţi, arabi şi pe francul Pepin cel Scurt, nu
mic de statură, ci scurt la vorbă, s-o ocupe, unii după alţii.
In sec XII, dinastia Trencavel este una din cele mai puternice din Midi. In
1208 papa cheamă la cruciadă contra ereziei cathare, poporul este trecut prin foc
şi sabie, după care cetatea este întărită, luând forma actuală, şi până la
semnarea în 1659 a Tratatului din Pirinei, îşi păstrează importanţa strategică,
fiind foarte aproape de frontiera cu Spania.
După, dar mai ales în sec XIX, ajunge să fie luată drept o carieră de piatră,
ajungând într-o stare avansată de degradare.
Ca urmare a tenacităţii arheologului şi istoricului Jean-Pierre Cros
Meyrevieille, statul îl însărcinează pe arhitectul
Eugène Viollet-le-Duc cu
restaurarea, care va fi terminată de elevul său Paul Boeswillwald.
Datorită lipsei de informaţii de orice fel – desene, tablouri, schiţe, descrieri,
pentru părţile care nu mai existau, arhitecţii au fost nevoiţi să ia deciziile pe care
îşi închipuiau că le-au luat înaintaşii lor. Aceasta a stârnit controverse, despre
Viollet-le-Duc spunându-se şi azi că inventează trecutul.

15

Revista MECANICII’61, An 13, # 135, octombrie 2017 EE

Aflată pe malul drept al râului Aude, cetatea are 3 km de ziduri şi 52 de
turnuri. In interiorul celei de a doua centuri de ziduri se află castelul conţilor de
Trencavel şi bazilica St Nazaire. Poţi circula liber în zona vizitabilă.
După a doua vizită, găsesc cetatea măreaţă, văzută de la distanţă, însă
plictisitoare de vizitat.

Am hotărît să facem un voiaj mai lung : Pont du Gard, Nîmes, Arles, dusîntors peste 300 km, 90% autostradă, nu mai vedem nimic altceva.
Podul face parte dintr-un
apeduct de 52 de km care
alimenta actualul oraş Nîmes.
A fost ridicat în sec I dChr şi
mai servea în sec VI ! Se pare
că în oraş existau destule
fântâni care să asigure nevoile
vitale, iar apeductul alimenta doar băi, terme şi grădini publice. Lungimea lui era
de 360 m, iar faţă de râu, etajul superior este la 49 m. Construcţia a fost făcută
aproape complet fără mortar, în afară de jghiabul prin care curgea apa, unde a
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fost folosit un mortar special, care prevenea degradarea calcarului. La îmbinări
au fost găsite pene de stejar, care menţineau în poziţie blocuri de 6 tone.

In Evul Mediu s-au subţiat la bază picioarele, pentru a permite trecerea
pietonilor, lucru remediat în 1745, când i s-a alipit podul rutier existent şi astăzi.
Personalităţi ilustre l-au vizitat şi au alocat fonduri pentru repararea şi
întreţinerea lui : Charles IX, Louis XIV.
Este unul din monumentele cele mai vizitate : 1400 mii turisti în 2011.

De aici am coborît la Arles, gândind că vom găsi ceva urme de Van Gogh, nu casa
galbenă, demult o fi ars sau s-o fi prăbuşit la altă inundaţie. In locul lor, am găsit
cel mai infect târg arăbesc, parcă eram în Alger. Imi era şi silă să opresc, am
făcut stânga'mprejur, direcţia Valras.Mai rămăsese un singur obiectiv de văzut,
marea catedrală Ste Cécile din Albi. Ne-am oprit pe drum la Castres, eram curios
să văd pe unde aş fi putut să nimeresc, era un Renault Automation pe vremuri de
restrişte, am făcut un mic tur, dar nu ne-a sărit nimic în ochi ; poate dacă am fi
avut mai mult timp.
Am ajuns la Albi, care ne-a întâmpinat cu priveliştea majestuoasă pe care o
vedeţi. Catedrala se vede în dreapta.
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A fost ridicată pe o înălţime stâncoasă de pe malul râului Tarn, al cărui curs îl
vom urma la întoarcere ca să-i vedem cheile. Este din cărămidă, iar lucrările au
durat din 1282 la 1480. In anume situaţii culoarea devine chiar sângerie. Este
clasată pe lista patrimoniului mondial al UNESCO, fiind una din cele mai vizitate
catedrale din Franţa. Aspectul exterior sever cotrastează cu decoraţia interioară
bogată.
La Revoluţie, statuile de pe arcada intrării dispar, probabil distruse. Cum, apoi,
se luase decizia demolării întregii construcţii, un inginer şi arhitect local s-a
adresat în scris ministrului de interior, obţinând anularea.
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Cu aceasta, sejurul nostru s-a sfârşit şi am luat drumul către casă, oprindu-ne
să admirăm viaductul de la Millau si Les Gorges du Tarn, cu Le Point Sublime.
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Click Cuprins
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Enzima
Miracol
Curtoazia Corina Firuță
Sursa: MECANICII’61, An 13, # 135, octombrie 2017 EE

