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Prefață
Trăim într-o lume creată minunat, dar în care se simte din ce în 

ce mai mult degradarea adusă de păcat, în urma despărțirii omului 
de Dumnezeu. Laboratoarele naturii au ajuns pe mâna celui mai 
mare dușman al Creatorului nostru, iar alegerile noastre zilnice ne 
plasează de partea cui vrem să fim în această luptă de conservare sau 
de degradare, nu doar a propriilor noastre corpuri dar și a lumii vii.

Conform celor spuse de Sf. Apostol Pavel în 1 Tesaloniceni 5:23: 
„Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, 
sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la 
venirea Domnului nostru Isus Hristos.” Nu stă în puterea noastră 
de a rezista tentațiilor acestui veac, în ce privește gusturile noastre 
alimentare, în imbrăcăminte și în amenajarea locuinței noastre, această 
putere de schimbare vine de sus. Timpul pentru schimbare, conform 
celor scrise în această carte, a venit.

În momentele de criză, de-a lungul istoriei poporului lui Dum-
nezeu, Înțelepciunea Divină a trimis profeți. Caracteristica lor era 
simplitatea în alimentația lor, în locuința lor, în îmbrăcămintea lor. 
Acest fapt  le-a dat o inteligență și înțelepciune desăvârșită, o forță și 
sănătate fizică inegalabile. Profetul Ilie, a venit din munții Galaadului, 
îmbrăcat cu o haină de piele, cu un toiag în mână și cu alimentația lui 
simplă, făcând o lucrare de un răsunet care străbate veacurile. Ioan 
Botezătorul, cu haina sa simplă din păr de cămilă, cu locuința sa din 
pustie și alimentația bazată pe roșcove și miere, a reușit să fie o voce 
care a pregătit calea și activitatea Domnului Isus, rămânând în istorie 
ca „cel mai mare profet născut din femeie”.

Dar înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus, Ilie și Ioan 
Botezătorul, care trebuie să vină, reprezintă de fapt un popor, la fel de 
deosebit, care nu se întinează și nu își distruge templul viu conformân-
du-se obiceiurilor din timpul lor, și despre care nu se va spune că sunt 
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printre cei pe care Domnul îi va nimici pentru ca au nimicit pământul, 
(Apocalipsa 11:18) ci, din contră, sarea care a conservat totul.

Este destul de greu să trăim sănătos astăzi în măsura în care răs-
pundem puțin sau deloc la îndemnul de a părăsi marile orașe și a trăi 
o viață simplă, departe de aglomerările urbane. Comoditatea a făcut 
ca muncile simple, care în trecut erau absolut naturale să nu mai exis-
te, iar bolile traiului bun pe lângă chimicalizarea excesivă a mediului 
și alimentelor a dus la apariția unei societăți bolnave. Tot mai puțini 
oameni sunt interesați să mănânce alimentele cultivate și gătite de ei, 
și tot mai mulți devin dependenți de produsele din Supemarketuri. Ba 
astăzi este chiar ciudat să mai crezi că societatea se va mai putea întoarce 
la acel timp când familia lucra pământul producând hrană sănătoasă 
pentru ea. Și totuși, una dintre cele mai importante adevăruri deținute 
de noi ca popor se referă tocmai la acest lucru.

Grație acestei doamne, Mariana Ghezzo, un naturalist devotat 
în prevenirea apariției bolii, care a mai publicat în trecut cărțile „Pen-
tru ce atât de bolnavi” și „Hrana noastră, destinul nostru”, a apărut 
această carte „Nu vă lăsați otrăviți!” Ea redă în cuvinte simple, pe 
înțelesul tuturor, consecințele existenței noastre într-o lume atât 
de chimizată, în care ingineria genetică pare să conducă destinele 
producției alimentelor de bază. Consecințele și efectele asupra pro-
priilor organisme vor depinde în mare măsură de alegerile noastre 
zilnice, vis-a-vis de expunerea la diferite substanțe, dar și acceptul 
ingestiei unor alimente sau a altora.

