
În prag de Sărbători, românii se îndreaptă de obicei spre
cele sfinte mai mult decât în restul anului, când se lasă
prinşi în vâltoarea necontenită a provocărilor cotidiene.

Acesta este şi motivul pentru care acum, în apropierea sfintelor
Sărbători de Iarnă, probabil cele mai îndrăgite de peste an, de
cei mari şi de cei mici deopotrivă, am gândit că ar fi binevenită o
îndreptare a noastră către spirit, după ce în timpul anului ne-am
ocupat cu predilecţie de trup. Şi cea mai potrivită abordare a
acestei laturi mi s-a părut a fi discuţia cu dr. specialist în
medicină alternativă Alina Dicu, un adevărat... doctor al spiritelor,
care călăuzeşte paşii celor care îi trec pragul către cunoaşterea
de sine, ignorată de cele mai multe ori. O alternativă de
vindecare a trupului şi sufletului prin... ascultarea spiritului
constituie, de departe, o provocare pentru mare parte dintre noi,
conectaţi la internet, dar nu şi la spiritul care stă ascuns acolo,
undeva, în interiorul fiinţei.

Evident, nu încerc o discreditare a medicinei
tradiţionale prin această întrebare, dar ce propune medicina
alternativă oamenilor şi ce argumente aduceţi în favoarea ei,
pentru că sunt convinsă că multă lume îşi doreşte o
vindecare a trupului şi sufletului prin credinţă şi prin
aplecarea către latura spirituală a existenţei decât prin
apelarea la medicina tradiţională, atât de plină de chimicale?

Societatea în care trăim azi ne pune la dispoziție
numeroase soluții rapide de însănătoșire, fără a ține însă cont
de nevoile reale și fundamentale ale fiecărei persoane în parte și
nici măcar de participarea organismului la ritmurile naturale în
procesul de vindecare. Medicamentele de sinteză supun
organismul uman unor reacții chimice în lanț care, de multe ori,
obstrucționează mecanismele proprii de reglare a organismului.
Spre deosebire de medicina clasică, ce tratează doar efectele
unei boli, nu și cauza acesteia, medicina alternativă propune
soluții inovative, căutând să identifice și să elimine sursa bolii, nu
doar efectele ei. Iar potrivit studiilor realizate de către Centrul
pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA - unul dintre cele
mai respectate foruri medicale din lume -, peste 85% dintre
bolile actuale au la bază o emoție negativă adânc înrădăcinată
în mintea și în felul nostru de a ne raporta la lume și la noi
înșine. Așadar, în ceea ce privește procesul de vindecare,
medicina alternativă are în vedere o abordare holistică a
pacientului, din perspectiva bio-psiho-socială a omului, și chiar
contopirea sa cu universul, având drept scop vindecarea noastră
atât în plan fizic, cât și mental, emoțional și spiritual, printr-o
multitudine de învățături și practici spirituale, dar și prin diferite
metode de diagnosticare și terapie non-invazive. Așa cum
spunea și Socrate, “după cum nu se cuvine să încercăm a
vindeca ochii fără să fi vindecat capul, nici să tămădium capul
fără să ținem seama de trup, cu atât mai mult nu trebuie să
încercăm a vindeca trupul fără a căuta să vindecăm sufletul”. 

Ceea ce numim azi medicina alternativă este, de fapt,
medicina care a existat de la începuturile timpului. Adepții
medicinei alopate nu înțeleg conceptul de vindecare, întrucât
vindecarea este un eveniment spiritual, și nu unul medical, în
care, încă din timpuri străvechi, vindecătorii și preoții se roagă
pentru purificarea spirituală și vindecarea oamenilor. Există o
singură sursă de vindecare. Și această sursă se numește
Dumnezeu, care ne-a lăsat pe Pământ (intenționat am scris cu P
întrucât planeta Pământ este o ființă vie, în unele state din lume
având recunoscută în mod legal personalitatea juridică ☺) toate
elementele de care avem nevoie pentru a ne menține sănătatea
și pentru a ne vindeca în caz de boală. Însă credința oamenilor
în Dumnezeu a început să fie înlocuită cu credința în știință și,
cu toate că tehnica și tehnologia medicală au evoluat
considerabil în ultimii douăzeci de ani, în cadrul actului medical
tradițional este, de cele mai multe ori, ignorată partea cea mai
importantă a vindecării, și anume atenta îngrijire a pacientului,
prin prisma tuturor necesităților sale, de către furnizorul de
servicii medicale. Multe dintre metodele de vindecare propuse
de medicina alternativă își au originea în practicile spirituale
arhaice. Unele organizații religioase au păstrat vie tradiția
vindecătoare prin punerea mâinilor pe cap, prin ungerea cu mir
sau prin rostirea rugăciunilor pentru sănătate. Mai mult decât
atât, s-au efectuat diverse studii asupra efectului pe care
rugăciunea o are în cadrul procesului de vindecare: în mod
uimitor, parametrii participanților la teste s-au modificat în

