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Se călătoreşte vara
În august, natura e cu foc de soare şi aur topit, chiar dacă nu 
poartă denumirea de “cuptor”, dar parcă s-a dezlănţuit şi nu se 
poate-opri din dogoare. Pe de altă parte, e ultima lună de vară 
şi asta se simte în adierea mai răcoroasă a serii, când căldura 
pierde din putere şi frunzişul are culori mai potolite, care par 
să ne amintească de un alt sezon. Lumina scade în intensitate 
şi e mai grăbită, pare liniştită, iar melancolia se simte mai ales 
în sărbătoarea de la mijlocul lunii, când se călătoreşte vara, 
la Adormirea Maicii Domnului. Încă o dată, natura se împle-
teşte cu Cerul şi datinile lui. Mirosul de zefir e mai înţepător, 
cu-arome de flori aproape-uscate, de câmp sau grădini condi-
mentate. S-ar zice că ne pregătim de-mbuteliat arome şi parfum 
de ierburi, care amintesc de seceriş sau şezători de grâu, dar nu 
e decât acelaşi obicei de-a trage aer în piept şi-a respira adânc 
împlinirea. Aşa e la sfârşitul verii… sunt valuri de lumină arsă, 
topită în cuptoare de culori, amurguri blânde, scăldate în fiori, 
cu note de rugină pudrată.

Luisa Maria Ţuculeanu
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Boala  
gură-mână-picior:  
cauze, manifestări, 
tratament
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

Boala mână-gură-picior este o una virală, 
foarte contagioasă, care apare la copiii cu 
vârsta cuprinsă între 1-6 ani și se manifestă 

prin apariția unei erupții pe palme, tălpi și în cavi-
tatea orală. Chiar denumirea bolii provine de la 
localizarea erupției.

cum apare și cum se transmite boala?
Boala mână-gură-picior este determinată de 
virusul Coxsackie A 16, care face parte din familia 
de virusuri denumite nonpolioenterovirusuri. Boala 
este frecventă în sezonul cald.
Se transmite foarte ușor de la copil la copil, pe cale 
orală, prin secrețiile nazofaringiene, tuse, strănut 
și prin contactul direct cu obiectele contaminate 
(jucării, farfurii, căni, linguri, prosoape etc.). Apare 
frecvent în creșe, grădinițe, dar și în mediul fami-
lial. Perioada de incubație este de 3-7 zile. Copilul 

devine contagios din săptămâna premergatoare 
apariției simptomelor.

cum se manifestă afecțiunea?
Copiii prezintă în mod frecvent simptomatologie 
specifică. Boala debutează cu febră 39-40 grade 
Celsius, scăderea poftei de mâncare, iritabilitate, 
durere în gât și stare generală alterată. 
Ulterior, boala evoluează cu apariția herpanginei 
(vezicule foarte dureroase la nivelul cavității 
bucale – palatal moale, gingie, limbă, interiorul 
obrajilor). Leziunile veziculoase se ulcerează și lasă 
adevărate răni în gurița copiilor, făcând imposibilă 
alimentația. 
Leziunile cutanate au aceeași evoluție, inițial 
macule roșii, apoi vezicule situate în special pe 
palme, între degete și la nivelul tălpilor.  Mai 
rar apar la nivelul coapselor și pe trunchi. Spre 

pediatrie



deosebire de alte boli eruptive (în special varicela 
cu care se și confundă uneori) nu sunt însoțite de 
prurit (mâncărime).
Durata de evoluție a bolii este de 7 - 10 zile, leziu-
nile tegumentare vindecându-se fără sechele.

