
PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ 

 

Trăim vremuri tulburi din foarte multe puncte de vedere. Crizele de tot soiul se 

succed și se înlocuiesc cu repeziciune. Generațiile de oameni nasc diferențe tot mai mari 

între ele. Timpul este tot mai scurt, nimeni nu mai are suficient pentru lucrurile esențiale,în 

schimb fiecare își permite a-și irosi energia, tinerețea și talentul. Comoditatea, 

neimplicarea  și comfortul, tehnologia tot mai agresivă și propriile plăceri ne subjugă. 

Multă vreme am crezut, și încă n-am scăpat de acest gând, că numai mâncarea cu 

gust special merită consumată. Agricultura îmi părea un domeniu abstract și de 

neînchipuit. De ce să lucrezi pământul sau  să crești animale dacă locuiești la țară și ție îți 

place școala și vrei să faci o carieră pe linie intelectuală? Răspunsul nu a întârziat să apară. 

În momentul în care friptura din cuptor combinând 2 tipuri de carne, a arătat 

gustul superior al uneia, am început să mă întreb ce mâncăm în realitate. 

E frumos la Supermarket, toate produsele( de ordinul miilor) sunt atât de bine 

ambalate, expuse, trecute prin promoții, prețurile sunt chiar rezonabile, ar fi păcat să ieși 

cu coșul gol, chiar dacă n-ai nevoie de prea multe pentru acasă. 

Uneori mai citim și etichetele, ignorăm lejer “ semnalele” care ne vorbesc despre 

chimicalele încorporate în produse, zicem noi în favoarea gustului. Dar oare chiar acesta 

este gustul real al produselor? Nu cumva dăm importanță mai mare industriei și 

laboratoarelor alimentare, care ne induc orice gust? La fel calculând vom mai ajunge noi, 

cei din generația shaormei și pizzei, să trăim ca bunicii noștri și să fim la fel de viguroși? 

Oare nu ar trebui să ne îngrijoreze prea desele și prea timpuriile boli la copii și tineri? Să 

fie doar păcatele părinților? Oricum nu-i rostul nostru să-i judecăm pentru acestea.M-aș 

duce mai degrabă pe traseul alimentației, care are atâtea lacune și de care abuzăm 

permanent, însă m-aș opri la sistemul agricol de producție, bine știind că de aici ne luăm 

pâinea cea de toate zilele. 

Capitalismul, cu sistemul său intensiv de a produce și manevra resursele, se bazează 

pe dorința și capacitatea omului de a se autodepăși. Azi nu se mai lucrează decât accidental 

cu calul și cu sapa. Utilajele agricole nu doar ușurează munca, ci și scurtează timpul 

efectuării lucrărilor și îmbunătățesc procedeele, oferind șansa calculelor matematice în 

baza unor calendare agricole strict alcătuite. 

Căutăm apoi resurse de apă stabile, investim în sisteme de irigații, alegem hibrizii 

cei mai productivi în funcție de zona agricolă și adăugăm, după analiza solului, elementele 

care lipsesc, tratând culturile contra bolilor și dăunătorilor și folosind îngrășăminte 

chimice pentru producții cât mai mari. Totul se calculează în bani: cât se investește și care 



rămâne profitul. Oricum nu mai interesează decât pe foarte puțini despre soarta 

pământului, a apei, a aerului, care toate sunt afectate de chimicale. 

Există și ecologiștii care nu-s interesați de producții masive ci de calitate superioară. 

Și se face într-adevăr diferența, chiar dacă specialiștii consideră că ecologie 100% este 

imposibilă. 

În trecut știința nu a avansat fără discernământ. Aceleași descoperiri azi nu mai 

sunt destul de bine chibzuite. Așadar, noi cui rămânem? Dar cei de după noi ce vor mai 

face? Poluarea e tot mai evidentă, otrăvirea planetei e ca un genocid controlat. 

Natura dată de Dumnezeu în grija și administrarea omului a început să se 

răzvrătească pentru prea multele abuzuri. Clima s-a schimbat, resursele se diminuează, 

munca s-a ușurat, dar moartea se simte tot  mai amenințătoare. E necesară și implicarea 

noastră; să alegem cu entuziasm îngrijirea prin muncă a grădinilor și a plantelor, decât 

exploatarea în exces a sateliților pentru rețelele de socializare! Să conștientizăm pericolul 

chimizării excesive a naturii și produselor! E mai greu să dai cu sapa, dar e mai puțin 

periculos decât să stropești cu ierbicid. Îți rămâne timp pentru net, prietenii virtuale, filme 

și comodități dacă dai cu insecticid sau cu îngrășăminte chimice,dar sigur îți limitezi 

sănătatea organismului, care a fost proiectat de Dumnezeu pentru a se dezvolta armonios 

în alte condiții.  

Adaptarea lui la poluarea actuală este de fapt imposibilă. De aici și toate problemele 

legate de viață. Să fim echilibrați și să alegem viața simplă și sănătoasă. 
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