INTERNET
(continuare din # trecut)

Mituri răspândite privind alimentele
• Mănâncă iaurt în fiecare zi, ca să-ți îmbunătățești digestia.
• Bea lapte în fiecare zi, pentru a evita deficiența de calciu.
• Ia-ți dozele zilnice de vitamine prin suplimente, nu prin fructe,
pentru că fructele conțin o grămadă de carbohidrați și de calorii.
• Abține-te de la consumul de carbohidrați cum ar fi orezul sau pâinea, ca
să nu te îngrași.
• Încearcă să menții o alimentație bogată în proteine.
• Asigură-ți fluidele bând ceai verde japonez, pentru că e bogat în
antioxidanți.
• Fierbe apa de la robinet înainte să o bei, ca să înlături orice urmă de clor.
Adevărul este că încă nu am întâlnit un om care să consume zilnic iaurt și, în
același timp, să aibă o bună sănătate intestinală. Mulți americani beau zilnic
lapte și consumă produse lactate încă din copilărie. Dar mulți dintre acești
oameni suferă de osteoporoză, care, de fapt, se presupune că ar trebui să fie
prevenită de calciul din lapte.
Fiind japonez-american și, în același timp, și doctor, tratez câteva luni pe an
pacienți la Tokyo. Și văd că japonezii care beau cu regularitate ceaiuri bogate în
antioxidanți au aceleași probleme neplăcute de stomac. Vorbesc aici inclusiv
despre instructori de la casele de ceai, care beau cantități mari de ceai verde în
cadrul slujbei lor și care au ceea ce se numește gastrită atrofică, boală
precursoare a cancerului la stomac.
Amintiți-vă ce mi-au spus cele peste 300 000 de cazuri clinice observate: o
persoană cu o funcție gastrointestinală slabă nu este niciodată cu adevărat
sănătoasă. În lumina acestei constatări, de ce sunt considerate bune pentru
sănătate niște lucruri care ne atacă stomacul și intestinele? În mare parte, pentru
că oamenii au tendința să se uite la un singur aspect, la un efect al acelui aliment
sau al băuturii respective, în loc să analizeze întregul ansamblu.
Să luăm, de exemplu, ceaiul verde. Nu există nicio îndoială că ceaiul verde, care
conține mulți antioxidanți, poate omorî bacterii și are efecte antioxidante pozitive.
Drept urmare, s-a răspândit ideea că dacă bei o grămadă de ceai verde japonez, o
să-ți prelungești viața, plus că, probabil, n-o să faci cancer. Totuși, eu personal
am serioase dubii privind acest „mit al antioxidanților”. Datele mele clinice
dezavuează această credință larg răspândită. Examinându-mi pacienții, am
descoperit că persoanele care beau foarte mult ceai verde au probleme cu
stomacul. Este adevărat că antioxidanții aflați în ceai sunt un tip de polifenol,care
împiedică sau neutralizează efectele devastatoare ale radicalilor liberi.
Totuși, atunci când mai mulți dintre acești antioxidanți sunt reuniți, ei devin o
substanță numită tanin. Taninul este responsabil pentru aroma astringentă a
unor plante și fructe. De pildă, „amăreala” din numele curmalelor amare japoneze
vine de la tanin. Taninul se oxidează cu ușurință, în funcție de cât de mult a fost
expus la oxigen sau la apă, devenind astfel rapid acid tanic.
Mai mult, acidul tanic are capacitatea de a coagula proteinele. Teoria mea
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este că ceaiul care conține acid tanic are un efect negativ asupra mucoasei
stomacale — acea membrană de mucus care căptușește stomacul — iar persoana
în chestiune va dezvolta boli la stomac, cum ar fi ulcerul.
Adevărul este că, atunci când examinez cu ajutorul endoscopului stomacul
pacienților care beau cu regularitate ceai (ceai verde, ceai chinezesc, ceai
englezesc negru) sau cafea, care conțin cantități mari de acid tanic, descopăr de
obicei o mucoasă gastrică subțiată de schimbările atrofice petrecute acolo.
Această căptușeală a stomacului — care este absolut vitală — se topește văzând
cu ochii. Este un fapt bine cunoscut că schimbările cronice atrofice sau gastritele
cronice pot evolua cu ușurință în cancer la stomac.
În lumea medicală, nu sunt singurul care a remarcat efectele dăunătoare ale
consumului de cafea sau de ceai. La Conferința privind Cancerul din Japonia, din
septembrie 2003, profesorul Masayuki Kawanishi de la Școala de Igienă a
Universității Mie a prezentat un raport în care afirma că antioxidanții pot distruge
ADN-ul. În plus, pentru multe dintre tipurile de ceai vândute la supermarket în
zilele noastre se folosesc substanțe chimice agricole în procesul de cultivare.
Dacă e să ținem cont de efectele cumulate ale acidului tanic, ale substanțelor
chimice agricole reziduale și ale cafeinei, veți înțelege de ce recomand cu tărie să
bem apă chioară în locul ceaiului. Pentru băutorii de ceai care nu se pot abține de