care este tratamentul afecțiunii?
În general, tratamentul se face la domiciliu, deoa-
rece boala nu necesită internare, dar copilul trebuie 
izolat.
Principiile terapeutice urmăresc:
- reducerea febrei cu antipiretice de tipul ibuprofe-
nului și paracetamolului;
- calmarea durerilor la nivel local (badijonări 
ale mucoasei bucale cu soluții care conțin 
anestezice locale, spray-uri cu efect anestezic și 
antiinflamator);
- aport suplimentar de lichide, cu evitarea 
alimentelor fierbinti, acide sau condimen-
tate; ideal este ca lichidele să fie reci sau 
servite la temperature ambiantă; înghețata 
poate ameliora durerile. În cazul în care nu 
este posibilă hidratarea orală, se recomandă 

spitalizarea pentru asigurarea nevoilor hidrice 
ale organismului;
- administrarea antibioticelor este necesară doar în 
caz de apariție a complicațiilor și doar la recoman-
darea medicului.

care sunt complicațiile bolii?
Cea mai frecventă complicație este deshidratarea, 
ulcerațiile bucale fiind foarte dureroase și interfe-
rează cu alimentarea. În evoluție se poate produce 
o suprainfecție de tip bacterian, ce va necesita 
tratament antibiotic. Mai rar, pot apărea meningita 
aseptic sau encefalita. 

cum se poate preveni apariția bolii 
gură-mână-picior?
Un rol foarte important în prevenirea răspândirii 
bolii îl are spălarea frecventă a mâinilor, mai ales 
după folosirea toaletei, schimbarea scutecelor, 
înaintea mesei și dezinfectarea obiectelor cu care 
copiii vin în contact. Este necesară izolarea la domi-
ciliu a copiilor infectați până când dispare febra și 
leziunile bucale se vindecă.

 www.revistabranche.ro |  | august 2021 | 5



6 | august 2021 |  | www.revistabranche.ro

Anxietatea este una dintre cele mai 
răspândite tulburări ale afectivității, ca 
o consecință firească a vieții trăite într-o 

societate înstrăinată de natură, în care dispare, 
treptat, respectul valorilor morale, lipsește 
sentimentul unui viitor asigurat și apar, tot mai 
frecvent, excese de violență.

Omul modern a devenit mai vulnerabil ca nicio-
dată în fața stresului general, a vieții sedentare 
și a viciului supraalimentației necontrolate. Toţi 
acesti factori contribuie la afectarea sănătății 
fizice și psihice, uneori pe termen îndelungat. 

Anxietatea constă într-o stare de teamă, neli-
niște, agitație, nesiguranță și nervozitate, care 
provoaca o tensiune interioară și tulburări 
neurovegetative (dispnee, paloare, tahicardie, 
transpirație excesivă). Se întâlnește frecvent 
în nevroze, confuzii mentale, depresie psihică, 
melancolie și schizofrenie. Din statistici rezultă 
că 6,5% din populația lumii suferă de această 
boală. 

Cauzele anxietății sunt legate de schimbările 
radicale apărute în decursul vieții sau în urma 
unor evenimente care induc stări de neliniște, 
depresie psihică ăi stres intens. Formele de 
anxietate sunt: fobiile sociale, fobii specifice, 
tulburări obsesiv-compulsive, tulburări de 
stres post-traumatic și atacul de panică, o 
forma acută a anxietății. Acesta constă dintr-un 
complex de reacții fiziologice ale organismului, 
cu producerea de către glandele suprarenale a 
unor cantități crescute de hormoni, în principal 
adrenalină. Prin aportul sporit de adrenalină, 

se creează o stare inexplicabilă de panică, cu 
un sentiment de moarte iminentă. Atacurile de 
panică apar în orice moment din zi sau noapte 
și pot dura de la câteva secunde până la o 
oră. Din momentul apariției bolii, survin reacții 
specifice la nivelul sistemului nervos, al apara-
tului digestiv și cardiovascular, separate sau 
cumulate.                                               

Există multe metode care pot fi de ajutor în 
situații de stres, pentru a diminua nivelul anxie-
tății. În funcție de cauzele subconștiente, care 
au declanșat starea de anxietate, se pot adopta 
măsurile corespunzătoare. 