direcția necesară vindecării. Simplul fapt de a rosti Tatăl Nostru
și de a face semnul Sfintei Cruci asupra apei face ca numărul de
bacterii patogene să scadă de șapte, zece, chiar mii de ori, în
funcție de intensitatea celui care se roagă. Însă dacă semnul
crucii este făcut neglijent, cum deseori se întâmplă la noi, fără a
se atinge punctele corespunzătoare - centrul frunții, centrul
plexului solar și umerii -, rezultatele pozitive ale testelor sunt mai
slabe sau chiar absente. 

Deci, practicile și tehnicile spirituale nu numai că oferă
alinare celui suferind, ci constituie o sursă reală de vindecare
prin intermediul căreia, pe de-o parte, omul devine conștient de
natura sa spirituală, iar pe de alta, îl ajută în propria sa
ascensiune spirituală.

Cum a început această fascinantă poveste a relaţiei dvs.
speciale cu divinitatea, în slujba oamenilor, dacă îmi este
permisă această asociere?

Povestea a început cu șase ani în urmă, când medicina
clasică s-a grăbit să pună diagnosticul cancer unor noduli la
sân. Și pentru că am refuzat orice intervenție chirurgicală, o
prietenă mi-a recomandat medicina alternativă, pentru a
căuta noi metode de diagnosticare și tratament. După câteva
ședințe de echilibrare energetică, diagnosticul a fost infirmat
de către o altă instituție medicală decât cea la care
apelasem inițial. Iar de atunci, studiez și practic diverse
tehnici de autovindecare și evoluție spirituală. Însă relația
mea cu divinitatea a devenit cu totul specială în momentul în
care am conștientizat că pot avea o relație personală cu
Dumnezeu. Și acest lucru s-a întâmplat atunci când
Dumnezeu a vorbit cu mine pentru prima oară și mi-a “spus”
că e timpul să închid business-ul pe care îl aveam la acel
moment și să mă dedic întru totul oamenilor, pentru a-i ajuta
pe calea evoluției lor spirituale. Iar evoluția spirituală a
omenirii implică deseori lecții dure de viață, precum boli
grave, moartea cuiva drag, pierderea locului de muncă, a
unei afaceri, divorțul, rătăcirea de sine sau o durere
sufletească. Și astfel am fost îndrumată să ofer consiliere
spirituală, fie prin ședințe individuale de terapie și coaching,
fie prin seminariile pe care le susțin.  (Va urma)

Ileana VIȚALARIU
ileana.vitalariu@telegrafonline.ro

Execuție în sensul
giratoriu

Organizaţia Statul Islamic (SI) a publicat, luni,
fotografii de la execuţia a 13 bărbaţi, prezentanţi
drept combatanţi sunniţi care se opun jihadiştilor, în
apropiere de oraşul Tikrit, în nordul Irakului. Locuitori
au confirmat pentru AFP că o execuţie a avut loc într-
un sens giratoriu, la şase kilometri est de Tikrit, în
jurul orei locale 15.30. Trei fotografii, publicate pe un
forum jihadist şi reţelele de socializare, arată execuţia
celor 13 bărbaţi, îmbrăcaţi în salopete portocalii. În
prima imagine apar 11 bărbaţi îngenuncheaţi, cu
capetele plecate, în timp ce în spatele fiecăruia dintre
ei se află un om înarmat, îmbrăcat în negru şi cu faţa
ascunsă. În fundal se află un steag negru al SI. În a
doua imagine, bărbaţii înarmaţi îşi agită armele după
execuţie, iar a treia arată un grup de persoane,
inclusiv copii, aflate în apropierea a 13 cadavre, care
au fost târâte din sensul giratoriu în drum. 

