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A) Neoplazii (boli canceroase) 
 

Cazul nr. 1 - Bolnava A.A, în vârstă de 21 de ani, 
funcţionară, din Bucureşti. 
 
Diagnosticul clinic: Leucemie limfoblastică acută, cu celule L2.  
 
Istoric: În luna decembrie 1983, la vârsta de 15 ani, bolnava 
constată mărirea în volum a ganglionilor, la început a celor 
laterocervicali, apoi a tuturor ganglionare (occipitali, 
retroauriculari, axilari şi inghinali). Este examinată de medic şi i se 
recomandă internarea într-un spital de copii, pentru precizarea 
diagnosticului. În 28.12.1982, se internează într-un spital de copii 
din Bucureşti, unde, pe baza examenului clinic şi a investigaţiilor 
de laborator, se stabileşte diagnosticul sus-menţionat.  
 
Analiză la internare: hemoglobina - 7 g%; hematocrit - 28%; 
leucocite: 13800/mm³, trombocite: 20000/mm³; 82% celule blastice 
(celule anormale, canceroase); hematii normocrome; anizocitoză. 
 
Medulograma (puncţia osoasă): măduvă hipercelulară, ocupată de 
celule blastice cu aspect de limfoblaşti atipici de tip L2; rare 
elemente normale din seria granulocitară şi eritrocitară.  
 
V.S.H. - 88 mm/oră.  
 
Uree sanguină - 48 mg%. 
 
Acid uric sanguin: 4,4 mg%. 
 
Fibrinemie - 600 mg%. 
 
Mărirea de volum a ganglionilor limfatici şi rezultatele patologice 
ale investigaţiilor de laborator au permis stabilirea cu certitudine a 
diagnosticului de leucemie limfoblastică acută şi instituirea 
tratamentului antileucemic complex (cortizon şi medicamente 
citostatice). 
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După două luni de tratament în spital, se constată o evoluţie foarte 
bună a bolii, denumită în termeni de specialitate "stare de 
remisiune" (de retrocedare a modificărilor clinice şi de laborator pe 
care le prezenta iniţial bolnava). 
 
În luna februarie 1984, se externează în stare clinică bună 
(ganglionii au diminuat mult, unii chiar până la dispariţie). Iar 
analizele de laborator au devenit cvasi-normale: hemoglobina - 
11,90 g% ; leucocite - 5 400 mm3; (neutrofile 78 %, limfocite 20% 
; monocite 2 %); trombocite 137.000 mm3; în măduva osoasă 
puncţia indică o celularitate normală cu numai 2 % celule blastice. 
Pentru edificarea evoluţiei, este suficientă comparaţia rezultatelor 
analizelor la internare cu cele de la externare. Din luna februarie 
1984 (de la externare) şi până la data de 5.VII.1985 bolnava a fost 
internată de 8 ori în vederea aşa-numitului „reciclaj" (tratament, 
citostatic făcut la intervale fixe de timp). În toată această perioadă 
atât clinic câit şi ca rezultate de laborator evoluţia a fost bună, 
singurele neplăceri ale bolnavei fiind reprezentate de toleranţa 
proastă a medicamentelor citostatice (L-asparaginază, cita-
rabinozidă) şi a cobaltoterapiei (efectuată asupra sistemului nervos 
central pentru prevenirea celei mai de temut complicaţii a bolii - 
meningita leucemică) după care, timp îndelungat bolnava acuza 
greţuri şi vărsături repetate, dureri de cap şi i-a căzut părul de pe 
cap. 
 
Acestea au fost de fapt şi motivele care au stat la baza deciziei 
luate de bolnavă (ajunsă la vârsta de 17 ani) de a abandona 
tratamentul început (şi neter minat) în spital şi căutarea altor căi de 
vindecare. 
 
Exact în această perioadă, află despre terapia naturistă recomandată 
de V. Popa din gazeta Flacăra. 
 
După ce se iniţiază în tainele dietetice ale terapiei naturiste după 
articolele din revistă, aplică din proprie iniţiativă, pentru o perioadă 
de 60 de zile un regim alimentar apropiat (dar nu identic) celui din 
revistă. Îşi modifică din acel moment alimentaţia pentru o perioadă 
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de 60 de zile, excluzând proteinele animale (carnea, laptele, ouăle) 
şi zaharurile rafinate (zahăr, bomboane, ciocolată, rahat etc). Se 
hrăneşte în schimb cu: sucuri de fructe şi legume, grâu încolţit, 
sâmburi de nucă, miere şi polen de albine, iar ca lichide consumă 
cantităţi importante de ceai de tătăneasă sau de coji de stejar. 
 
După perioada de 60 de zile, pe care consideră că a suportat-o bine, 
starea generală fiindu-i foarte bună, îşi îmbogăţeşte regimul 
alimentar, iniţial cu salate de fructe sau apoi cu lapte de capră şi 
puţină brânză de vaci, cu pâine neagră şi, în final, cu mâncăruri 
scăzute, (de legume), dar fără carne. De-abia după doi ani a ajuns 
să mănânce şi cantităţi reduse de pasăre (crescută în gospodăria 
ţărănească). 
 
În anul 1987 îl întâlneşte pe V. Popa care numai printr-un simplu 
examen clinic (practicat cum de obicei o face prin palparea mâinii 
bolnavului în zona pulsului şi atingeri uşoare ale unor puncte 
cutanate de pe antebraţ) afirmă că bolnava are cancer, dar ,,are şi o 
problemă cu tiroida", suferinţe a căror existenţă o confirmă şi 
bolnava. Ea îi prezintă apoi istoricul bolii sale maligne (leucemia), 
tratamentele ,,clasice" (cu citostatice şi cobaltoterapie) şi apoi 
regimul alimentar pe care 1-a respectat după abandonarea 
tratamentului medicamentos. 
 
I s-au recomandat reluarea regimului vegetarian (cu abandonarea 
proteinelor animale) şi masaje cu soluţie de iod pe anumite puncte 
cutanate şi în anumite zile. 
 
De atunci şi până în prezent bolnava respectă prescripţiile primite, 
dar cu o uşoară îmbogăţire a conţinutului meselor (tot cu alimente 
permise de terapia naturistă), şi ceea ce este de semnalat, este 
faptul că din amil 1985 până în prezent, nu a mai primit nici un fel 
de medicament. 
 
A făcut în schimb tot timpul controale hematologice la Institutul de 
Hematologie din Bucureşti, ale căror rezultate, din 1985 şi până 
astăzi se menţin în limite normale. Este convingător, credem, să vă 
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prezentăm dintre multele analize efectuate pe cele mai recente 
(decembrie. 1990). 
 
Hemoleucrograma : hemoglobină 12,30 g%; hematocrit 40%; 
leucocite 4.600 mm3; neutrofile 64%, limfocite 30%; monocite 
6%; trombocite 204.000 mm3. 
 
V.S.H. = 2 mm/oră. 
 
Transaminaze = T.G.P. = 7 U.I. T.G.O. = 10 U.I.  
 
Probe disproteinemie - Timol = 4 U.M.L. 
 
Prin comparaţie cu valorile înregistrate la debutul bolii (1983) 
analizele actuale demonstrează evoluţia bună a stării de sănătate a 
bolnavei, ea însăşi considerându-se vindecată. De altfel, redau o 
mică parte din conţinutul unei scrisori de recunoştinţă a bolnavei, 
ajunsă astăzi la vârsta de 21 de ani, adresată ing. Valeriu Popa: 
„Azi, sub supravegherea dumneavoastră, omul generos, neobosit şi 
mare iubitor de oameni, trăiesc sănătoasă şi mă bucur de viaţă".  
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Cazul nr. 2. Bolnava F. F. în vârstă de 37 de ani, inginer 
din Constanţa. 
 
Diagnostic clinic: Adenocarcinom ovarian, Anexectomie bilaterală. 
 
Diagnostic anatomo-patologic: Tumoră ovariană cu structură 
carcinomatoasă, cu diametrul de 22 cm. 
 
Istoric: În copilărie, de la vârsta de 12 ani, odată cu instalarea 
ciclului menstrual, bolnava prezintă o serie de tulburări endocrine, 
etichetate ca hipotiroidie. Chiar sub tratament substitutiv (tiroton), 
bolnava ajunge să devină obeză (la 15 ani avea 68 kg). 
 
În anul 1982 se internează într-un spital din Capitală pentru 
hipotiroidie, hiperfoliculinemie şi chist ovarian, unde urmează 
numai tratament medicamentos. 
 
În anul 1985 i se depistează un nodul al sânului, tratat cu 
medicamente hormonale. În aceeaşi vară, făcând multă plajă, 
bolnava începe să se simtă rău. Apar metroragii şi dureri pelviene, 
pentru care i se face cauterizarea colului uterin. 
 
Din anul 1987, apar dureri mari de sâni, dureri abdominale şi mai 
ales pelviene, urmate de dereglarea ciclului menstrual. În 1988 apar 
edeme generalizate, pete hiperemice (eritematoase) pe tegumente şi 
formaţiune tumorală ovariană (depistată la examenul ecografic). Se 
decide operaţia de extirpare a tumorii ovariene care se efectuează 
într-o clinică de obstetrică-ginecologie din Bucureşti. Natura 
tumorii a fost precizată prin examenul anatomopatologic, efectuat 
odată cu operaţia şi se stabileşte a fi neoplazică (adenocarcinom). 
 
Pentru afecţiunea canceroasă este îndrumată la Institutul Oncologic 
pentru tratament citostatic şi radioterapie. Acceptă şi începe 
tratamentul citostatic, constată însă că-l suportă foarte greu. Refuză 
însă categoric radioterapia. 
 
Starea clinică nu se îmbunătăţeşte pe măsura promisiunilor 
medicilor şi a aşteptării bolnavei. Într-o stare deplorabilă (stare 
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generală alterată, cu dureri osoase şi hepatice, cu dificultăţi ale 
mersului, cu tulburări urinare şi cu secreţii vaginale abundente), 
bolnava ajunge la inginerul V. Popa. După un consult sumar, i se 
precizează diagnosticul de cancer şi i se recomandă regimul BG 1 
pentru cel puţin 45 de zile sau până la controlul clinic următor. 
 
Bolnava respectă toate rigorile regimului prescris şi la câteva 
săptămâni începe să se simtă mult mai bine decât în trecut. Plaga 
operatorie a cărei închidere trena se închide în sfârşit, iar secreţiile 
purulente vaginale se reduc; bolnava începe să-şi recapete puterea 
fizică şi buna dispoziţie. 
 
După 45 de zile se prezintă la control şi-i precizează d-lui V. Popa 
că a respectat cu rigurozitate regimul, dar nu a fost ferită de unele 
„căderi fizice şi psihice", în special în zilele a 6-a, a 13-a şi a 30-a 
de la începutul tratamentului, manifestate prin exacerbarea 
durerilor osoase, a ameţelii şi a slăbiciunii. Ou ocazia acestui 
control clinic, în afara unor retuşuri la regimul alimentar, i se 
recomandă aplicarea de comprese cu foi de varză (crude) pe sâni şi 
în regiunea axilară, continuarea clismelor (2 în 24 ore) şi spălarea 
(clătirea) gurii cu ulei. Ulterior, cu ocazia altor controale, se 
recomandă îmbogăţirea regimului cu supe, cu produse lactate (din 
lapte nefiert), cu carne de iepure de câmp etc. 
 