În uz intern, au efecte sedative, prin calmarea 
sistemului nervos, echilibrarea stărilor de 
anxietate și reducerea palpitațiilor, mai ales în 
atacul de panică: 
– infuzii din flori de tei, lavandă, mușețel și 
iasomie (2-3 grame flori uscate la 200 ml apă 
clocotită, se infuzează acoperit 5 minute și se 
beau 2-3 căni pe zi, între mese sau înainte de 
culcare), având efecte în combaterea anxietății 
și a insomniei;
– infuzie din frunze de roiniță, flori și frunze 
de păducel, mâțișori de salcie sau frunze de 
rozmarin;
– infuzie din herba de sunătoare și talpa gâștei, 
cu efecte calmante și în cazuri de claustrofobie 
și agorafobie, într-un tratament de minimum 3 
luni;
– infuzie din conuri de hamei și rădăcini de 
obligeană;
– infuzie din rădăcini de valeriană, cu efecte 
sedative contra stresului, a tulburărilor apărute 

naturiste

Remedii pentru  
echilibrarea stărilor  
de anxietate 
Autor: Ing. drd. Daniela Troia
 www.herbalrom.ro



în sistemul nervos și ale stărilor sufletești, fără 
a da dependență;
– infuzie din flori de portocal amar, din care se 
bea o cană seara, înainte de culcare.
– tinctură în alcool 60 grade din lavandă, 
păducel, catusnica, măceșe, arnică, valeriană 
și passiflora;
– pulberea din flori de tei și frunze de urzică vie;
– uleiul eteric din cătină albă, iasomie, lavandă, 
mușcată, ghimbir, roiniță și salvie pentru 
masaje pe tâmple și frunte;
– uleiul eteric pentru pulverizare în încăpere din 
lavandă, trandafir, iasomie, chiparos, bergamot, 
santal şi ylang-ylang.

Băile aromatizate cu ulei eteric de lavandă, 
cimbru și coada șoricelului asigură un efect 
de relaxare și de calmare a sistemului nervos, 
reducerea anxietății și a stărilor de iritabilitate, 
neliniște și teamă.

O dietă echilibrată poate deveni un factor 
primordial în tratamentul anxietății, știind că 
există alimente care reduc stările de stres și 
panică, în timp ce alte alimente pot să accen-
tueze aceste stări. Reducerea simptomelor 
de anxietate se realizează printr-un adaos de 
fosfor, țelina fiind recomandată  a fi consumată 
sub formă de salată, având efect de diminuare 
a nivelului hormonilor de stres. 

În fiecare dimineață, pe stomacul gol, și seara 
se bea câte un pahar cu suc de morcov, ames-
tecat cu suc de mere, luând cantități în creștere 
de la 50 g, până la 300 g, într-o cură de 14 zile. 
După o pauză de 7 zile, se reia cura cu aceleași 
doze.

Varza, salata și alte crudități sunt bune surse 
de vitamine antioxidante (A, C, E), care elimină 
stările de anxietate. Acțiuni sedative au și 
castraveții, care calmează activitatea ficatului 
și reglează circulația sanguină.

Fructele de pădure, mai ales murele, fragii 
și zmeura, precum și căpșunii au un conținut 
ridicat de fosfor, magneziu și vitamina C, fiind 
indicate pentru elevi și studenti (cure de aproxi-
mativ 3 săptămâni).

Nu se vor neglija unele semințe, ca cele de 
floarea-soarelui, bogate în fosfor, potasiu, 

zinc și complexul de vitamine B, semințele de 
susan, care elimină stresul prin aportul de zinc, 
precum și migdalele, nucile și alunele, bogate 
în magneziu, care reglează funcțiile suprare-
nale și metabolizarea acizilor grași esențiali. 

Unele fructe dulci (banane și curmale) 
calmează stările de anxietate.