De înălțimea intelectului nostru, de puterea de decizie zilnică, 
depinde în mare parte ce vom fi și cum vom fi aici pe Terra, dar și dacă 
locul nostru va fi în atmosfera neviciată a cerului. Dar intelectul nu 
se poate dezvolta dacă fizicul nostru suferă. Din acest cerc vicios nu 
putem ieși decât punându-ne viața în mâna Aceluia din  care nimeni 
nu ne va putea smulge. Domnul Isus este cel care a plătit un preț atât 
de mare pentru noi, încât doar rugându-ne zilnic și predându-ne 
viața în mâna Sa, vom fi capabili să luăm hotărâri și să le aplicăm în 
viața noastră de o asemenea manieră încât să nu fim manipulați și 
să fim găsiți fără prihană la venirea Sa. Va doresc o lecturare plăcută! 

    Medic rezident chirurg, Emil Barbu



Aditivii chimici și „E-urile”  
adăugate hranei noastre

„Când albinele vor dispărea de pe faţa pământului, 
atunci omul nu va mai putea supravieţui decât cel mult 
patru ani, nicio albină nu va mai fi, niciun fel de polenizare, 
nicio plantă nu va mai exista, niciun animal şi niciun om.”

     Albert Einstein

Adaosurile chimice din alimentația modernă, care le fac „atât 
de gustoase” încât devin irezistibile pentru majoritatea oamenilor, 
pe care nu-i interesează propria sănătate, se notează pe ambalaj 
cu indicativul „E”.

Pentru ca industria alimentară să accepte acest lucru, au fost 
dezbateri enorme și, pot spune cu certitudine, o luptă grea. Acești 
aditivi chimici adăugați la alimente nu au nimic de a face cu o 
alimentație normală și sănătoasă. 

Aditivii chimici nu sunt extrași din alimente ci reprezintă pro-
duși ai fabricilor de chimie. Sunt introduși în orice fază de preparare 
a unui produs alimentar cu scopul de a influența gustul, conservarea, 
culoarea, ca emulgatori, stabilizatori, substanțe de dizolvare etc.

Toate aceste produse notate cu „E” au apărut după studii 
îndelungate, devenind astfel „irezistibile” pentru consumatori. 
Cel mai mult aceste alimente ultrafăcute se adresează copiilor și 
tinerilor, al căror gust nu este încă format și caută numai să simtă 
ceva foarte gustos când mănâncă.

Dar acest lucru nu rămâne fără răspuns din partea organismului, 
căci crează obișnuință și dependență pentru o mâncare nesănătoasă.

Așa cum vă dați seama, aceste substanțe sunt introduse în 
alimentație fără a da socoteală nimănui pentru sănătatea oameni-



Tehnica genetică

Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit 
vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi 
prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi 
mari; şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!”

      Apocalipsa 11:18

Din anul 1997 se promovează tot mai mult și mai puternic 
noua ordine de alimentație a lumii europene. Astfel, în alimenta-
ția care ni se va oferi a apărut și termenul de „Tehnica genetică” 
pentru anumite produse.

Tehnica genetică în agricultură, pe scurt numită G.V.O. (pre-
scurtare din limba germană = Organisme Modificate Genetic), a 
apărut la sfârșitul anilor `70, iar în Germania cam pe la mijlocul 
anilor `80.

Oficial, dezbaterile au început în Germania odată cu primirea 
în anul 1996 a unui mare transport din S.U.A. de soia modificată 
genetic, pentru animale. De atunci au început discuțiile și luptele 
pro și contra care durează până astăzi. Din această cauză, precum 
și a cunoașterii rezultatelor tehnicii genetice la plante și oameni, 
această metodă nu s-a putut impune.

Definiția tehnicii genetice dată de cei care o promovează 
(firma Monsanto din S.U.A.) este următoarea: „Organisme (cu 
excepția oamenilor) al căror material genetic este atât de schimbat 
cum nu s-ar fi putut face pe cale naturală sau prin încrucișare”.

Prin transfer de gene de la anumite organisme animale și 
microorganisme la plante, se urmărește ca acestea să capete pro-
prietățile dorite. De obicei, prin acest transfer de gene se depășește 
granița respectată până acum.

Ţăranii care din bătrâni au învățat să-și cultive pământul, nu 
pot accepta ca vechile culturi să fie compromise prin transferul 



Cultivarea ecologică

Cultivarea ecologică (bio) se bazează pe lucrarea pământului 
după principii de protecție a mediului și pentru obținerea unor 
produse curate și sănătoase. Produsele vândute sunt marcate cu 
un semn care arată proveniența lor și cum au fost obținute.