În tot acest timp starea bolnavei se îmbunătăţeşte progresiv. 
Durerile cedează, astenia şi insomniile dispar, forţa fizică se reface 
(bolnva începe să tacă multă mişcare în aer liber) iar starea psihică 
nu numai că revine la cea dinaintea îmbolnăvirii, dar bolnava 
devine chiar tonică, volubilă şi capătă o poftă de viaţă greu de 
imaginat. Şi totul ar fi evoluat foarte bine, dacă în perioada 
ianuarie-mai 1990 boala n-ar fi prezentat tendinţă la recădere 
manifestată prin reapariţia unor tulburări mai vechi (dereglarea 
ciclului menstrual, durerile osoase şi mai ales pelviene) sau mai noi 
(tulburări ale mersului, vărsături). 
 
Fără nici un medicament, cu acelaşi regim alimentar, dar cu voinţă 
inimaginabilă de care dă dovadă, bolnava reuşeşte să depăşească 
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momentele critice şi să-şi revină la starea bună manifestată 
anterior. 
 
De atunci şi până în prezent, starea bolnavei se menţine la fel de 
bună, fapt atestat şi de medicii care au îngrijit-o anterior, şi chiar de 
cei care au operat-o, ba chiar şi de cele câteva investigaţii de 
laborator pe care le-a efectuat în ultimul timp. Evoluţia a fost atât 
de bună încât bolnava, anterior pensionată pentru boală, se 
reîncadrează în muncă cu jumătate de normă. 
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Cazul nr. 3 - Bolnava E.B. în vârstă de 47 de ani, 
funcţionară din Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: Neoplasm de sin drept (operat). Metastază 
osoasă la coloana vertebrală lombară. 
 
Diagnostic anatomo-patologic : epiteliom glanduliform cu zone 
mucipare. 
 
Istoricul bolii: Din anul 1970 bolnava constată apariţia unui nodul 
la sânul stâng, dar pentru aceasta nu întreprinde nimic. În anul 
1971 apar şi alte semne clinice care o alarmează pe bolnavă : dureri 
în sânul respectiv şi tulburări ale ciclului menstrual. Abia acum se 
adresează unui medic, care-i recomandă extirparea chirurgicală a 
tumorii şi totodată şi biopsie, pentru precizarea naturii tumorii. 
 
Operaţia este efectuată de îndată, iar rezultatul biopsiei confirmă 
existenţa unei tumori maligne (a se vedea diagnosticul anatomo-
patologic). Faţă de acest diagnostic, se impune o nouă intervenţie 
chirurgicală mai amplă, denumită operaţia Halsted ce constă în 
extirparea sânului şi a ganglionilor vecini din axilă (afectaţi şi ei de 
procesul neoplazic). Intervenţia este efectuată imediat, fără 
incidente, la Institutul Oncologic din Capitală. 
 
Timp de 2 ani după operaţie, evoluţia a fost bună dar după aceea, 
bolnava simte nesiguranţă în mers, face cu mare uşurinţă luxaţii 
articulare şi încep să-i apară dureri la coloana vertebrală lombară. 
Consultă din nou medicii oncologi care-i stabilesc diagnosticul de 
metastaze osoase la vertebrele 3 şi 4 din coloana lombară şi-i 
recomandă tratament cu citostatice şi cobaltoterapie (iradierea 
coloanei vertebrale cu cobalt radioactiv). Începe tratamentul 
prescris (pe care-1 suportă destul de greu), dar apariţia unei 
complicaţii neurologice - parapareza prin compresie modulară - 
impune reinternarea bolnavei în clinica oncologică, unde continuă 
tratamentul citostatic şi cobaltoterapia. După 6 luni de spitalizare 
este externată, dar pleacă ,,în baston", mersul devenindu-i foarte 
dificil. Nu sunt lipsite de importanţă cele 4 recomandări principale 
făcute bolnavei la externare: 
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1. continuarea tratamentului citostatic şi cobalto-terapiei; 
2 . pensionarea; 
3. exerciţii de mers pentru renunţarea la baston; 
4. Supraalimentaţie, cu multă carne friptă. 
 
Şi bolnava se conformează acestor prescripţii medicale. Dar în anul 
1983 îi apare o nouă formaţiune tumorală în regiunea capului 
(frontal) care-i tulbură şi vederea şi-i produce exoftalmie 
(proiectarea în faţă a ochiului din cavitatea sa orbitară). Din nou 
consultaţii, internări repetate, citostatice şi cobaltoterapie. 
 
Farte instruită în privinţa bolii sale, din cărţile de medicină care-i 
cădeau în mână (de altfel ca orice bolnav cu un nivel educativ mai 
ridicat), încearcă să se documenteze şi din altă literatură medicală, 
cea naturistă. 
 
Caută şi găseşte numeroase lucrări în domeniu pe care le citeşte şi 
nu numai atât, încearcă să pună în practică din ele ceea ce 
consideră că i se potriveşte). 
 
Astfel, în 1987 începe un regim vegetarian, excluzând carnea şi 
zahărul din alimentaţie, înlocuindu-le cu cantităţi importante de 
legume, fructe şi ceaiuri de plante. 
 
Acesta este şi momentul în care bolnava se hotărăşte să abandoneze 
tratamentul citostatic şi cobaltoterapia, spre marea nemulţumire şi 
îngrijorare a medicilor săi curanţi, care de altfel o încurajaseră şi o 
trataseră cu toată atenţia şi grija lor. Concomitent, timp de un an a 
efectuat şi tratament homeopatic, rămas însă fără efect. 
 
Şi astfel, ajunge să-1 cunoască pe inginerul V. Popa, să-i ceară 
sprijinul şi indicaţii referitoare la terapia naturistă pe care deja o 
începuse din proprie iniţiativă. 
 
V. Popa o consultă şi-i explică bolnavei că în afara neoplasmului 
de sân care, pentru moment, este rezolvat, prezintă o tumoră 
canceroasă craniană (regiunea frontală), care nu ar fi o metastază 
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de la sân, ci consecinţa unei sinuzite frontale netratate din perioada 
copilăriei, care a degenerat malign după atâţia ani. 
 
Îi recomandă severul regim de „boli grave 1" cu toate etapele lui, 
asociat cu aplicări de frunze de varză crudă (zdrobite) şi de ceapă 
pe pielea capului şi pe ganglionii măriţi, precum şi băi reci de şezut 
şi masaje generale zilnic. 
 
Revenită la control, după primele 2 luni de tratament sever (2 luni 
de post numai cu apă distilată) bolnava explică lui V. Popa că a 
suportat cu dificultate acest regim, şi că a slăbit 10 kg în acest 
interval de timp. Dar Valeriu Popa o sfătuieşte, sau mai bine zis o 
convinge să continue regimul recomandat, pentru că primele semne 
de ameliorare a bolii sunt deja evidente, atât pe plan local cât şi 
general. 
 
Din 1987 şi pînă în prezent, bolnava a urmat indicaţiile lui V. Popa 
date cu ocazia controalelor periodice (la 3-6 luni) şi este hotărâtă să 
continue tot restul vieţii tratamentul naturist, care consideră că „i-a 
adus vindecarea".  
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Cazul nr. 4 - Bolnava R.O. în vârstă de 63 de ani, 
pensionară, Iaşi. 
 
Diagnostic clinic: Neoplasm de sân, cu metastază pulmonară. 
 
Diagnostic anatomo-patologic: Neconcludent  
 
Istoric: În anul 1986, bolnava sesizează prin palpare apariţia unei 
formaţiuni tumorale la unul din sâni. Este internată într-o clinică 
universitară unde i se face biopsie. Rezultatul anatomopatologio 
neconcludent a dictat instituirea unei serii de şedinţe de 
roentgenterapie, după care bolnava a fost operată, extirpându-se 
sânul bolnav şi ganglionii din axila de aceeaşi parte. Timp de 2 ani, 
starea bolnavei a fost bună. În cursul primului an după operaţie, a 
făcut şi tratament cu citostatice, efectuat corect, în ciuda faptului 
că-l tolera foarte greu (avea vărsături, dureri de cap, greţuri). După 
primul an de citostatice, aflându-se în plină cură, ia hotărârea de a 
renunţa la acest tratament, pe care-l consideră barbar, inuman. 
 
În primăvara anului următor (1990) apar dureri toracice, dificultăţi 
în respiraţie (dispnee), imposibilitatea de a dormi pe o parte, dureri 
în regiunea umerilor, coloanei vertebrale şi la cicatricea postope-
ratorie. Examinată de medici este îndrumată de urgenţă să efectuze 
o radiografie pulmonară. Rezultatul este concludent, semnificând 
apariţia unei metastaze pulmonare. Medicul curant insistă pentru 
reluarea curei medicamentoase cu citostatice, pe care bolnava o 
acceptă, o începe, dar o abandonează după primele prize, de astă 
dată definitiv. 
 
In perioada care urmează, tusea şi durerile mari, insuportabile, 
macină sănătatea şi mai ales nervii bolnavei. În această situaţie îşi 
caută sănătatea la inginerul Valeriu Popa, abandonând definitiv 
medicina modernă şi acceptând-o pe cea naturistă. 
 
Este consultată de V. Popa şi i se recomandă tratamentul naturist 
complex tip BG 1. 
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La controlul efectuat după 45 de zile de tratament, starea bolnavei 
nu este mai rea, ci din contră, mai bună, mai ales că i-au dispărut 
durerile iar tusea s-a redus considerabil. Curând însă bolnava 
constată apariţia pe corp, pe torace şi în regiunea presternală a unor 
noduli care sângerau cu uşurinţă. 
 
Reapare jena la respiraţie, tusea şi discrete dureri. 
 
La următorul control, bolnava se prezintă mai bine, jena 
respiratorie şi durerile toracice au dispărut, tusea s-a rărit, apetitul 
şi-a revenit, odată cu ameliorarea stării generale, iar starea psihică 
este bună. 
 
Renunţând de mult la orice fel de medicament (citostatic, 
analgetic), bolnava respectă în continuare regimul recomandat de 
V. Popa, ba mai mult chiar, din proprie iniţiativă ţine post cu apă 
distilată, două zile pe săptămână. 
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Cazul nr 5 - Bolnavul P.R. în vârstă de 56 de ani, 
operator chimist din Făgăraş. 
 
Diagnostic clinic: Neoplasm laringian. 
 
Diagnostic anatomo-patologic : Proces tumoral ventricular stâng 
laringian. 
 
Istoric: Din toamna anului 1988, bolnavul prezintă jenă la 
deglutiţie, dureri şi vocea permanent răguşită. Examinat de un 
medic ORL din localitate, este îndrumat spre Clinica ORL Colţea 
din Bucureşti. Cu acest prilej i se efectuează biopsie laringiană. dar 
rezultatul este neconcludent şi se recomandă repetarea ei după un 
interval de câteva luni. Până atunci însă i se recomandă tratament 
cu antibiotice, anti-inflamatorii. antitusive eţc. Revenind la control 
după câteva luni i se repetă biopsia, care de astă dată este 
concludentă, confirmînd existenţa unui proces tumoral neoplazic 
laringian. Singura cale terapeutică pe care o recomandă specialiştii 
din clinică este operaţia laringiană pentru extirparea tumorii; din 
cauza lipsei de curaj bolnavul tergiversează intervenţia 
chirurgicală. Şi se pare că avea el ceva în gând, deoarece începe să-
l caute pe inginerul Valeriu Popa cu disperare, influenţat de 
aprecierile extraordinare pe care i le făceau actualii sau foştii 
bolnavi care au beneficiat de ajutorul său. 
 
Cu ocazia primei consultaţii i se spune bolnavului că suferă de 
„cancer laringian de gradul III" şi i se recomandă respectarea cu 
stricteţe a regimului BG 1 pentru o perioadă de minimum 45 zile, 
după care să revină la control. Revenit, bolnavul relatează că a 
suportat cu mari dificultăţi tratamentul recomandat, fie din cauza 
instalării constipaţiei rebele fie a pierderii vocii şi de aici 
dificultatea (efortul) de a vorbi. I se recomandă continuarea 
tratamentului şi, în plus, efectuarea de gargară cu ceai de pătrunjel 
sălbatic. 
 