Ca obiectiv principal se consideră necesară 
asigurarea plafonului optim de vitamine natu-
rale și minerale (P, K, Ca, Mg, Cr), iar la copii, 
untura de pește și polenul. La mesele luate 
mai des se vor consuma cantități moderate 
de alimente, evitând o încărcare exagerată a 
organismului. Zilnic se vor respecta orele de 
odihnă, eventual cu somn adânc, fără griji și 
coșmaruri, se vor face exerciții de respirație 
profundă pentru a dispersa acumulările de 
adrenalină. Activitatea va fi concentrată spre o 
muncă ușoară, în aer liber, și spre exerciții fizice 
și de relaxare. În orice moment, să nu se uite 
că de mare ajutor este credința în Dumnezeu, 
de unde ne vine sprijinul vindecării definitive.

 www.revistabranche.ro |  | august 2021 | 7



8 | august 2021 |  | www.revistabranche.ro

Tehnologie dovedită internațional, bazată pe efectele creării unui câmp electrostatic în 
țesutul pacientului. Structura specială permite pătrunderea unor oscilații și fricțiuni 
profunde, foarte eficiente în accelerarea metabolismului tisular.

Spre deosebire de alte terapii, aceste oscilații se simt foarte plăcut, dând o senzație de relaxare 
la nivelul pielii. Au un efect delicat și profund asupra tuturor structurilor, acționând la o adâncime 
de 8 cm prin piele, grăsime subcutanată, vase de sânge și limfatice, mușchi.

Pentru că este o terapie non-invazivă, procedura se poate începe chiar din prima zi post-operator. 
Aplicarea este ușoară atât pentru pacient cât și pentru fizioterapeut, utilizându-se mănușile de 
vinil sau aplicatorul manual.

Oscilațiile profunde au un spectru foarte larg de indicații, efectele lor fiind:
-anti-inflamator
-reabsorbția edemului
-foarte eficient în reducerea durerilor
-grăbește procesul de vindecare a cicatricilor
-reduce fibrozarea țesuturilor
-sporește troficitatea locală
-reduce roșeața locală
-detoxifică la nivel celular
-îmbunătățește calitatea țesuturilor

kinetoterapie

Terapia cu oscilații profunde 
DEEP OSCILATION
Autor: Fizioterapeut Roxana Căruceru
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Această terapie este disponibilă în cadrul 
centrului nostru începând cu luna iunie 2021, 
iar cum o surpriză nu vine niciodată singură, 
pentru luna iulie se poate beneficia de o ședință 
gratuit, în cadrul unui program de tratament 
efectuat la noi.

“Recuperare medicală bine facută” – WORK 
TAPE MEDICAL

Pentru programări sunaţi la 0758 959 677 
sau completaţi formularul online la 

www.worktape.ro/programari.
Pagina noastră de facebook 

se poate accesa la adresa: 
FB/WorkTapeMedical
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Importanța abilităților  
de imitație în autism

autism

Copiii cu tulburare de spectru autist nu 
au un proces natural de învățare. Ei nu 
pot învăța comportamente din propriile 

experiențe. Modelele comportamentale pe 
care alți copii le învață din propriile experi-
ențe și abilități de învățare, copiii cu autism 
le pot dobândi prin terapie.

Modelarea rolului și imitația sunt elemente 
importante pentru procesele de învățare ale 
copiilor. Fiecare copil are un model. Cu toate 
acestea, abilitățile de imitație și modelarea 
rolurilor sunt mult mai importante pentru 
copiii cu autism. Prin urmare, pentru a putea 
să dobândească un anumit comportament, 
trebuie să imite. Copiii cu autism se luptă cu 
înțelegerea informațiilor abstracte, dar pot 
imita cu succes comportamentul care li se 
arată în timpul procesului de învățare.

Abilitățile de imitație sunt clasificate în 
funcție de abilitățile și comportamentul 
dorit a fi obținut. În acest scop, echipa 
noastră de specialiști determină printr-o 
evaluare complexă abilitățile pe care copilul 
trebuie să le dobândească. Mulți copii cu 
autism au, de exemplu, tulburări de limbaj. 

Nu sunt capabili să dobândească singuri 
practica vorbirii. La acești copii ar trebui să 
se utilizeze metoda de imitare a sunetului.

