
Director peste soarta
In momente de cumpana ale vietii, o vointa puternica poate ajuta la depasirea punctului critic. SIBIANUL
va spune povestea unui mediesean, care, desi nu e medic, cu o terapie gandita de el insusi, si-a revenit
complet dupa un accident vascular. Ba mai mult, a scris si o carte in care isi povesteste lupta cu boala.
  
  Accidentul 
  
  In 28 februarie 2002, Eugen Craciun se afla la sediul firmei Condmag de la Brasov. Functia sa, de
director general, impunea concentrare maxima si lucru sub presiune. Le facuse fata fara probleme. Viata
lui avea sa ia insa un alt curs in acea zi. In jurul orelor 16, a intrat la toaleta , unde si-a pierdut brusc
echilibru, a ametit si s-a prabusit. A fost internat de urgenta la Spitalul Judetean Brasov, la cardiologie, cu
tensiune arteriala foarte mare. Examenul medical a evidentiat un hematom pe creier. A fost transferat de
urgenta la Clinica de Neurochirurgie din Tg. Mures, unde pe 2 martie a fost operat. "Una din dificultatile
intampinate de medici a fost hipertensiunea arteriala, care se manifesta cu paroxisme, ceea ce a impus
monitorizarea continua si tratament antihipertensiv", isi aminteste Craciun. 
  
  In 20 martie a fost externat pe targa, cu deficiente de miscari, partea stanga a corpului fiind grav
afectata. 
  
  A atacat cauzele
  
  Revenit acasa la Medias, fostul director, acum pensionar, si-a infruntat soarta si a inceput sa caute
informatii in carti de specialitate. Voia sa inteleaga de unde i-a aparut hipertensiunea si care a fost cauza
accidentului vascular. "Am aflat doua lucruri care mi-au schimbat viata. Cauza bolilor cardiovasculare
este modul de viata nesanatos, care duce la obturarea arterelor cu colesterol, iar cel mai important ca,
obstructiile arteriale sunt reversibile, prin regim vegetarian", ne-a povestit Craciun. In mintea lui s-a
conturat ideea ca poate sa invinga boala si si-a impus monitorizarea zilnica a tensiunii. Incepuse batalia cu
deficientele de miscare prin exercitii fizice, urmarind in acelasi timp si curatarea arterelor. "Medicii mi-au
tratat doar efectul si mi-au recomandat sa am grija cu tensiunea. Eu am inteles ca tensiunea a fost
generata de obstructionarea arterelor din cauza unui stil de viata nesanatos si m-am decis sa actionez
asupra cauzelor", marturiseste medieseanul. 
  
  Regimul salvator
  
  Alimentatia vegetariana, chiar daca nu era completa a avut ca efect reducerea tensiunii arteriale ca
urmare a degresarii sangelui. "In septembrie 2002, imediat dupa reluarea serviciului, m-am gandit sa
sprijin procesul de largire a arterelor, astfel incat sa-l grabesc, iar pana la terminarea acestuia sa pot
controla mai bine tensiunea", sustine Craciun. Pentru a-si realiza obiectivele, el a elaborat singur o terapie
suport, care urmarea vasodilatatia, fluidizarea sangelui si eliminarea colesterolului. "Am citit ca ceaiul de
paducel produce vasodilatatia, la fel si vinul rosu. Pentru fluidizarea sangelui, cele mai indicate sunt
ceapa, lamaia si vinul rosu. Pentru eliminarea colesterolului, sunt bune lecitina, usturoiul, vinul rosu si
vitamina C 1000 ", ne-a declarat Eugen Craciun.
  
  Semnele victoriei
  
  Craciun marturiseste ca a urmat regimul fara a sufla vreun cuvant cunoscutilor sau medicilor. Uneori se
temea de esec. Treptat a inceput sa reduca doza de medicamente antihipertensive, iar tensiunea era in
limite normale. "Am pus acest fapt pe baza regimului si pe baza arterelor mele care se curatau. In 20
octombrie 2004, am primit un telefon care mi-a produs o emotie puternica. Mi-am masurat tensiunea.
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Pulsul era accelerat, dar tensiunea nu a mai crescut. In aprilie 2005 am renuntat complet la medicamentele
pe care trebuia sa le iau toata viata", spune victorios Craciun. 
  
  "Largirea arterelor"
  
  I-a spus medicului, care l-a privit surprins. Craciun poate sa umble normal, sa alerge, si-a recapatat forta
si precizia in mana stanga, poate sa inoate sau sa conduca masina. La indemnul prietenilor, s-a gandit sa
scrie o carte despre experienta pe care a trait-o, mai ales ca avea caiete cu insemnari zilnice, dupa
accident. "M-am gandit sa scriu intr-o maniera cat mai simpla si clara experienta a patru ani in care am
luptat pentru recuperarea cat mai completa. Intuitia spre tratarea cauzelor m-a ajutat sa gasesc o cale de
vindecare, ce s-a dovedit una de succes. Experienta mea poate fi un model si pentru altii", spune convins
Eugen Craciun.
  
  In 25 martie 2006, editura Crisserv din Medias a lansat cartea "Largirea arterelor", in care Eugen
Craciun, sustine ca bolile cardiovasculare principale sunt vindecabile, in timp scurt, fara medicamente. 
  
  "Am 65 de ani si ma simt excelent. Ca la 45. Arterele mele s-au curatat, pot sa fac efort fizic, pot sa trec
prin emotii, fara a avea probleme cu tensiunea si fara medicamente. Din luna mai 2005 am trecut la o
alimentatie complet vegetariana, iar analizele mele de sange sunt excelente" - Eugen Craciun
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