La ultimul control clinic, efectuat la mai mult de un an şi jumătate 
de la instituirea acestui tratament, bolnavul se prezintă bine, vocea 
îi este încă uşor răguşită, poate desfăşura activităţi diverse (chiar şi-
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a reluat vechea îndeletnicire profesională), regimul alimentar i-a 
fost substanţial îmbunătăţit cu pepene, struguri, lapte crud, pâine. 
 
În ultimul timp, din simplă curiozitate a mers la un control la 
medicul ORL care i-a depistat tumora laringiană : după 
laringoscopie, medicul şi-a exprimat uimirea faţă de involuţia 
tumorii şi de ameliorarea clinică pe care o prezintă bolnavul. 
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Cazul nr. 6 - Bolnavul A.W. în vârstă de 70 de ani, 
pensionar din Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: Polip laringian 
 
Istoricul bolii: În urma unei „banale" răceli din sezonul de 
primăvară al anului 1989, bolnavul rămâne cu răguşeală, care tinde 
să se accentueze cu timpul. Se adresează pentru consult unui 
reputat specialist ORL care-i depistează un polip al corzii vocale 
stângi. Consultă şi un alt medic, al cărui diagnostic este similar, 
ambii recomandând intervenţia chirurgicală (şi cu acest prilej şi 
biopsia tumorii) pe care însă bolvanul o refuză. Refuzând operaţia, 
i se recomandă tratament cu medicamente antiinflamatorii, 
dezinfectante locale şi propolis, toate rămase însă fără efect. 
 
Fiind un bolnav cu o aleasă educaţie şi instrucţie, a studiat cu 
interes multă literatură medicală naturistă, motiv pentru care a 
abandonat cu destulă uşurinţă calea medicală alopată, modernă, şi 
s-a apropiat de cea naturistă, tradiţională. 
 
În inginerul Valeriu Popa găseşte pe cel care să-i călăuzească paşii 
prin labirintul unei practici medicale puţin cunoscute la noi şi mai 
puţin acceptate de lumea medicală. Este consultat şi i se stabileşte 
planul terapeutic naturist. Prima recomandare care i se face este 
aceea de a nu accepta operaţia, deoarece există premise favorabile 
vindecării sale fără intervenţie chirurgicală. Urmează recomandări 
legate de regimul sever de dezintoxicare pentru boli grave, regimul 
BG 1, pentru cel puţin 45 de zile, concomitent cu interzicerea 
utilizării oricărui medicament recomandat lui în trecut. 
 
După primele 3-4 zile de tratament naturist răguşeala diminuează, 
iar după circa 30 de zile dispare, vocea redevenindu-i normală. În 
cele 45 de zile de regim au apărut însă şi incidente care i-au pus la 
grea încercare nervii, voinţa şi răbdarea: scădere ponderala de la 63 
kg la 48 kg, dureri de cap, ameţeli, scăderea tensiunii arteriale 
maxime de la 140 mmHg la 100 mmHg, lipotimii (stări de leşin) 
tulburări de echilibru şi scăderea forţei musculare. 
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Ceea ce îi susţine bolnavului moralul este însă rezultatul unui 
control ORL pe care-l face în această perioadă la. acelaşi medic 
(chiar în paralel la mai mulţi medici) care i-a depistat polipul 
laringian. Cu stupefacţie, în cunoştinţă de cauză, ORL-istul 
constată prin laringoscopie dispariţia polipului laringian. 
 
Revenit la control şi la V. Popa, i se recomandă un regim alimentar 
de refacere (îmbogăţit cu proteine animale) pe o durată de până la 7 
ani. 
 
Şi de atunci starea, bolnavului continuă să fie bună. Şi-a recăpătat 
greutatea iniţială, nu mai acuză durerile de cap şi articulare pe care 
le avea în trecut, este apt de efort fizic susţinut (face cu regularitate 
turism alpin si plimbări în aer liber). 
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Cazul nr. 7 - Bolnava M.O. în vârstă de 22 de ani, 
profesoară din Cluj. 
 
Diagnostic clinic: Hemangiosarcom al membrului superior stâng. 
 
Diagnostic anatomopatologic : Proces proliferativ angiosarcomatos 
invaziv. 
 
Istoric : La vârsta de 10 ani (1978) bolnava se loveşte puternic la 
antebraţul stâng. Pe acest loc se formează o tumefacţie cu cea 2 cm 
în diametru, căreia nu i-a acordat o importanţă deosebită. La vârsta 
de 16 ani (1984), accidental, se loveşte în acelaşi loc, pe care apare 
o tumefiere importantă: de astă dată se internează în clinica de 
chirurgie infantilă din oraş. Se face toaleta chirurgicală a plăgii şi 
se aplică un aparat gipsat. Cu ocazia micii intervenţii chirurgicale 
se face şi biopsia locală, al cărui rezultat, verificat în paralel în 
două clinici universitare, a fost acelaşi, cel menţionat în rândurile 
de mai sus. La externare i se recomandă tratament imunoterapic, cu 
o substanţă pe care bolnava nu o putea preciza, tratamentul 
efectuându-se sub controlul Institutului Oncologic. 
 
După 8 ani de la diagnosticarea corectă, bolnava este supusă unei 
noi intervenţii chirurgicale, pentru extirparea altei tumori, apărută 
alături de cea veche. De această dată se practică o rezecţie largă, 
urmată de autoplastie (grefă de piele obţinută chiar de la bolnavă, 
din zonele cu tegumente sănătoase) şi apoi de aparat gipsat. 
 
Evoluţia postoperatorie bună durează doar 3-4 luni, după care 
leziunea locală recidivează. I se propune o nouă intervenţie 
chirurgicală pe care însă datorită totalei decepţii resimţite de 
bolnavă în urma. încercărilor terapeutice nereuşite, o refuză şi 
acceptă cu bună ştiinţă postura de condamnată la o moarte tragică, 
la vârsta de numai 20 de ani. 
 
Luna iunie a anului 1988 este socotită luna renaşterii sale, deoarece 
în acea perioadă are prilejul să cunoască o pacientă (tot cu o boală 
canceroasă) a lui Valeriu Popa, care sub indicaţiile lui evolua 
favorabil. A fost suficient această întâmplare pentru a-i schimba 
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viaţa bolnavei. Îşi recapătă dorinţa de viaţă şi implicit de vindecare, 
fiind dispusă să accepte orice fel de tratament naturist, nu însă şi 
tratamentul chirurgical, citosţatic sau radioterapic pe care îl 
recomandau eu insistentă medicii săi curanţi. 
 
Calea recomandată de câţiva dintre cunoscuţii săi o îndreaptă spre 
ing. V. Popa, dar pe rute ocolite. Conform celor ce se spuneau 
despre capacitatea de a diagnostica o boală chiar în absenţa 
bolnavului, numai la vederea şi palparea fotografiei sale, bolnava 
trimite o fotografie relativ recentă (făcută în urmă cu 2 ani). 
Domnul V. Popa o priveşte cu atenţie şi conchide: ,,această 
bolnavă, la vârsta de 2 ani a prezentat o infecţie urinară, colită, o 
problemă cardiacă şi un eveniment medical deosebit(!) care i-a 
schimbat metabolismul". Bolnava recunoaşte în antecedentele sale 
infecţia urinară, boala de inimă şi colita, dar acel eveniment 
metabolic X nu-l recunoaşte. 
 
În momentul în care se prezintă la consultaţie, V. Popa îi strânge 
mâna, o masează uşor pe braţe şi glezne şi confecţionează rapid 
următorul istoric al bolii : „Când mama bolnavei era însărcinată, a 
avut o stare de intoxicaţie serioasă în organism şi din acest motiv 
sarcina şi mai ales naşterea au fost dificile (bolnava recunoaşte că 
naşterea ei a fost dificilă, prezentînd asfixie albastră). La naştere, ar 
fi prezentat şi luxaţia mâinii stângi (fapt confirmat de astă dată de 
mama, bolnavei), poate chiar o fractură, rămasă nevindecată şi pe 
care s-a dezvoltat procesul canceros, cu circa 10-11 ani în urmă 
(?).Bolnava prezintă o serioasă osteoporoză, datorată toxinelor 
intestinale rezultate din alimentaţia bogată, cu un aport prea mare 
de proteine". 
 
Tratamentul prescris este destul de sever - cunoscutul regim BG 1 - 
dar nu suficient cât şi celelalte proceduri naturiste (cura de apă 
distilată, gargara cu ulei, clismele şi aplicaţiile de foi de varză 
crudă pe plagă) sunt respectate cu rigurozitate de bolnavă, deşi 
singură declară că "în special în primele două săptămâni nu mi-a 
fost deloc uşor cu acest tratament, când de fapt am şi scăzut 6 kg". 
După aceste prime săptămâni de calvar urmează o perioadă mai 
bună, când bolnava se simte mai bine, nu mai scade în greutate, 
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tranzitul intestinal s-a normalizat (nu se mai constipă) şi devine 
aptă de efort fizic moderat. 
 
Chiar în aceste condiţii, bolnava continuă să frecventeze cursurile 
universitare. 
 
Dar după câteva luni de evoluţie bună, apare o recădere locală 
lentă, caracterizată prin reapariţia procesului supurativ. Şi deşi 
renega medicii, ajunge totuşi să consulte unul, care-i recomandă o 
nouă intervenţie chirurgicală. 
 
Ea refuză cu îndârjire operaţia, iar medicii refuză să creadă în 
rezultatele inginerului Valeriu Popa, Cel puţin în cazul acestei 
bolnave. 
 
Cu toate acestea, bolnava îşi continuă implacabil drumul pe care a 
pornit. Regimul alimentar îi este îmbogăţit, iar cicatrizarea plăgii 
este stimulată aplicarea de comprese cu pătlagină şi praf de argilă 
(a nu se înţelege că se aplică praful de argilă direct pe plagă). 
 
Revenită la control după mai multe luni, V. Popa constată cu 
satisfacţie vindecarea plăgii, iar bolnava declară că se simte bine, 
este tonică şi dornică să continue tratamentul naturist până la capăt. 
Cu ocazia ultimei consultaţii, i se interzice expunerea prelungită la 
soare. I se recomandă, în schimb, gimnastică medicală, alergări 
uşoare, turism montan şi cu deosebire continuarea studiilor în 
vederea obţinerii mult doritei diplome universitare. 
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Cazul nr. 8 - Bolnava I.M. în vârstă de 15 ani, elevă din 
Timişoara. 
 
Diagnostic clinic: Tumoră de nuclei bazali (cerebrali). 
 
Istoric: Debutul bolii s-a manifestat brusc în luna februarie 1985 cu 
pareza degetelor mâinii stângi nu mai putea mişca degetele, simţea 
furnicături în ele). După câteva ore, aceleaşi manifestări apar şi la 
piciorul stâng, şi concomitent apare şi pareză facială (hemiparalizia 
feţei) de partea stângă, însoţită de dureri atroce de cap şi de stare 
permanentă de somnolenţă. 
 
Este examinată de un medic şi i se recomandă internarea de urgenţă 
în Clinica de Neurochirurgie din Bucureşti. În următoarele 24 de 
ore este internată şi supusă unor investigaţii paraclinice 
(pneumoencefalografia gazoasă, electroencefalograma, radiografii 
craniene), rezultatele acestora nepermiţînd un diagnostic şi cu atât 
mai mult explicarea cauzei acestei stări de boală. 
 
Numai tomografia computerizată cerebrală a permis evidenţierea 
unei formaţiuni tumorale cu diametrul de aproximativ 2,5 cm, 
localizată în regiunea nucleilor bazali din creier. 
 