Dacă copilului îi lipsesc abilitățile compor-
tamentale, mai mult decât limbajul, ar 
trebui utilizate practici funcționale. Cu toate 
acestea, acțiuni complexe, pot necesita 
timp. Scopul principal al acțiunilor funcțio-
nale este de a ajuta copiii să dobândească 
abilități motorii și autonomie personală.

Condiționarea operantă are un loc esențial în 
procesul de educație și recuperare a persoa-
nelor cu autism. Aplicarea acestui principiu 
permite copilului să fie motivat pozitiv și 
procesul de învățare să se accelereze.

Copiii cu autism nu au activități educațio-
nale normale. Este posibil să nu reușească 
să învețe singuri anumite funcții, tipare de 
comportament, limbaj și informații. Astfel, 
trebuie să aibă un model. Acesta este 
scopul abilităților de imitație. Copiilor li se 
prezintă un model de urmat și astfel dobân-
desc anumite funcții și abilități.

Echipa Papillon Clinique, include în 
programul terapeutic jocul de rol și imitația 
pentru facilitarea procesului de învățare al 
fiecărui copil. Imitația, permite socializarea 
pe lângă învățarea limbajului și anumite 
comportamente și funcții. Jocul este prin-
cipalul instrument de învățare pe care îl 
utilizat în programul de terapie.

Este importantă implicarea părinților în 
procesul de recuperare deoarece imitarea 
comportamentelor părinților și reacțiile 
părinților față de aceștia sunt primele expe-
riențe sociale ale copiilor. Așa construiesc 



relații cu ceilalți. Imitația nu accelerează 
doar procesul de învățare permite o relație 
socială cu terapeutul și contribuie la soci-
alizare. Se știe că persoanele care sunt 
reabilitate prin abilități de imitație dezvoltă 
abilități de comunicare. Părinții trebuie să 
cunoască aceste aspecte și să participe 
activ la procesul de recuperare alături de 
terapeuți.

Imitația este un mod eficient de învățare. 
Copiii cu autism își pot dobândi comporta-
mentele imitându-și modelele. Când imita-
țiile devin constante, limbajul și abilitățile 
motorii vor fi permanente. De asemenea, 
ar fi mult mai ușor pentru copiii care învață 
prin imitație să descopere lumea.

Cu cât o tulburare de dezvoltare la copil 
este mai repede identificată și începe reabi-
litarea, cu atât rezultatele acțiunilor func-
ționale vor avea mai mult succes. Faceți 
acum o programare pentru evaluare!

 
Bacău
0722297527 | 0774045177
www.papillonmedical.ro
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Cu toții ne dorim un corp sănătos. Din 
păcate însă, odată cu trecerea timpului, 
fiecare organism arată semne de îmbă-

trânire, devine mai vulnerabil în fața bolilor, 
iar rezistența generală, de odinioară nu mai 
este aceeași. Totodată, medicina modernă 
avansează și tot mai multe boli care erau 
fatale sau treceau cu sechele grave, astăzi 
sunt vindecabile.

Un exemplu potrivit de eficiență în aplicare 
sunt și dispozitivele medicale Lyapko, din 
Ucraina, care sunt folosite de peste 15 ani 
în circa 57 de țări (dintre care Rusia, Austria, 
SUA, Canada, Elveția, Austria, Germania, 

Anglia, Polonia etc.), inclusiv și în România 
(livrate prin servicii de curierat).

Printre efectele terapeutice ale acestora 
se numără: acțiunea antalgică, spasmoli-
tică, antiinflamatoare și imunomodulatoare, 
normalizarea activității sistemului nervos, 
a aparatelor respiratorii, cardio-vascular şi 
urogenital, a tractului digestiv, restabilirea 
şi sporirea capacitățiide muncă etc. – obți-
nute prin mecano-reflexoterapie și iono-fo-
reză. Stimulând (prin presare, ionoforeză și 
acupunctură fără penetrarea pielii) punctele 
biologic active de pe corpul uman (meridianele 
energetice) sau mai cu seamă – „punctele de 
asentiment”, dispozitivele Lyapko acţionează 
asupra întregului sistem energetic. Astfel, 
este echilibrată activitatea organelor interne 
odată cu trezirea „doctorului intern”.