la consumul lui, recomand frunzele de ceai crescute organic; beți ceaiul după
masă, nu pe stomacul gol, ca să evitați solicitarea exagerată a mucoasei gastrice,
și nu beți mai mult de 2–3 căni pe zi.
Mulți oameni sunt induși în eroare de concepții greșite, dar răspândite, privind
sănătatea lor, pentru că medicina de azi nu privește corpul uman ca pe un întreg.
Timp de mulți ani, doctorii s-au tot specializat, abordând și tratând o singură
parte a corpului. Astfel, nu mai vedem pădurea, din cauza copacilor. În
organismul uman, toate părțile sunt interconectate. Faptul că o componentă a
unui aliment este benefică pentru o anumită parte a corpului nu înseamnă că
este bună pentru întregul corp. Când alegem un aliment sau o băutură, să privim
tabloul de ansamblu.Nu luând în considerare un singur ingredient din el.
Ce ne pot spune stomacul și intestinele
În Japonia se consideră că poți citi literalmente pe fața omului care este calitatea
vieții lui. În Statele Unite, există zicala: „I se citește pe față.” Așa cum trăsăturile
faciale ale cuiva pot să-l trădeze ca „bun” sau „rău”, în funcție de experiența și de
starea sufletească a omului, și stomacul și intestinele pot avea caracteristici rele
sau bune, care ilustrează starea de sănătate a individului.Caracteristicile
gastrointestinale ale unei persoane sănătoase sunt foarte curate. Un stomac
sănătos este un stomac a cărui mucoasă este de un roz uniform, fără ridicături,
fără neregularități pe suprafață; sub mucoasă nu sunt vizibile vasele de sânge.
Mai mult, mucoasa gastrică a unui om sănătos este transparentă și deci apare
strălucitoare când reflectă lumina endoscopului. Intestinul unui om sănătos este
roz, extrem de neted și are pliuri mari și uniforme. Când ești copil, caracteristicile
tale gastrointestinale sunt curate, dar ele se schimbă în funcție de alimentația și
de stilul de viață cotidian adoptate.
Stomacul unei persoane nesănătoase este plin de pete și, în anumite zone, roșu și
umflat. În plus, când stomacul dezvoltă o inflamație cronică sau acută a
membranei mucoase, situație prevalentă atât la americani, cât și la japonezi,
căptușeala gastrică se subțiază și vasele de sânge devin vizibile sub membrană.
Mai mult, când mucoasa gastrică începe să se atrofieze sau să se încrețească,
celulele de la suprafață încearcă să compenseze, multiplicânduse în anumite
regiuni și producând denivelări în peretele gastric. În acest moment, stomacul
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este la doar un pas de cancer. Într-un intestin nesănătos apar pliuri inegale, din
cauza îngroșării și întăririi mușchilor pereților intestinali; în anumite zone apar
constricții, ca și cum ar fi comprimate de o bandă de cauciuc.
Persoanele cu „boli latente”, care încă nu au dureri și nici alte suferințe fizice, nu
prea au motive să renunțe la carne. Vor fi probabil foarte puțini americani neaoși
care să-mi urmeze sfatul. De ce? Poate pentru că pur și simplu nu pot renunța la
carne. Presiunea socială este prea mare. Poate că toată viața lor s-au bazat pe
carne în mesele zilnice și nu știu ce altceva ar putea mânca. S-ar putea să reziste
pur și simplu pentru că nu pot vedea cum arată propriile lor măruntaie.
Când exteriorul corpului începe să prezinte schimbări fizice, începem să luăm
mai în serios ideea de schimbare. Chelie, zbârcituri, grăsime, piele căzută, toate
astea sunt supărătoare și suntem motivați să cheltuim timp și bani ca să
încercăm să tratăm aceste simptome. Când vine vorba de schimbările din tractul
digestiv, ce nu vezi, nu contează. Lumea crede că dacă nu ai o durere serioasă de
burtă, totul merge bine. Nu facem nimic ca să ne îngrijim de interiorul
stomacului și al intestinelor, care continuă să se deterioreze. Apoi ne îmbolnăvim
și mulți regretă că nu și-au schimbat modul de viață, ca să împiedice apariția bolii.
Pe mine, personal, mă interesează mai mult schimbările care au loc în interiorul
corpului decât cele din afară. În parte, pentru că eu pot vedea caracteristicile
interioare prin colonoscopul meu. Dar motivul principal este că aceste schimbări
interne sunt legate direct de starea generală de sănătate a persoanei.
Pacienții mei care urmează cu rigurozitate alimentația și stilul de viață bazate pe
factorul enzimatic o fac pentru că știu că de asta depinde viața lor. Dar la cei care
au avut anterior cancer acest stil sănătos de viață are o mult mai mare
însemnătate: 0% rată de recurență a bolii. Dar eu vreau să duc lucrurile și mai
departe: de la 0% rată de recurență să ajung la 0% rată de îmbolnăvire, prin
simplul act de a convinge persoanele cu boli latente să urmeze acest stil sănătos
de viață.