S-a apreciat, în urma unui consult interdisciplinar, că tumora este 
inabordabilă chirurgical, ceea ce a şi determinat imposibilitatea 
stabilirii cu exactitate a naturii tumorii (tumoră canceroasă sau 
benignă, hematom, colecţie purulentă etc). 
 
Dar aspectul tomografic şi severitatea cazului au determinat 
medicul curant să opineze că este vorba de o tumoră malignă şi în 
consecinţă i-a administrat bolnavei un tratament complex 
anticanceros constând în: cortizon, medicamente citostatice, şi 12 
şedinţe de radioterapie craniană. 
 
În ciuda acestui tratament, starea bolnavei nu se ameliorează decât 
într-o mică măsură, situaţie în care părăseşte spitalul după 30 de 
zile de spitalizare. Recomandările făcute la. externare vizau 
administrarea unor medicamente simptomatice (midocalm, 
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algocalmin) şi indicaţia revenirii după 6 săptămâni pentru reluarea 
tratamentului cu citostatice şi a radioterapiei. 
 
Decepţionaţi de rezultatele nesatisfăcătoare obţinute în urma 
tratamentelor efectuate în Clinica de Neurochirurgie, cu prea multă 
uşurinţă şi mult prea repde, părinţii hotărăsc să abandoneze 
tratamentul citostatic şi radioterapeutic început în clinică şi ca atare 
refuză internarea copilei în spital, conform înţelegerii stabilite 
anterior. 
 
Prin intermediul redacţiei revistei Flacăra, familia intră în legătură 
cu inginerul V. Popa. Diagnosticul, susţine familia, i-a fost stabilit 
bolnavei chiar în absenţa ei, fiind necesară prezentarea unei 
fotografii, a cărei simplă atingere i-a fost suficientă lui V. Popa 
pentru a-şi da seama că este vorba de o tumoră cerebrală şi familiei 
pentru a considera că se află în faţa unui om cu calităţi 
miraculoase. Sfaturile sale terapeutice au constat în regim naturist 
(sucuri de legume şi fructe), iar dintre celelalte proceduri ale 
medicinei naturiste, masaje cu infuzii de plante medicinale. 
 
Timp de 30 de zile alimentaţia bolnavei a constat din sucuri de 
morcov, pătrunjel, sfeclă roşie, zeamă de tărâţe şi lapte de capră 
nefiert, gălbenuş de ou crud frecat cu miere, ceai de tătăneasă (1 
litru zilnic) şi de coada calului (dimineaţa şi seara, pe stomacul 
gol). 
 
După 30 de zile regimul i-a fost îmbogăţit cu salată de legume, cu 
seminţe de dovleac şi floarea soarelui, cu cireşe, căpşuni, mere, 
pere. Concomitent i s-a recomandat continuarea procedurilor 
recuperatorii funcţionale: masaje, fricţiuni cu prosopul umed, băi 
reci la picioare, mişcări uşoare de gimnastică medicală, plimbări 
scurte în aer liber. 
 
După 3 luni de la debutul bolii, cu un astfel de tratament naturist, 
pareza feţei, a mâinii şi a piciorului stâng au dispărut, iar la 
tomografia computerizată, formaţiunea tumorală cerebrală abia se 
mai observă. 
 



 22

La un an şi şase luni de la debut, cu aproximativ acelaşi regim 
alimentar (la care se adaugă pâinea neagră) şi acelaşi tratament 
recuperator, starea copilei este foarte bună, şi-a reluat activitatea 
şcolară normală şi se joacă precum toţi ceilalţi copii sănătoşi 
(aleargă, patinează). 
 
Demn de semnalat este şi faptul că în toată această perioadă nu a 
urmat nici un tratament medical (nici medicamente citostatice, nici 
radioterapie şi nici chiar medicamente simptomatice). 
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Cazul nr. 9 - Bolnavul R.S. în vârstă de 28 de ani, din 
Zimnicea 
 
Diagnosticul clinic: Neurinom 
 
DIagnosticul anatomo-patologic: Neurinom de coadă-de-cal 
 
Istoric: Începând din vara anului 1979 bolnavul, copil fiind, acuză 
dureri în membrul inferior stâng. Se internează în Spitalul de copii 
Gr. Alexandrescu din Bucureşti unde este tratat simptomatic cu 
aspirină şi vitamina B . Atât în spital, cât şi la domiciliu, starea 
copilului nu se ameliorează, ba chiar se înrăutăţeşte (durerile în 
membrul inferior devin atroce, apar dureri de-a lungul coloanei 
vertebrale). Se impune o nouă internare în acelaşi spital, ocazie cu 
care s-a considerat necesară imobilizarea respectivului membru în 
aparat gipsat, pentru perioada de 15 zile. Nici în urma acestei 
terapii starea bolnavului nu se îmbunătăţeşte. Se opinează pentru o 
nouă internare, de astă dată într-un spital cu profil reumatologie 
(Centrul de reumatologie din Bucureşti). Aici se stabileşte 
diagnosticul de spondilită anchilozantă, iar tratamentul efectuat a 
constat în administrarea de Ketazon şi Percluson. La externare i se 
recomandă tratament recuperator în staţiunile balneoclimaterice din 
ţară; în urmatorul an a efectuat t rei asemenea cure 
balneofizioterapice - Eforie-Nord, Techirghiol şi Băile Felix - dar 
fără ameliorări considerabile. 
 
În toamna anului 1981 este internat în Clinica de Neurochirurgie a 
Spitalului Dr. Gh. Marinescu din Bucureşti. În urma mielografiei 
cu lipidol (metodă de explorare a măduvei spinării) se stabileşte 
diagnosticul de tumoare de coadă de cal, confirmată prin biopsie a 
fi an neurinom. După o ameliorare pasageră, urmează o nouă 
perioadă de dureri mari şi iar o internare, de astă dată în Spitalul 
Militar Central şi iar o nouă operaţie urmată de tratament 
recuperator în Institutul de Balneologie şi Fizioterapie din 
Bucureşti. 
 
Chiar în această perioadă apare pareza spastică a membrelor 
inferioare. Urmează alte două intervenţii chirurgicale (la interval de 
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30 zile) şi iar recuperare balneofizioterapică. Cu tot acest 
tratament, mersul bolnavului nu mai este posibil decât cu ajutorul 
unui cadru metalic pe care se sprijină în deplasările sale. De abia 
după un nou tratament recuperator (electroterapie, împachetări cu 
parafină, masaje) în staţiunea Techirghiol, reuşeşte să meargă din 
nou fără cadrul metalic ajutător, iar pareza spastică să persiste doar 
la planta stângă. Urmează alte internării în spitale, alte tratamente 
recuperatorii, dar starea bolnavului continuă să se înrăutăţească. 
Pareza membrului inferior se accentuează, apar tulburări de 
micţiune şi de defecaţie. 
 
În vara anului 1989, în starea de mai sus, este văzut de Valeriu 
Popa, care în urma unui consult îi recomandă alimentaţie 
vegetariană şi tehnici terapeutice naturiste (masaje, presopunctură, 
băi calde). 
 
După un an de tratament, bolnavul declară că se simte bine, 
durerile coloanei au cedat şi suportă bine regimul naturist 
(îmbogăţit cu cîteva alimente mai consistente). 
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Cazul nr. 10 - Bolnava S. I. în vârstă de 34 de ani, 
tehnician din Bucureşti 
 
Diagnostic clinic: Melanom malign cu metastază ganglionară. 
 
Diagnostic anatomo-patologic: Melanom malign, formă nodulară, 
nivel III Klarke. 
 
Istoric: Din anul 1985, bolnava constată apariţia unui nev 
pigmentai (aşa numitul „neg") cu diametrul de cca 14 mm, 
pruriginos şi care la scurt timp de la debut începe să sângereze (fără 
ca bolnava să poată preciza dacă sângerarea s-a produs în urma 
unui traumatism local). Este examinată de un medic dermatolog 
care-i recomandă şi îi şi efectuează operaţia de înlăturare a tumorii, 
printr-o tehnică denumită electroexcizie a nevului pigmentar; un 
fragment din tumoră a fost folosit pentru efectuarea biopsiei, al 
cărei rezultat este cel precizat în diagnosticul anatomo-patologic de 
mai sus. 
 
La scurt timp după intervenţia chirurgicală, apare o tumefacţie 
importantă în axila dreaptă, un ganglion la care procesul tumoral a 
difuzat pe cale limfatică de la nevul pigrnentar degenerat malign. 
În această situaţie, i se recomandă efectuarea a 15 şedinţe de 
rontgenterapie pe zona axilară afectată de procesul tumoral, în 
paralel cu un tratament de imunostimulare cu Corine bacteryum 
parvum şi cu Iscador. 
 
După acest tratament complex, adenopatia axială a diminuat mult; 
cu toate acestea tratamentul de imunostimulare a continuat mult 
timp şi după aceea. 
 
În toamna anului 1987 constată că adenopatia veche (cea din axila 
dreaptă) se măreşte considerabil în volum. În asemenea situaţie 
medicii din clinica dermatologică în care se îngrijea i-au indicat 
două variante de tratament: o nouă operaţie sau un nou ciclu de 
roentgenterapie. Bolnava a optat pentru prima soluţie - operaţia - 
adresându-se în acest scop Institutului Oncologic din Bucureşti. Un 
reputat specialist oncolog i-a recomandat însă ca înainte de operaţie 
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să efectueze patru serii de citostatice (medicamente antitumorale) 
cu Vincristină şi Deticene. Suportă însă foarte greu efectul 
citostaticelor. Şi dacă la aceasta mai adăugăm şi faptul că oralul 
bolnavei începea să se prăbuşească, înţelegem de ce, cu multă 
uşurinţă, bolnava se hotărăşte să abandoneze calea medicală şi se 
să îndrepte spre medicina naturistă. 
 
Studiind în acest timp numeroase lucrări de medicină naturistă, i s-
a întrezărit o speranţă de viaţă, de care bolnava se leagă. Se 
hotărăşte să renunţe la tratamentul citostatic şi cu raze Roentgen 
dar şi la analgeticele pe care le lua pentru combaterea durerilor. 
 
Mai exact, se conduce după metodele inginerului V. Popa, despre 
care află din diverse lucrări originale publicate sau din presa care-i 
făcea publicitate în acest sens. 
 
Din proprie iniţiativă deci, în primăvara anului 1987 începe 
tratamentul naturist, care a constat în : 
- 14 zile post sever cu apă distilată, urmat de 
- 2 luni numai cu legume crude şi sucuri de fructe sau legume. 
 
Nefiind sigură că urmează cel mai bun regim alimentar, bolnava 
insistă şi ajunge să fie consultată şi îndrumată terapeutic de V. 
Popa. 
 
Momentul consultului este interpretat ca un miracol de către 
bolnavă. Este consultată şi fără ca ea să declare afecţiunea de care 
suferă (şi pentru care poseda şi documente medicale care să o 
ateste) i se spune că are „cancer ganglionar" şi chiar mai mult, că în 
afara tumorii ganglionare din axilă, ar mai avea şi câte o tumoră 
ganglionară sub clavicular, bilateral (?). 
 
I se recomandă continuarea regimului vegetarian pe care bolnava îl 
începuse cu cîteva luni în urmă, precum şi suprimarea oricărui 
tratament medicamentos. În plus, i se indică să aplice comprese cu 
ceapă coaptă şi cu frunzede varză (crudă) zdrobită, atît în regiunea 
axilară, cât şi în regiunile subclaviculare (pentru presupusele 
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metastaze ganglinare) precum şi tamponări cu soluţie iodată, în 
regiunea axilei, braţelor şi toracelui. 
 