Aceste dispozitive îmbunătățesc starea 
sănătății și nu elimină doar simptomele 
bolii, motiv pentru care, peste 5 milioane de 
persoane, zilnic, le utilizează deoarece:
• îmbunătățesc  circulația sanguină și limfatică 
(fapt pentru care se utilizează de către maseuri 
la etapa premărgătoare masajului propriu-zis)
• revigorează și energizează întregul 
organism
• previn apariția și asigură tratamentul 
maladiilor coloanei vertebrale
• stimulează recuperarea postoperatorie
• potențează efectele tratamentelor 
medicale
• reduc durerile articulare, osteoartritele, 
artritele
• diminuează durerile de spate, sciatice, 
tensiunile și stresul
• înlătură durerile cervicale, neuropatiile, 
migrenele 

Dispozitivele Lyapko,  
beneficii pentru sănătate

terapii

„Sunt cu adevărat sănătoși, doar oamenii care prioritizează  
prevenirea bolii și întărirea imunității”  

-savantul rus I. P. Pavlov
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• îmbunătățesc lucrul sistemului nervos, 
al tractului digestiv și a aparatului respi-
rator (restabilirea după orice infecție virală, 
inclusiv coronovirus)
• diminuiază atrofiile musculare.

Orice dispozitiv Lyapko poate fi folosit indivi-
dual, de către toți membrii familiei, copii, tineri 
sau persoane în etate sau la prestarea servi-
ciilor terapeutice în cadrul centrelor medicale 
etc. Datorită instrucțiilor de utilizare, ce cuprind 
maladiile și metodele de acțiune asupra zonelor 
specifice de pe corp, sunt ușor de aplicat de la 
un caz la altul. Pentru a vă ajuta la alegerea 
optimă a dispozitivului, precum și a metodei de 
tratament, așteptăm apelul dumneavoastră la 
nr. 0736.847.470 și vă recomandăm să studiați 
articolele de pe site-ul www.aplex.ro

lyapko românia
www.aplex.ro
0736.847.470
centrul Medical Sfânta Parascheva 
tătărași, Str. Pictorului, nr. 3
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Dieta vegetariană  
ajută la slăbit?

     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
      Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
      0728.082.951
      www.marianachelariu.ro

Dietele vegetariene capătă tot mai multă 
popularitate, chiar sunt la” moda”, fiind 
adoptate de oameni din diverse motive: 

etice, ecologice, religioase, cât și din motive ce 
țin de sănătate, inclusiv slăbitul.

Societatea Vegetarienilor din România 
estimează că 3% dintre români nu consumă 
carne în mod regulat. Dietele vegetariene 
implică mai multe variante de excludere a 
cărnii din dietă:
-  vegan și raw vegan -un stil de viață ce exclude 
orice fel de produse de origine animală
- ovo-lacto-vegetarian (variante) - nu consumă 
carne sau pește, dar poate consuma produse 
de origine animală precum ouăle și lactatele
- pescatarian - consumă peste și eventual 
lactate și ouă
- ”flexitarian” - persoane care includ în mod 
ocazional produsele animale într-o dietă 
majoritar vegană.

Alimentația omului modern este mult prea 
bogată în produse de origine animală, în 
special carne, brânzeturi, produse procesate 
care conțin grăsimi animale și zaharuri și 
este prea săracă în legume și fructe. Regimul 
vegetarian poate fi o alternativă sănătoasă, 
cu beneficii în ceea ce privește starea de 
sănătate, cu condiția să se potrivească stilului 
nostru de viață.

Însă, pentru a echilibra nutrițional un regim 
vegetarian, este nevoie de acumularea 
unor cunoștințe nutriționale, dar și a unor 
deprinderi în ceea ce privește organizarea și 
prepararea meselor.