Click Cuprins
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Viaţa la ţară !
(În Queensland/Australia)

Curtoazia unui amic anonim

Sursa: MECANICII’61, An 13, # 135, octombrie 2017 EE

INTERNET

CUM SE VEDE VIAŢA LA ŢARĂ

Când te-ai născut şi ai crescut la o fermă, judeci lucrurile altfel decât copiii de la
oraş de aceeaşi vârstă. Iată o întâmplare care dovedeşte pe deplin acest adevăr.
Un fermier din Queensland/Australia, bate la uşa casei vecinului său.
Îi deschide un băiat de vreo nouă ani. Fermierul îl întreabă:
- Tatăl tău este acasă?
Puştiul răspunde:
- Nu, tata şi mama sunt în oraş!
- Dar fratele tău Howard, e acasă?
- Nu, e în oraş cu mama şi tata!
Fermierul se leagănă stingherit de pe un picior pe altul.
Puştiul încearcă să îl ajute:
- Dacă aveţi nevoie să împrumutaţi vreo unealtă, pot să vă dau, eu ştiu unde
sunt toate. Sau poate doriţi să îi dau tatei un telefon...
Fermierul e vădit jenat:
- Ştii... e vorba de faptul că fratele tău, Howard, a lăsat-o însărcinată pe fiica mea
Susie.
Băiatul stă un moment pe gânduri, apoi spune:
- Da, cred că e mai bine să vorbiţi cu tata. Ştiu că încasează 550 de dolari
australieni pentru taur şi 150 pentru vier, dar nu ştiu cât o să vă taxeze pentru
Howie .
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