După acest tratament, masele ganglionare diminuează în volum, iar 
din ganglioni se scurge o secreţie negricioasă (?); după câteva luni, 
aceasta a încetat şi s-a produs vindecarea locală. 
 
De atunci şi până în prezent, starea bolnavei este foarte bună, acest 
fapt fiind atestat şi de medici, cu ocazia unor controale recente. 
 
Tonusul extrem de bun al bolnavei o face să fie îndrăgostită de 
viaţă şi de semenii săi, în frunte cu inginerul V. Popa pe care-l 
venerează pentru harul său divin. 
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Cazul nr. 11 - Bolnava V. M. în vîrstă de 69 de ani, 
pensionară, din Bucureşti.  
Diagnostic clinic: Nodul tiroidian, Artroza halucelor 
 
Istoric: De mai mulţi ani bolnava se plângea de o permanentă stare 
de oboseală, somnolenţa alternând cu insomnie, stare de agitaţie, 
anxietate, dureri de cap. Devine vizibilă creşterea în volum a 
tiroidei („guşă"). 
 
În anul 1988 în cadrul Institutului de Geriatrie din Bucureşti, i se 
diagnostică nodul tiroidian pentru care i se recomandă internarea în 
Institutul de Endocrinologie în vederea operaţiei. Dar, din motive 
independente de voinţa bolnavei, operaţia a fost amânată din 
sezonul excesiv de călduros (iulie) în sezonul rece (noiembrie). 
Exact în această perioadă de tergiversare a operaţiei, a intervenit 
schimbarea hotărîrii bolnavei, ea nemaidorind să fie supusă 
operaţiei. 
 
În aceste momente de cumpănă, intervine momentul V. Popa. 
Despre posibilităţile salede diagnostic şi de tratament află de la alţi 
bolnavi şi chiar merge să asiste la locul (o bancă dintr-un parc) 
unde el acorda consultaţii. După câteva zile ,,de asistenţă" pe care 
le-a făcut pe lângă inginerul Valeriu Popa, s-a hotărît să-i devină 
pacientă. Consultaţia a constat în palparea pulsului şi a altor zone 
ale mâinilor, regiunii gâtului şi feţei, iar verdictul, pe cât de repede 
a fost pronunţat, pe atît de cutremurător a fost: Cancer gradul 2 1/2, 
fără indicaţie operatorie. A doua suferinţă a bolnavei se datora unei 
boli cronice degenerative - artroza halucelor (degetele mari de la 
picioare) - care data de 14 ani şi care-i făcea mersul aproape 
imposibil. 
 
Tratamentul naturist recomandat a constat în regim alimentar de tip 
„defecţiuni ale sângelui" (prezentat deja la cazurile precedente) 
clismă cu ceai de rostopască, aplicări de comprese cu frunze de 
varză (crudă) zdrobită, pe regiunea tiroidiană, în timpul nopţii şi 
din tamponări eu soluţii iodate pe unele zone ale tegumentelor 
(regiunea gâtului, coatelor, umerilor) 7 zile consecutiv, urmate de 
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14 zile de pauză, după care se reia o nouă cură terapeutică după 
aceeaşi schemă. 
 
La primele controale clinice, starea bolnavei este satisfăcătoarea. 
Ea se simte mai bine, este liniştită, doarme bine, iar durerile de la 
picioare au diminuat, permiţându-i deplasări scurte. 
 
După aproximativ un an de tratament, nodulul tiroidian s-a redus la 
aproximativ 1/3 din volumul iniţial, starea de somnolenţă a 
dispărut, este liniştită, poate să desăşoare activităţi gospodăreşti 
uşoare şi să facă deplasări scurte. 
 
Suportă bine regimul vegetarian şi ne asigură că-l va continua, 
dovedind o mare voinţă de vindecare. 
 
Un fapt clinic merită descrierea sa. În perioada tratamentului, 
bolnava acuză o criză de sciatică, pentru care, cu mare dificultate, 
se deplasează până la V. Popa. Acesta îi face câteva şedinţe de 
"transfer de energie" după care bolnava se simte mai bine, nu mai 
acuză dureri lombosciatice, şi se poate deplasa cu uşurinţă. (?) 
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Cazul nr. 12 - Bolnava A.B. în vârstă de 34 de ani, 
profesoară din Bucureşti 
 
Diagnostic clinic: Pancreatită cronică. Tumoră a cozii pancreasului 
 
Istoric: În copilărie bolnava a suferit de dischinezie biliară şi 
giardioză. Mai târziu, la vârsta de 20 de ani, i s-a diagnosticat şi un 
ulcer gastric (cu nişe). Evoluţia în timp a ulcerului a fost 
nefavorabilă, astfel încât, în ciuda tratamentelor efectuate cu 
pansamente gastrice, spasmolitice, sedative şi regim dietetic 
antiacid, dolnava este propusă pentru operaţie, existând suspiciunea 
de malignizare (cancerizare= a ulcerului gastric. Intervenţia 
chirurgicală efectuată în anul 1982 nu confirmă diagnosticul de 
ulcer gastric şi cu atât mai mult de cancer stomacal, ci prezenţa 
unui proces inflamator pacreatic cronic ("pancreatită cronică"). 
Timp de un an după operaţie starea bolnavei s-a îmbunătăţit, dar 
încet-încet reapar durerile abdominale, senzaţia de disconfort 
abdominal şi lipsa poftei de mâncare. I se recomandă din nou o 
bogată medicamentaţie antiulceroasă, dar starea clinică în loc să se 
îmbunătăţească, se înrăutăţeşte. Urmează o nouă internare, de 
această dată în Spitalul Fundeni, pe care-l părăseşte cu vechiul 
diagnostic de pancreatită cronică dureroasă şi suspiciune de 
insulinom. Atât regimul alimentar cât şi medicaţia continuată 
pentru pancreatită sunt asemănătoare cu cele pentru boala 
ulceroasă, astfel încât bolnava continuă tot cu aceleaşi 
medicamente. Reinternată în Spitalul Fundeni, face ecografie 
abdominală, al cărei buletin indică: tumoare pancreatică 
segmentară şi o tumoare hepatică de lob drept. 
 
Se reconsideră tratamentul, administrându-i-se bolnavei şi fermenţi 
pancreatici. Totuşi durerile abdominale cresc în intensitate, pofta 
de mâncare scade îngrijorător, astfel încât este de înţeles de ce 
bolnava slăbeşte continuu, nu mai are forţă fizică şi, sub aspect 
psihic, deşi constituţional este o optimistă, o veselă, traversează o 
perioadă de anxietate şi de mare îngrijorare, legate de mersul bolii. 
 
Tratamentul medical alopat pentru suferinţele sale nu exista, iar 
operaţia pe pancreas nu se putea efectua. 
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Părăseşte spitalul la cerere şi-şi îndreaptă speranţele spre medicina 
naturistă. Se inspiră din astfel de lucrări aşa încât din anul 1986 
trece la un regim alimentar de crudităţi. 
 
După câteva luni de ameliorare clinică, survine din nou decepţia, 
datorată reapariţiei durerilor abdominale atroce. 
 
Şi astfel, ajunge la inginerul Valeriu Popa; este consultată cu 
atenţie, după care i se pronunţă, fără menajamente, şi verdictul: 
;Din punct de vedere fizic eşti moartă; energetic, mai ai zile, dar 
trebuie să lupţi din toate puterile ca să te autovindeci:. 
 
Îi recomandă pentru început o primă cură de post sever cu apă 
distilată pentru o perioadă de 45 de zile, după care i se indică 
revenirea la control. Revenită, bolnava se destăinuie că se simte 
bine, durerile abdominale, altădată atroce, au dispărut, forţa fizică 
începe să se refacă, iar buna dispoziţie ia locul depresiei psihice în 
care intrase. A urmat un regim vegetarian, suport nu uşor, dar cu 
stoicism de bolnavă. Cu ocazia unei greşeli alimentare pe care o 
comite cu prilejul unei mese festive (fără a face abuz, face numai 
uz de prăjituri, tot, ciocolată), bolnava are prilejul să resimtă 
imediat sancţiunea greşelii sale, acuzând dureri abdominale, 
vărsături, palpitaţii, tahicardie, insomnie, dureri de cap. Acest 
incident dietetic i-a întărit hotărârea de a respecta întocmai 
recomandările lui Valeriu Popa. Şi de atunci şi până astăzi, bolnava 
respectă riguros regimul naturist, care-i conferă starea de bine pe 
care nu i-au dat-o tratamentul şi regimul recomandate de medicii 
din diversele spitale prin care a trecut. 
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B) Boli de colagen 
 

Cazul nr. 13 - Bolnava A.M. în vârstă de 34 de ani, din 
Rm.Vâlcea. 
 
Diagnostic clinic: Colagenoză (Vasculită sistemică), Litiază biliară, 
Hipertensiune arterială, Spondiloză cervicală, Discopatie lombară, 
Anemie hipocromă. 
 
Diagnostic anatomopatologic: Vasculită sistemică 
hipocomplementemică. 
 
Istoric: Primele semne de boală, dar discrete şi nespecifice, apar cu 
aproximativ 10 ani în urmă. 
 
Din anul 1988, însă, apar noi simptome (tahicardie, edeme şi 
hiperemia gambelor, prurit, febră) care se accentuează, astfel încât 
o determină să se interneze în spitalul din localitate. Examenele de 
laborator indică retenţie azotată (creşterea ureei, acidului uric, 
creatininei), prezenţa proteinei C reactive în sânge 
criofibrinogenului şi a complexelor imune circulante. 
 
Ultimele analize confirmă existenţa unei boli autoimune (vasculita 
sistemică). Ecografia evidenţiază colecistul mărit. 
 
Tratamentul efectuat, atât în spital, cât şi ambulatoriu, după 
externare, rămâne fără rezultat, astfel încât la începutul anului 1989 
bolnava este îndrumată pentru internare la Institutul de Medicină 
Internă din Spitalul Colentina (Bucureşti). 
 
Aici efectuează numeroase investigaţii paraclinice (biochimice, 
imunologice) şi biopsie cutanată, probe prin care se stabileşte 
diagnosticul de boală de colagen şi se confirmă existenţa celorlalte 
afecţiuni stabilite anterior. Se instituie tratament cu cortizon, 
indometacin, heparină etc., dar fără să influenţeze în bine evoluţia 
bolii. Mai mult, chiar sub tratament bolnava prezintă parestezii şi 
"senzaţia de rece" în membrele inferioare. 
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În această situaţie ajunge la inginerul V. Popa în luna iunie 1989, 
care-i recomandă suprimarea bruscă a tratamentului medicamentos, 
cu excepţia cortizonului, a cărui reducere trebuie să o facă 
progresiv.  
 
Cu acest prilej i se recomandă regimul dietetic naturist "boli de 
sânge" (prezentat în detaliu la descrierea cazurilor precedente=. 
 
Revenită la control, bolnava afirmă că a slăbit 10 kg în această 
perioadă. I se recomandă modificarea regimului, trecând la regimul 
sever BG 1, pentru o perioadă de 45 de zile. 
 
După o nouă amelioaare clinică, apare recrudescenţa bolii, 
manifestate prin reapariţia edemelor, dureri în membrele inferioare, 
stare de oboseală permanentă şi stări de leşin. 
 
Din nou Valeriu Popa îi recomandă continuarea regimului 
alimentar, continuarea tratamentului cu cortizon (în doze mici) şi 
aplicare de comprese cu foi de varză (zdrobită) pe gambe, coapse şi 
la articulaţiile gleznelor. 
 
La un nou control clinic, se recomandă înlocuirea vechiului regim 
alimentare cu cel pentru "boli hepatice" concomitent cu 
administrarea zilnică de cortizon în doze mici. 
 