Dacă o persoană se decide brusc să urmeze un 
astfel de regim pentru scăderea în greutate, 
acest lucru va fi mai greu de susținut deoarece 
un regim vegetarian hipocaloric este mai puțin 
sățios, în comparație cu un regim cu același 
număr de calorii, dar care conține proteine de 
origine animală, care dau sațietate. Va apărea 
negreșit tentația de a consuma alimente 
vegetale bogate în calorii (paine, oleaginoase, 
cartofi, etc), ce va duce la nerealizarea 
obiectivului propus.

În cazul în care vorbim despre persoanele 
care au adoptat de ceva vreme un regim 
vegetarian și s-au decis să slăbească, atunci 
lucrurile stau diferit, ele având, să zicem, 
antrenament, și deprinderea de a-și organiza 
mesele, astfel încât regimul vegetarian poate 
fi ajustat din punct de vedere caloric pentru a 
permite pierderea kilogramelor în plus.

Un dezavantaj al unui regim vegetarian pentru 
slăbit este acela că nu poate fi adaptat atât 
de ușor la contextul social, în meniurile 
restaurantelor clasice se regăsesc foarte 
puține feluri de mâncare vegetariene echilibrate 
nutrițional, deci, persoanele care obișnuiesc să 
servească masa la restaurant pot întâmpina 
dificultăți în a urma un astfel de regim.

Dieta vegetariană corectă și echilibrată din 
punct de vedere nutrițional, alături de un stil 
de viață activ,  se corelează cu numeroase 
beneficii: risc mai mic de a dezvolta boli 
ischemice coronariene și cerebrale, diabet, 
hipertensiune arterială, anumite tipuri de 
cancere și menținerea unei greutăți bune.

nutriţie
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Menta este cunoscută pentru efectul ei de împrospătare și răcorire. Dacă mănânci o frunză 
de mentă, este posibil să observi că îți răcește gura. De ce ?
Deoarece menta, ca și ardeiul cu capsaicină, este capabilă să elibereze o substanță 

chimică uimitoare: lementolul. Potrivit site-ului web Live Science, acest proces este rezultatul 
unei reacții de apărare biologică.

naturist

Menta şi senzația de prospețime
Autor: Ing. Drd. Daniela Troia
www.helbalrom.ro



Oamenii de știință cred că strămoșii plantelor 
ar fi putut începe să producă anumiți compuși 
pentru a descuraja prădătorii. Prin selecția 
naturală, cele mai eficiente substanțe chimice 
au fost transmise din generație în generație. 
Iată de ce menta face mentol.

Mentolul și capsaicina afectează ambele 
sistemul senzorial al receptorilor, cum ar fi 
atingerea, temperatura și durerea. Această 
rețea complexă de neuroni își monitorizează 
mediul utilizând un set de proteine încorporate 
în membranele celulare.

Păcălește creierul
Proteinele controlează tunelurile minuscule 
numite canale ionice. Când este detectată o 
substanță chimică sau căldură, proteinele acti-
vează sau deschid canale, permițând ionilor 
să pătrundă în membrana celulară. Acești 

ioni reci declanșează un semnal electric care 
merge direct la creier.

Substanța noastră cenușie este astfel alertată 
că receptorii reci de pe limbă au fost declan-
șați, ceea ce duce la o senzație de limbă rece. 
Prin urmare, moleculele de mentol reușesc să 
ne „păcălească” corpul declanșând un proces 
asociat frigului, în timp ce exteriorul nu este 
chiar mai rece.

Așadar, data viitoare când vei pune limba pe 
înghețata de mentă, vei ști că cristalele înghe-
țate nu sunt singurele care te fac să tremuri. 
Aveți grijă, totuși: evitați să înghițiți zilnic 
câteva buchete de mentă. Concentrațiile mari 
de mentol pot avea efectul opus și pot duce 
la o ușoară creștere a temperaturii corpului 
din cauza inflamației locale. (Foto: Vasilijus 
Bortnikas)
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   Cum am fost  
   păcăliți să nu mai
   trăim pentru NOI?
          Autor: Laura Maria Cojocaru, psiholog

Cine sunt EU? Ce este “Eu”? Ce este 
SINELE meu? Nici ştiinţa, nici psiho-
logia, nici religia sau orice drum spiri-

tual nu-ţi va răspunde! Nimeni şi nimic nu-ţi 
rezolva o problemă ci doar o înlocuieşte cu 
alta până în momentul în care te decizi cu 
adevărat să afli cine eşti TU. 