Scopul urmărit prin cultivarea ecologică a pământului

1. Produsele care se obţin sunt conforme cu natura prin:
a.  Păzirea și mărirea capacității pământului
b. Creșterea plantelor și animalelor în perfectă sănătate
c. Păstrarea și mărirea capacității de producție a pămân-

tului
d. Producerea unei alimentații sănătoase - vitale pentru 

oameni
e. Obținerea unei existențe sigure pentru cultivatori

2. Renunţarea completă la orice substanţă chimică pentru 
  protecţia plantelor.

3. Cultivarea plantelor necesare şi vitale pentru viaţa oamenilor 
 şi a animalelor.

4. Păstrarea şi îmbogăţirea pământului cu îngrăşăminte  
 organice.

5. Îngrijirea şi păstrarea seminţelor necesare culturilor.
6. Interzicerea totală a tehnicii genetice.

Concepția de agricultură ecologică (bio) are la bază o gândire 
specială în care pământul, plantele, animalele, oamenii, aerul și 
apa sunt privite ca un sistem biologic în care un singur element 



Telefoanele mobile  
și câmpurile electromagnetice

În științele medicale sunt din ce în ce mai multe discuții îm-
potriva telefoanelor mobile. La acestea s-au alăturat de curând și 
nenumăratele studii contra câmpurilor electromagnetice.

Sunt multe cercetări care încă continuă. Ceea ce s-a observat, 
cu siguranță, este că folosirea permanentă a telefoanelor mobile 
poate provoca nu numai cancer în orice parte a corpului dar repre-
zintă un risc major pentru apariția tumorilor cerebrale.

Cercetările arată că pe lângă telefoanele mobile, la fel se 
întâmplă și cu toate sursele de unde electromagnetice: radioul, 
televizorul, sistemele wireless, computerele etc., care reprezintă 
un pericol permanent pentru organism.

Cei care sunt obligați să lucreze permanent în zonele cu unde 
radar nu se mai îndoiesc de riscurile la care sunt supuși și gravitatea 
consecințelor asupra propriului organism. Experiențele făcute pe 
animale au dovedit același lucru.

Multă vreme aceste dovezi au fost negate de cei interesați să 
câștige de pe urma telefoanelor mobile mai mulți bani, indiferent 
cât de multă îmbolnăvire și mortalitate vor produce. Dar, studiile 
și cercetările merg mai departe și confirmă acest lucru.

Astfel, rezultatul unui studiu pe un timp nelimitat a arătat 
că folosirea permanentă a telefoanelor mobile afectează sistemul 
nervos și face să scadă phenylethylamina care are rolul de a ne da 
sentimentul de fericire.

În ultima vreme au crescut îngrijorător numărul bolilor ca 
lipsa de concentrare și hiperactivitatea (este o boală de copii ne-
elucidată și complexă, manifestată printr-o cantitate excesivă de 
energie, sunt agitați din punct de vedere fizic și multe activități le 



Lupta pentru curățarea  
și dezintoxicarea organismului

Recâştigarea sănătăţii

 
V-am prezentat până acum ce se întâmplă în jurul nostru, în  

lumea în care trăim astăzi.
Suntem, așa cum am amintit, înconjurați de otrăvuri care se 

intensifică mereu. Desigur, unele din ele se pot evita sau îndepărta, 
dar există otrăvuri puternice chiar în alimentația noastră, iar acest 
lucru are consecințe grave și poate, fără posibilități de scăpare 
pentru organism.

Am spus „și poate” pentru că, dacă suntem bine informați și 
perfect conștienți, avem încă posibilitatea să acționăm, ferindu-ne 
în ceea ce privește organismul nostru.

Să vedem mai întâi cum elimină corpul nostru toxinele cu care 
vine în contact. Organismul nostru funcționează ca un tot unitar. 
Dar, centrul întregului metabolism îl are ficatul, considerat organul 
vital esențial. Dacă ficatul este bolnav, întregul organism suferă.

Ficatul este organul care înmagazinează, care elimină și, în 
același timp, conduce întregul metabolism. Să explicăm mai pe 
larg, căci doresc să cunoașteți bine importanța ficatului.

Ficatul este centrala metabolismului nostru. El intervine în 
următoarele procese:

– Metabolismul hidraților de carbon – transformarea za-
hărului în glicogen.

– Metabolismul proteinelor – transformarea aminoacizilor.
– Metabolismul grăsimilor – produce bila care le emulsio-

nează.
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