Urmează o nouă ameliorare a stării clinice, dar de scurtă durată, 
după care se produce recrudescenţa manifestărilor bolii (în special 
accentuarea petelor vasculare pe gambe şi coapse). Se manifestă în 
mod sever şi scăderea ponderală, bolnava ajungând de la 79 kg, cât 
avea la începutul tratamentului, la 59 de kg. 
 
Dar, cu perseverenţă în efectuarea întocmai a tratamentului 
prescris, bolnava începe să se simtă mai bine, să nu mai aibă dureri 
în membre, edemele se reduc, îsi recapătă ăarţial forţa de muncă 
(efectuează treburi gospodăreşti). Fotografiile din perioada 
respectivă demonstrază neta ameliorare a leziunilor vasculare de pe 
coapse şi gambe. 
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În următoarele 3 luni a urmat acelaşi regim alimentar (hepatic) dar 
a efectuat şi două cure de post cu apă distilată, una de 7 zile ş cea 
de a doua de 14 zile, timp în care nu a respectat repaosul la pat, ci 
şi-a desfăşurat activitatea curentă în gospodărie.  
 
În timpul celei de-a doua perioade de post sever cu apă distilată, 
bolnava se simte rău (reapar edeme şi mâncărimi ale coapselor şi 
gambelor, precum şi stări de ameţeală); după 24 de ore, starea 
clinică se îmbunătăţeşte, dar apar edeme la nivelul pleoapelor şi al 
buzelor (?). Contra tremurăturilor şi a stărilor de slăbiciune, care 
apărea din când în când, bolnava lua câte o linguriţă de miere de 
albine, suficientă pentru a face ca aceste tulburări să dispară pentru 
moment. 
 
A reluat apoi regimul de boli hepatice, pe care-l urmează şi astăzi, 
iar la ultimul examen clinic starea bolnavei este considerată bună. 
Deşi ajunge chiar la 55 kg (-25 kg faţă de greutatea iniţială), 
bolnava afirmă că se simte bine, atât fizic, cât şi psihic. Au dispărut 
leziunile de pe membrele inferioare, rămânând pe locul lor numai 
nişte pete pigmentare. Au dispărut edemele, durerile şi pruritul 
local. Capacitatea de muncă s-a recuperat integral, astfel încât 
bolnava, pensionată de 4 ani pentru boală, a redevenit capabilă de 
efort fizic susţinut, efectuând singură toate activităţile gospodăreşti. 
O relatare a bolnavei reţine atenţia în mod deosebit. Mergând la un 
control medical după câţiva ani de la abandonarea ultimei instituţii 
medicale care a îngrijit-o, bolnava a explicat medicului său curant 
tratamentul naturist pe care l-a efectuat la recomandările domnului 
Valeriu Popa. 
 
Constatările clinice au fost surprinzătoare pentru medic, ele 
confirmând o evoluţie în bine, nesperată la ultima externare din 
spital (1990). Mai mult chiar, afirmaţia medicului curant este 
întărită de recentele rezultate de laborator, care sunt mult mai bune 
decât în trecut, şi destul de apropiate de valorile lor normale. 
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C) Boli de piele 
 

Cazul nr. 14 - Bolnavul I.L. de 35 de ani, muncitor din 
Bucureşti 
 
Diagnostic: Psoriazis generalizat 
 
Istoric: În anul 1974 apar pe corp primele semne ale bolii, sub 
forma unor pete de mărimi diferite, şi contur neregulat, la început 
localizate pe abdomen, pe torace şi pe membre, iar cu timpul 
generalizat pe întreg corpul. 
 
Este internat pentru prima dată, în acelaşi an, în Clinica de 
Dermatologie a Spitalului Berceni - Bucureşti, unde i se stabileşte 
diagnosticul sus-menţionat şi i se aplică tratament local (cu 
unguente şi soluţii de uz extern, pe care bolnavul nu le poate 
preciza). La externare i se face recomandarea de a continua acelaşi 
tratament ambulatoriu încă 30 de zile. După acest interval de timp, 
starea se îmbunătăţeşte simţitor, bolnavul considerându-se chiar 
vindecat definitiv. Dar, după aproximativ 6 luni, boala reapare tot 
sub forma iniţitală. Urmează o altă serie de tratament (cu aceleaşi 
medicamente), după care iar survine vindecarea. Din acel an (1973) 
şi până în anul 1987 boala prezintă numeroase recăderi 
(reîmbolnăviri) seezoniere (de regulă primăvara şi toamna), motiv 
pentru care bolnavul a fost internat în repetate rânduri în spital sau 
a făcut ambulator (la domiciliu) numeroase serii de tratamente 
medicamentoase. Ele constau în administrarea locală de 
medicamente de tipul soluţiilor sau unguentelor decapantem pe 
bază de acid salicilic, lanolină, vaselină, Fluocinolon, Locacorten 
Tarr, terapie asociată cu cură heliomarină )expunere la razele 
ultraviolete marine). 
 
Timp de 14 ani, bolnavul urmează acest tratament. Dar, dacă în 
primii ani ameliorările erau regulă, ele au devenit excepţii în 
ultimii ani ai perioadei la care ne referim. Pe măsură ce timpul 
trecea, reziunile cutanate se generalizau, deveneau din roşii-
violacee, albe-sidefii, acoperite cu un depozit gros care se 
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descuama cu uşurinţă. Dar cel mai supărător lucru pentru bolnav nu 
este atât prezenţa acestor leziuni, cât pruritul generalizatc (senzaţia 
de mâncărime) care însoţeşte boala şi a cărui intensitate reuşeşte 
aproape întotdeauna să transforme bolnavul într-un infirm. Este 
neliniştit, agitat, nu doarme, se scarpină continuu, ia medicament 
după medicament, în doze din ce în ce mai mari, pentru a reuşi să-i 
amelioreze măcar în parte sau pentru puţin timp starea 
insuportaiblă pe care i-o creează boala. În plus, bolnavul este 
complexat de astectul fizic inestetic (mai ales al feţei), motiv 
pentru care suferă de o interiorizare psihosocială, care-l determină 
la izolarea de cei din jurul său, închizându-se în "turnul său de 
fildeş", fie în spital, fie acasă. 
 
După numeroasele internări în clinici dermatologice şi balneare, ale 
căror efecte terapeutice nu-l mulţumesc pe bolnav, survine 
perioada de neîncredere totală în posibilităţile ştiinţifico-medicale 
de a se vindeca. 
 
În această perioadă de disperare pe care o trăieşte bolnavul află din 
publicaţia perioadică Flacăre despre inginerul V. Popa şi de 
tratamentele naturiste pe care le recomanda unor bolnavi, printre 
aceştia fiind şi cei cu boli de piele. După indicaţiile din ziar şi la 
propria iniţiativă, trece la un regim de crudităţi, pe care-l respectă 
timp de doi ani, şi al cărui rezultate încep să-l satisfacă în aşa 
măsură, încât îl determină să se adreseze direct autorului 
preconizatului tratament naturist. 
 
Şi astfel, în iarna anului 1989 ajunge la V. Popa. Acesta îi solicită 
ultimul bilet de externare din spital şi o fotografie color pentru a 
avea o imagine obiectivă a bolii, înainte de începerea tratamentului. 
 
Bolnavul este convins cu acest prilej de mentorul său că boala este 
vindecabilă fără nici un fel de medicament, dar cu un efort enorm 
de voinţă, de ambiţie şi cu multă speranţă. 
 
Cu mici retuşuri aduse regimului naturist pe care deja în începuse 
bolnavul, se prezintă la control după 45 de zile. Starea sa clinică 
este mult îmbunătăţită de astă dată, observaţie care aparţine atât 
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tămăduitorului, cât şi bolnavului însuşi. Cu acest prilej, i se aduc 
modificări regimului alimentar de până acum, trecându-l la regimul 
pe care V. Popa îl denumeşte "regimul de eczeme". Acest regim 
constă, în principal, în folosirea largă în alimentaţie a cerealelor 
(orz, mei, porumb, orez), legumelor (fasole, varză, morcov, 
păstârnac), fructe (mere, banane), ceaiuri de plante, apă şi 
interzicerea produselor lactate, a fructelor acre (necoapte), a 
citricelor, a zahărului, cărnii, uleiului, a alimentaţiei pregătite prin 
prăjire sau frigere, a alimentelor fermentate şi a sării de bucătărie. 
 
Revine la control după alte 45 de zile, prilej cu care este din nou 
fotografiat; starea clinică este de ată dată incomparabil mai bună 
decât la examenul precedent. I se recomandă continuarea aceluiaşi 
regim, pentru următoarele trei luni. 
 
În iulie 1990 revine la control, ocazie cu care i se fac înregistrări pe 
peliculă video şi noi fotografii, în care se constată rezultate de-a 
dreptul spectaculoase. 
 
Toate crustele psoriazice s-au detaşat, rămânând în jurul lor zone 
pigmentare alb-roşietice, cu tendinţă netă la normalizarea 
aspectului tegumentelor (în special la faţă, torace, abdomen, 
coapse). Starea fizică (şi chiar psihică) pe care o etalează bolnavul 
este foarte bună; nu mai acuză sezaţia de mâncărime, de oboseală, 
de nervozitate. Are apetit bun şi nu-i pare greu de respectat regimul 
laimentar naturist, mai ales după ultimul consult, când i s-a permis 
să mănânce câte puţin din alimente până atunci interzise, precum: 
lapte, brânză, iaurt. 
 
Acum "regimul de eczeme" este înlocuit parţial cu cel lacto-
vegetarian în care i se permit bolnavului produse lactate, dar şi 
legume (salate, sucuri) şi ceaiuri medicinale (în amestec de 
rostopască, gălbenele, coji de stejar, salcie şi nucă, caprifoi, 
fumărică şi veronică). I se interzic dintre leguminoase: fasolea, 
mazărea, lintea, iar dintre fructe: citricele şi merele. Bolnavul 
urmează să vină periodic (la interval de aproximativ 3 luni) la 
control. 
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Cazul nr. 15 - Bolnava E.M. în vârstă de 32 de ani, 
tehnician, din Craiova 
 
Diagnostic clinic: Psoriazis generalizat, Artropatie psoriazică. 
 
Istoric: Debutul bolii se situează în anul 1977, când la scurt timp 
după o naştere, bolnava constată inflamarea articulaţiei pumnului 
drept. După câteva zile, inflamaţia neavând tendinţa de retrocedare, 
obligă bolnava să consulte medicul. Lipsa altor elemente de 
diagnostic îl împiedică pe acesta să formuleze un diagnostic de 
certitudine, ci numai de probabilitate, susoectând o boală reumatică 
acută. În consecinţă, recomandă tratamentul obişnuit al unor astfel 
de îmbolnăviri, constând în administrarea unei doze mari de 
aspirină, asociată cu cortizon (prednison); tratamentul nu aduce 
nici cea mai mică ameliorare a bolii. 
 
În această situaţie i se recomandă internarea în Spitalul de 
reumatologie din Bucureşti. Aici, un element de diagnostic care-i 
scăpase primului medic - şi anume petele roşietice din regiunea 
articulaţiilor coatelor, pumnilor, genunchilor - nu scapă observaţiei 
medicului reumatolog, care asociind această iritaţie locală cu 
inflamarea articulaţiilor, stabileşte diagnosticul de artropatie 
psoriazică. Pentur certitudinea diagnosticului, bolnavul este 
transferat în Clinica de dermatologie din Spitalul Colentina, unde 
se confirmă artropatia din cadrul psoriazisului. Boala nu este însă 
aşa cum părea, localizată doar la nivelul articulaţiilor, ci 
generalizată, deoarece examinarea cu atenţie a pus în evidenţă 
leziuni incipiente pe numeroase alte zone cutanate. 
 