Atâta timp cât îl asculţi pe celălalt fără 
să-ţi propui, reacţionând la ceea ce auzi, să 
te întrebi de unde din interiorul tău vine 
reacţia şi ce semnificaţie are ea pentru 
tine, nu faci decât să accepţi o “spălare de 
creier”. Conceptele sunt statice, Tu eşti 
într-o continuă schimbare. Nicio teorie nu 
înglobează cu adevărat realitatea, realitatea 
este o construcţie mentală personală, care 
începe din fragedă copilărie, atunci când 
suntem învăţaţi să ne exprimăm în limba 
maternă conform unor simboluri, atunci 
când atribuim aceste simboluri lucrurilor 
din jurul nostru şi învăţăm clipă cu clipă cum 
“trebuie” să fim pentru a fi acceptaţi, iubiţi, 
respectaţi, fericiţi.

În afară de tehnologie, care a “explodat” în 
ultimii 20 de ani, mentalităţiile au rămas 
aceleaşi deoarece oamenii nu au fost lăsaţi, 
încă de mici, să-şi trăiască propria viaţa, 
propriile idei, propriile gânduri, propriile 
experimente, ci întotdeauna au fost în 
concordanţă cu sistemele de valori trecute. 
Este timpul să-ţi dai voie să afli unde eşti TU 
în toate acestea!  Învaţă să asculţi mai mult cu 
inima decât cu mintea înainte de a accepta tot 
ce auzi şi mai ales învaţă să-ţi asculţi SINELE 
înainte de a-ţi dori să fii acceptat de ceilalţi 
doar dintr-un orgoliu nesatisfăcut. 

Primul semn că ai fost supus unei “spălari 
de creier” este atunci când trăieşti pentru a 
îndeplini aşteptările altora, atunci când crezi 
că felul în care te porţi, vorbeşti, te îmbraci, 
asculţi, etc., este mai important decât tine. 
Când EU nu se identifică sau aseamănă cu 
“trebuie să…”, SINELE nu este ameninţat! 
Ne deosebim de “oamenii răi” nu prin ceea ce 
suntem, ci prin ceea ce facem şi prin ceea ce 
acceptăm. 

Tranxu, un înţelept chinez, vorbind despre 
străduinţa de a fi “în conformitate” şi ce 
aduce asta în viaţa noastră, spunea: “Când 
arcaşul ţinteşte fără să aştepte vreo răsplată, 
dispune de toată îndemânarea; când ţinteşte 
ca să câştige o cataramă de alamă, devine 
deja nervos, când ţinteşte pentru a obţine 
un trofeu din aur, începe să nu mai vadă bine 
– vede două ţinte în loc de una şi mintea i-o 
ia razna. Îndemânarea lui nu s-a schimbat, 
dar premiul îl face să vadă dublu. Premiul îl 
interesează! Se gândeste mai mult să câştige 
decât să ţintească, iar nevoia de a câştiga 
îi seacă puterile”. Suferinţa ta apare atunci 
când iluziile tale (construite de ce-ţi spun 
ceilalţi că “trebuie” şi de teama că nu cores-
punzi) se izbesc de realitatea ta interioară. 
Treci pe lângă Tine, pentru că ai impresia că 
ştii! Sau parazitezi pe lângă oameni care-ţi 
spun că ştiu…

Deschide mai mult ochii inimii, ai sufletului, 
decât ai ego-ului! Informaţia vine spre tine pe 
toate căile, nu ai nevoie de vreun guru pentru 
asta! Nu acel “guru” te va ajuta ci modul în 
care-ţi iei informaţia! Cum ştii? Întreabă-te 
pentru ce eşti acolo!

educaţie