Palestinian ucis
Un palestinian a fost ucis în noaptea de luni spre

marţi, în timpul unei operaţiuni a armatei israeliene în
tabăra de refugiaţi Qalandiya din apropiere de
Ramallah, în Cisiordania. Mahmoud Edwan, de 22 de
ani, a fost ucis în timpul unei operaţiuni de arestare
desfăşurate de armată, care a provocat confruntări
între soldaţi şi locuitori ai taberei. O purtătoare de
cuvânt a armatei israeliene nu a putut confirma dacă

palestinianul a fost ucis. Tensiunile sunt intense din
vară între palestinieni şi israelieni, în Cisiordania şi în
Ierusalimul de Est. Potrivit unui bilanţ întocmit de
AFP, aproximativ 20 de palestinieni au fost ucişi de
armata israeliană, începând din iunie, în Cisiordania.

Localități distruse de lavă
Lava vulcanului Pico do Fogo din Capul Verde,

aflat în erupţie din 23 noiembrie, a distrus două
sate, 1.500 de locuitori fiind evacuaţi, anunţă
autorităţile din republica situată în zona
Macaronesia din Oceanul Atlantic. Erupţia
vulcanului Pico do Fogo, cu înălţimea de 2.900 de
metri şi situat pe insula Fogo din sudul
arhipelagului, s-a intensificat duminică. Lava a
cuprins satele Bangaeira şi Portele. Locuitorii celor
două sate, precum şi cei din Fonsaco şi Cha das
Caldeiras au fost evacuaţi în urmă cu câteva zile.
Localităţile Portela şi Bangaeira au fost distruse în
totalitate. Precedenta erupţie a vulcanului Pico do
Fogo a avut loc în anul 1995. Arhipelagul Capul
Verde este format din zece insule situate în
Oceanul Atlantic, la aproximativ 500 de kilometri
vest de Senegal.
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Pe scurt.

A fost oDATĂ...

17 decembrie

1778 - S-a născut chimistul Humphry Davy,
descoperitorul electrochimiei (m. 29 mai 1829).

1830 - S-a născut Jules Huot de Goncourt, scriitor
şi istoric; a împlinit dorinţa testamentară a fratelui său
de a întemeia Academia Goncourt, care acordă în
fiecare an Premiul Goncourt pentru cel mai bun roman
apărut în Franţa (m. 20 iunie 1870).

1843 - S-a născut Elisabeta (Paula-Ottilia-Elisa),
prinţesă de Wied, regină a României. S-a afirmat şi ca
scriitoare, publicând, sub pseudonimul Carmen Sylva,
povestiri, legende, piese de teatru (m. 1 februarie
1916).

1863 - S-a născut Ion Vidu, compozitor, dirijor şi
folclorist (m. 7 februarie 1931).

1873 - S-a născut Ovid Densușianu, filolog,
lingvist, folclorist şi istoric literar (m. 9 iunie 1938).

1892 - S-a născut George Magheru, poet şi
dramaturg (m. 17 august 1952).

1893 - S-a născut medicul Dimitrie Bagdasar,
creatorul şcolii româneşti de neurochirurgie, membru
post-mortem al Academiei Române (m. 15 iulie 1946).

1905 - S-a născut Dionisie M. Pippidi, epigrafist,
arheolog, istoric, membru al Academiei Române; a
realizat prima sinteză a istoriei oraşelor greceşti din
Dobrogea, Histria, Callatis şi Tomis şi a raporturilor
acestora cu geţii (m. 19 iulie 1993).

1912 - A murit Spiru Haret, matematician,
sociolog, pedagog, cel ce a reorganizat pe baze
moderne învăţământul românesc (n. 15 februarie
1851).