Tratamentul efectuar după recomandarea ambelor clinici 
universitare a constat în aplicarea locală de soluţii sau unguente 
decapante, administrarea de cortizon (prednison), volon, diprophos 
etc., timp de 11 ani, dar fără efecte satisfăcătoare. 
 
Mai mult chiar, sub acest tratament sunt prinse mai multe 
articulaţii, atât de sever încât se formează repede semianchiloze, 
care aduc bolnava nu numai într-o situaţie de uşoară infirmitate 
fizică, dar şi cădere psihică. 
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Starea bolnavei este atât de precară încât a impus pensionarea ei la 
o vârstă tânără (28 de ani). 
 
Nemulţumită de rezultatele tratamentului medicamentos 
îndelungat, efectuat la recomandarea unor reputaţi specialişti în 
dermatologie şi reumatologie, de suferinţele continuie şi de 
inutilitatea sa socială prin pensionare, bolnava de adresează în 
ultimă instanţă inginerului V. Popa. 
 
Este consultată prima dată în martie 1988; după un examen clinic 
sumar, i se stabileşte diagnosticul de gută. 
 
Recomandările făcute cuprind pe de o parte sfaturi dietetice, pe de 
alta, sfaturi privind modul de viaţă. 
 
Alimentaţia naturistă de început a fost vegetariană, iar cu timpul a 
fost îmbunătăţită (a se vedea cazul precedent). 
 
Concomitent, s-a trecut şi la întreruperea administrării oricărui 
medicament, dar după ce i s-a făcut bolnavei precizarea ca 
tratamentul efectuat pnă la acea dată să fie redus progresiv, şi nu 
suprimat. 
 
După 11 ani de evoluţie nefavorabilă, în numai 3-4 luni starea 
bolnavei se ameliorează progresiv. Tumefacţiile articulare se reduc 
una după alta, revenind la situaţia dinainte de îmbolnăvire. Erupţia 
psoriazică se reduce în intensitate şi în suprafaţă, dar nu dispare; 
persistă în special în jurul articulaţiilor, pe braţe şi foarte puţin pe 
faţă. 
 
Starea generală a bolnavei este bună; tonusul psihic este 
incomparabil mai bun decât în urmă cu câţiva; i-a revenit pofta de 
muncă şi de viaţă. Crede în miracolul terapiei naturiste şi în 
capacităţile enorme de vindecare de care dispune inginerul Valeriu 
Popa.  
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Cazul nr. 16 - Bolnavul G.G., în vârstă de (?) ani, 
electronist, din Piteşti 
 
Diagnostic clinic: Psoriazis vulgar generalizat. 
 
Istoric: Primele semne de boală (mici leziuni pruriginoase pe 
tegumente) apar în anul 1986. Examinat de mai mulţi medici, 
destul de greu şi de târziu i se precizează diagnostiucl de psoriazis. 
Urmează diferite tratamente medicamentoase locale (unguente, 
soluţii) şi generale (cortizon), atât în spital, cât şi la domiciliu. 
 
Rezultatele au fost nemulţumitoare. 
 
Starea bolnavului se înrăutăţeşte, astfel că îşi caută vindecarea în 
altă parte, adresându-se după recomandările unui cunoscut, 
farmacistului Torjescu din Brăila, cerându-i sprijinul. Efectuează 
corect tratamentul (local) recomandat, dar fără a obţine vreo 
ameliorare. Urmează cure vbalneo-fizicale în staţiunile Herculane 
şi Techirghiol, internări repetate în clinici din Târgu-Mureş, Cluj şi 
Bucureşti, dar toate fără efecte benefice asupra bolnavului şi a bolii 
sale. 
 
În anul 1987 efectuează o călătorie în scop medical în fosta 
Germanie Democrată, supunându-se unui control medical complex 
într-o reputată clinică de specialitate din Berlin. De aici se întoarce 
nu numai fără speranţe, ci şi cu un tratament medicamentos toatl 
ineficient, efectuat la recomandările specialiştilor germani. 
 
În 1989, auzind despre realizările din domeniul medical ale 
inginerului V. Popa, i se adresează în vederea efectuării, sub 
supravegherea sa, a unui tratament naturist. Este consultat şi i se 
recomandă regimul de crudităţi, în asociere cu băi generale, zilnice, 
cu paie de orez şi de grâu. 
 
După 3 luni de la începutul acestui tratament, bolnavul revine la 
control, ocazie cu care i se recomandă continuarea acestui 
tratament. 
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De această dată starea bolnavului este bună, scuamele au dispărut 
de pe cea mai mare a corpului (persistă mici zone în jurul 
genunchilor), în locul lor rămânând o pigmentaţie vânătă. 
 
Starea generală a bolnavului este bună; tonusul psihic - altădată 
prăbuşit - este acum satisfăcător. 
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Cazul nr. 17 - Bolnavul P.V.S., de 38 de ani, tehnician din 
Iaşi. 
 
Diagnostic clinic: Boala Duhring-Brocq (denumită şi dermazita 
herpetiformă Duhring-Brocq sau dermatită poliformă dureroasă 
Brocq). 
 
Istoric: Primul semn al bolii a apărut în anul 1978 şi a constat în 
senzaţia de mâncărime (ca o urticarie) în regiunea coastelor şi a 
feselor. Imediat senzaţia de prurit s-a instircat cu cea de usturime 
sau chiar de durere. A fost consultat de diverşi medici, dar 
stabilirea diagnosticului a întârziat. Abia după 9 luni, într-o clinică 
de specialitate s-a precizat că este vorba de boala Duhring-Brocq 
(la debut).  
 
I se recomandă tratament cu Disulon. După primele zile de 
utilizare, medicamentul dă rezultate bune (senzaţia de mâncărime, 
de usturime şi de durere dispar), dar la întreruperea administrării, 
reapar simptomele atât de supărătoare pentru bolnav. 
 
După câteva luni, chiar sub tratamentul amintit apar vezicule şi 
bule de mărimea unor boabe de mazăre cu conţinut clar, grupate 
sub forma unor ciorchini exact în zonele în care apăruse senzaţia de 
prurit. La apariţie, erau foarte pruriginoase, dar ulterior, apare şi 
senzaţia de usturime. Dacă la început erau localizate la coate şi 
fese, cu timpul ele se generalizează pe tot corpul. 
 
Pentru a ne convinge de efectul paleativ (trecător, de ameliorare) al 
medicamentului, bolnavul afirmă că la început simptomele 
supărătoare dispăreau, dar cu timpul, deşi doza de Disulon era 
corect luată, simptomele reapăreau, devenind chiar de intensitate 
crescută. Aceasta a determinat ca doza iniţială de 40 mg/zi să fie 
crescută progresiv pentru a fi eficientă, ajungând la 250-300 mg/zi 
(doza maximă, peste care nu se putea trece, deoarece devenea 
toxică pentru bolnav). În această nouă situaţie (în anul 1982) 
bolnavului i se fac de către medic primele recomandări de regim 
alimentar şi anume excluderea alimentelor care conţin gluten (grâu, 
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orz, ovăz, secară) şi reducerea cantităţilor de lapte, cartofi, mazăre 
şi fasole pe care le consuma anterior. 
 
După primele zile cu un astfel de regim, starea bolnavului se 
ameliorează, dar trecător. După aproximativ 2 luni, toate 
simptomele supărătoare reapar. Lor li se adaugă şi oboseala 
permanentă datorată stărilor prelungite de nesomn din cauza 
pruritului (senzaţia de mâncărime) şi durerii. 
 
Starea de disperare care l-a cuprins l-a îndepărtat pe bolnav de 
medicii internist şi dermatolog şi l-a apropiat de inginerul V. Popa.  
 
După consult (în anul 1982), aceasta îi recomandă un sever regim 
alimentar (cunoscut de acum sub denumirea "boli grave 1" - BG 1 - 
pe care-l recomandă de regulă bolnavilor de cancer, dar şi celor cu 
alte boli grave) din care nu au fost excluse unele alimente care i-au 
fost interzise prin regimul alimentar recomandat de medicul său 
curant. 
 
După 10 zile de la instituirea regimului alimentar starea bolnavului 
începe să se amelioreze, iar după 6 luni se îmbunătăţeşte atât de 
mult, încât bolnavul se consideră aproape vindecat. 
 
La câţiva ani de la începerea curei naturiste bolnavul declară: "mă 
simt bine, de parcă aş fi păşit în altă lume, mă simt vioi, ager, bine 
dispus, nu mai am starea de somnolenţă continuă, iar dimineaţa mă 
scol complet odihnit, apt de a începe o nouă zi de muncă". 
 
O remarcă deosebită trebuie făcută pentru atitudinea conservatoare 
a lui V. Popa în privinţa tratamentului medicamentos. Astfel, i-a 
recomandat bolnavului să respecte strict regimul prescris de el, dar 
să nu renunţe decât treptat la medicamentul său (Disulon). 
 
Timpul a dovedit însă că renunţarea totală la medicamente nu a fost 
posibilă, dar i-a permis reducerea dozei zilnice eficiente, de 
aproximativ 12 ori. 
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D) Boli psihice 
 

Cazul nr. 18 - Bolnavul V.P.I., în vârstă de 25 de ani, 
economist, din Buzău. 
 
Diagnostic clinic: Psihoză depresivă 
 
Istoric: Debutul bolii se situează în jurul vârstei de 17 ani (1981). 
Lent, dar progresiv, bolnavul constată că somnul îi este tulburat 
(insomnii), că îi scade capacitatea de concentrare a atenţiei şi 
concomitent şi randamentul său intelectual, îşi pierde încrederea 
"în sine" şi în viaţă, devine incapabil de efort fizic şi intelectual. 
Ceea ce îl supără mai mult, având conştiinţa bolii, este faptul că 
începe să prezinte şi tulburări de comportament, manifestate sub 
forma unei depresii psihice, alternând (rareori) cu stări de 
nervozitate excesivă. Este consultat de un medic psihiatru care-i 
stabileşte diagnosticul de psihoză depresivă, pentru care-i 
recomandă medicaţia antidepresivă uzuală. Cu toate că a respectat 
prescripţia medicală, starea lui nu se ameliorează, ba se 
înrăutăţeşte, chiar. 
 
Timp de 3 ani consultă diverşi medici şi urmează diferite 
tratamente, toate rămase fără rezultat. Starea bolnavului continuă să 
se înrăutăţească, tulburările de memorie se accentuează, devine 
astenic, nu doarme decât câteva ore pe noapte, apar contracţii 
musculare dureroase, încât se impune internarea în Clinica de 
psihiatrie a Spitalului Gh. Marinescu din Bucureşti. 
 
Tratamentului medicamentos (anafranil, săruri de litiu) i se 
asociază şi electroşocuri (şocuri produse prin utilizarea curentului 
electric de o anumită intensitate), rezultatele sunt însă 
nemulţumitoare, starea bolnavului rămânând nemodificată. 
Urmează internări în Clinicile de psihiatrie din Tg. Mureş şi 
Bucureşti, prilej cu care, pe lângă medicamente şi şocuri electrice, i 
se fac şocuri la insulină; acestea din urmă i-au făcut chiar rău, 
ultima oară părăsind spitalul într-o stare cu mult mai proastă decât 
la internare. 
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Toate acestea l-au determinat pe bolnav să abandoneze specialiştii 
psihiatri şi să ia calea altor căutări. În 1984 ajunge la V. Popa, şi-i 
prezintă istoricul său medical. Acesta stabileşte diagnosticul de 
schizofrenie la debut şi intoxicaţie cronică cu medicamente 
antidepresive, afirmând totodată că "are şanse reale de vindecare cu 
tratamentul său". 
 