1989 - În noaptea de 16 spre 17 decembrie a fost
executat ordinul de evacuare din Timişoara a
pastorului Tokes. Pe parcursul întregii zile au avut loc
ciocniri între forţele de ordine şi manifestanţi. Militarii
au fost huiduiţi şi loviţi cu pietre, protestatarii atacând
sediul CJ al PCR. La Bucureşti, Ceauşescu a hotărât,
în cadrul unei şedinţe a CPEx, folosirea forţei la
Timişoara. În urma unei teleconferinţe organizate de
Ceauşescu cu activul de partid şi de stat din toate
judeţele ţării, la Timişoara, factorii de răspundere au
ordonat forţelor de ordine să tragă în manifestanţi. Au
început lupte de stradă soldate cu morţi şi răniţi.
Timişoara a fost izolată, căile de acces în oraş fiind
blocate.

”Există o singură sursă de vindecare
și aceasta se numește Dumnezeu”

Doctorul spiritelor. Medicina alopată, alternativa celei clasice?

Peste o sută de copii uciși!

Dr. specialist în medicină
alternativă Alina Dicu
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Lumea nu a reușit să depășească șocul
luării de osatici din Sydney, Australia, că un
nou atac armat a dus la noi culmi de josnicie
definiția terorismului, ca act de violență
îndreptat împotriva celor ce nu se pot apăra.
Milițiile taliban au atacat ieri Școala Militară
din Peshawar, fiind ucise peste 130 de
persoane, majoritatea copii, iar alte 122 fiind
rănite. În momentul atacului, cel puțin 500 de
persoane, elevi și profesori, se aflau în
școală. Este unul dintre cele mai grave
incidente înregistrate în ultimii ani în Pakistan,
țară devastată de violențe tribale odată cu
operațiunile declanșate împotriva milițiilor
taliban din țara vecină, Afganistan. 

Este greu să fii copil în Pakistan.

Violențele continue care le omoară părinții,
sărăcia pe care o aduce lipsa de securitate și,
mai nou, limitarea dreptului la învățătură fac
din copiii din Pakistan victime sigure. Atacul
asupra unei școli este greu de justificat,
indiferent de acțiunile autorităților de la
Islamabad și de operațiunile armatei
pakistaneze de a controla granița cu
Afganistanul sau de a asigura un coridor
pentru forțele NATO sau americane către țara
vecină. Premierul pakistanez, Nawaz Sharif, a
condamnat atacul și urma să se deplaseze la
fața locului, unde, potrivit relatărilor martorilor
către agențiile de presă, cadavrele a cel puțin
100 de băieți zăceau pe coridoarele școlii, în
sălile de curs sau în curte. Majoritatea celor

care învățau în această școală din Peshawar
aveau între 10 și 20 de ani. Aripa dură a
milițiilor taliban a revendicat imediat atacul.
Potrivit unora dintre supraviețuitori, copiii au
fost uciși fie prin împușcare în asaltul inițial,
fie după ce atacatorii au aruncat mai multe
bombe. Există o relatare neconfirmată că în
cadrul atacului a fost comis cel puțin un
atentat sinucigaș. 

Purtătorul de cuvânt taliban, Muhammad
Umar Khorasani, a declarat că ”luptătorii au
ales o școală militară pentru că Guvernul le
vizează în operațiunile sale familiile și
femeile. Am vrut ca și ei să simtă durerea”.
Potrivit poliției din Peshawar, cel puțin cinci
luptători taliban au fost uciși la fața locului.

De asemenea, cel puțin șase persoane
purtând veste cu bombe se aflau printre
atacatori. La fața locului domnea haosul, deși
poliția încerca să securizeze perimetrul, și nu
existau informații despre numărul complet al
atacatorilor. Din interiorul clădirii încă se mai
auzeau focuri de armă și nu existau informații
despre soarta a cel puțin 300 de copii, care
ar fi putut fi luați ostatici, iar în zilele
următoare, bilanțul acestui atac groaznic are
mari șanse să crească. Din păcate, nu este
singura violență comisă împotriva civililor la
Peshawar. În septembrie 2013, câteva zeci
de oameni, majoritatea copii, au fost uciși
într-un atac cu bombă comis asupra unei
biserici. 

Atac taliban asupra unei școli din Pakistan 