De menţionat că pentru început, după primul contact cu V. Popa, 
bolnavul manifestă neîncredere în felul său de consult medical şi în 
tratamentul pe care i-l recomandă. Cu toate acestea, se angajează să 
respecte cu stricteţe prescripţiile făcute. 
 
Tratamentul presris include regim alimentar naturist, cu: orez, grâu 
încolţit, orz, fasole verde, linte, nuci, seminţe de dovleac, salate 
crude şi sucuri de morcovi, de ţelină, de sfeclă, supe de legume cu 
unt, miere de albine, produse lactate (din lapte nefiert) şi ceaiuri 
medicinale. 
 
I se interzice bolnavului să mănânce carne, peşte, ulei, ceapă, ardei 
iute, oţet, condimente, porumb, ceai rusesc, alcool. I se interzice, 
de asemenea, fumatul (fuma foarte mult) şi cafeaua (de care el 
făcea nu uz, ci abuz). 
 
I se recomandă reducerea gradată a dozei fiecăruia din 
medicamentele pe care le lua înainte, astfel încât, în aproximativ 20 
de zile, administrarea lor să fie suprimată.  
 
Totodată i se recomandă multă plimbare în aer liber şi alergări 
lente pe distanţe mari (câţiva kilometri). 
 
Schema de tratament a fost prescrisă pentur 45 de zile, după care 
urma să se prezinte la control. 
 
Venit la control, bolnavul mărturiseşte că a respectat toate 
prescripţiile, dar că a suportat cu greutate rigorile acestui tratament, 
în special în perioada de după cele 20 de zile în care a eliminat 
medicamentele şi când a prezentat chiar o accentuare (pasageră) a 
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tulburărilor sale psihice. Mai precizează că, la multe săptămâni de 
la instituirea regimului naturist şi după eliminarea medicamentelor, 
urina i-a devenit brună şi miroase puternic a medicamente. 
 
Cu prilejul acestei vizite se recomandă continuarea aceluiaşi regim 
alimentar şi de viaţă, pentru o perioadă de încă vreo câţiva ani. 
 
În 1990 se prezintă la un nou control. Din afirmaţiile sale rezultă şi 
chiar încearcă să ne convingă că este vindecat clinic. Nu a mai 
prezentat în această perioadă stări depresive, s-a căsătorit, şi-a 
reluat activitatea intelectuală. Continuă să respecte regimul 
alimentar, face multă mişcare (plimbări, alergări), citeşte mult, şi-a 
recăpătat încrederea în el şi plăcerea de viaţă. Faptul că starea sa s-
a îmbunătăţit foarte mult (s-a normalizat chiar) fără nici un 
medicament, face ca bolnavul să dovedească o încredere 
extraordinară, dusă până la idolatrizarea terapeutului său. 
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Cazul nr. 19 - Bolnavul M.G. în vârstă de 50 de ani, 
electronist din Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: Sindrom depresiv, cu elemente anxioase şi 
obsesivo-fobice; farmacodependenţă. 
 
Istoric: În anul 1974, în urma unui şoc moral resimţit din plin de 
bolnav, apar primele tulburări neuropsihice: oboseală, palpitaţii, 
stări de anxietate, ameţeli. Este internat în Spitalul Militar Central 
unde este diagnosticat drept neurastenie şi nevroză cardiacă. 
Tratamentul efectuat timp de trei săptămâni în spital nu a dat 
rezultatele scontate, bolnavul continuând să se simtă rău şi să 
prezinte, în plus, tulburări de echilibru şi fobia morţii. Se decide 
internarea în Spitalul Gh. Marinescu (clinica de psihiatrie) din 
Bucureşti, unde se stabileşte diagnosticul clinic sus-menţionat şi se 
instituie tratamentul necesar. 
 
Deoarece starea clinică nu se îmbunătăţeşte, se reinternează în 
Spitalul Militar Central. Aici din nou alte medicamente şi în 
cantităţi impresionante se dovedesc ineficiente. În dorinţa 
însănătoşirii, bolnavul caută o altă clinică de specialitate şi o 
găseşte în Tg. Mureş (clinica de psihiatrie). Diagnosticul stabilit 
este acelaşi, diferint doar prin formulare: sindrom astenodepresiv, 
stare depresivă, sindrom anxios, psihoză discordantă, sindrom 
cenestopat. În afara tratamentului medicamentos, aici efectuează şi 
electroşşocuri (6 şedinţe) pe care le suportă extrem de greu (le 
consideră chiar "proceduri barbare") iar în urma lor rămâne cu o 
stare de amnezie (bolnavul uită mai ales trecutul său). 
 
Nedovedindu-se eficace nici electroşocurile, i se produc şi şocuri 
insulinice (i se administrază insulină în doze crescânde, începând 
de la 10 U până la 100 U) care duc bolnavul până aproape în starea 
de comă, pentru 3-4 ore. "În mod cert, afirmă bolnavul, după 
şocurile insulinice apar primele semne de îmbunătăţire a stării 
sale". Dar numai după 2-3 luni, simptomatologia veche reapare, 
bolnavul necesitând şi noi internări în clinicile de psihiatrie din Tg. 
Mureş şi Bucureşti. Cu ocazia ultimei internări în clinica de 
psihiatrie din Bucureşti (1982) i se stabileşte diagnosticul cel mai 
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reprezentativ pentru boala sa: sindrom depresiv şi 
farmacodependenţă. Diagnosticul de sindrom depresiv se stabilise 
chiar cu ocazia primei internări în spital, dar ceea ce este nou, este 
starea de farmacodependenţă în care a intrat bolnavul (starea 
bolnavului este direct condiţionată de administrarea 
medicamentelor prescrise). Este locul aici să precizăm că în anii săi 
de boală, numărul medicamentelor şi doza acestora creşte de la un 
an la altul. Dacă înlocuirea unui medicament era recomandată de 
medicul său curant, creşterea cantităţilor (dozelor) din aceste 
medicamente constituia o iniţiativă a bolnavului şi se datora lipsei 
de răspuns favorabil al organismului la dozele anterioare; din acest 
motiv îşi măreşte singur dozele de medicamente, ajungând cu 
timpul să consume unele medicamente în doze care în mod normal 
sunt nocive, poate chiar fatale. Bolnavului nu i-au fost totuşi fatale 
dozele foarte mari pe care le ingera deoarece creşterea lor s-a făcut 
progresiv, organismul obişnuindu-se cu cantităţi de drog din ce în 
ce mai mari, deşi efectul lor terapeutic a rămas acelaşi sau chiar s-a 
redus. 
 
Şi astfel s-a ajuns la situaţia ca bolnavul să ia medicamente "cu 
pumnul" (după chiar exprimarea sa) de dimineaţa până seara, 
pentru a obţine o uşoară ameliorare a stării sale clinice. Devenise 
dependent fizic şi psihic de medicamente; în momentele în care 
rămânea fără medicamente intra întro stare de mare panică şi 
anxietate. Simpla înşiruire a medicamentelor utilizate de bolnav 
este edificatoare pentru abuzl (nu se mai putea vorbi la bolnavul 
nostru de "uz") de medicamente făcut în cei 9 ani de tratament: 
diazepam, amital, fenobarbital, hidroxizin, meprobamat, rudotel, 
bergonal, clordelazin, noxiron, torecan, romergan, piramen, sulfat 
de magneziu şi altele. 
 
Ajuns deci în această situaţie, internat fiind, i se recomandă o cură 
de dezintoxicare, constând în reducerea progresivă a numărului şi 
dozelor de medicamente utilizate şi înlocuirea lor cu hemineurin. 
 
În acest timp, bolnavul se simte mai bine, dar suferă (precum 
drogaţii) de lipsa multelor medicamente şi a dozelor mari pe care le 
lua anterior internării. 
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La externare i se recomandă restrângerea la minimum a numărului 
de medicamente şi a dozelor pe care va urma să le ia în continuare, 
ceea ce bolnavul şi face. Constată însă că nu se ameliorează starea 
clinică şi din acest motiv revine la vechea sa obişnuinţă de a lua 
medicamente "cu carul", practicând ceea ce medicina denumeşte 
"automedicaţie, asociată cu polipragmazie". 
 
Nemulţumit de rezultatele obţinute în urma repetatelor internări 
prin spitale, deprimat şi total neîncrezător în sine, are două 
tentative de sinucidere, nereuşite, fiind salvat şi tratat la timp la 
Spitalul de Urgenţă din Bucureşti. Şi încă o precizare. De-a lungul 
celor 9 ani de tratament, de internări repetate, capacitatea de muncă 
a bolnavului a fost foarte scăzută, motiv pentru care, de regulă, 
ajungea la 180 zile concedii medicale pe an. 
 
În 1983 află despre inginerul Valeriu Popa şi despre capacităţile 
sale terapeutice şi face tot posibilul să-l găsească. V. Popa îl 
primeşte, îl consultă în stilul său personal (fără a-l lăsa pe bolnav să 
prezinte istoricul bolii sale) atât de diferit de practica medicală 
curentă, în care primul lucru de făcut în faţa medicului este 
prezentarea (istoricul, anamneza) de către bolnav a suferinţelor 
sale. După examenul clinic (bazat mai ales pe inspecţie şi palpaţie) 
îi precizează bolnavului că starea sa se datorează instoxicaţiei 
medicamentoase cronice, repercutată în special asupra ficatului şi 
rinichilor. Un alt moment deosebit îl constituie testarea toleranţei 
organismului la medicamentele pe care le lua bolnavul (?). V. Popa 
a luat în mâna sa pe rând fiecare din medicamentele pe care le lua 
în mod curent bolnavul şi în urma percepţiilor diferite, a apreciat că 
cel cu compatibilitatea cea mai bună este Rudotelul, pe care 
recomandă să-l ia în continuare. 
 
Tratamentul naturist recomandat a constat în: 
 
- regim alimentar naturist şi vegetarian compus din legume (Crude, 
salate, sucuri), fructe, miez de nucă, miere de albine etc. 
- reducerea considerabilă (cu cca. 80%) a cantităţii de medicamente 
pe care urma să le primească bolnavul. 
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Revenit la control după 45 de zile, bolnavul declară: "mă simt bine, 
dorm bine, suport bine regimul şi sunt capabil şi de efort fizic". Şi-
a reluat serviciul. A avut în acest timp şi stări greu suportate, uneori 
chiar semne de agravare a bolii, când era nevoit să stea la pat, inert. 
În această ultimă situaţie a fost văzut de V. Popa, care l-a încurajat 
în acele momente grele sau, mai exact, cu vorbele bolnavului 
"prezenţa d-lui Valeiru Popa a fost binevenită pentru mine, 
deoarece m-a încurajat şi mi-a întărit încrederea în mine şi în 
tratamentul pe care-l fac". 
 
Cu ocazia altui control, după 2 ani de tratament naturist, V. Popa îi 
recomandă schimbarea regimului şi înlocuirea, pentru început, cu 
postul sever cu apă distilată, timp de 2 luni. Fără mari dificultăţi 
(după afirmaţiile sale) bolnavul respectă acest regim şi se simte 
chiar bine, aceasta cu atât mai mult cu cât, de câteva luni încoace, 
nu a mai luat nici un medicament. 
 
De atunci până astăzi, cu regimul alimentar vegetarian, cu mişcare 
şi cu desfăşurare normală a activităţii profesionale, bolnavul se 
simte foarte bine, se consideră total vindecat, "în exclusivitate 
meritele (spune el) revenindu-i d-lui Valeriu Popa". 
 
Tot de atunci ţine anual (primăvara şi toamna) câte o cură de 10 
zile regim sever cu apă distilată şi, în plus, săptămânal câte o zi, 
deseori chiar două zile consecutiv. 
 
De mulţi ani bolnavul suferea de paradentoză, dar cu tratament 
naturist starea danturii sale s-a îmbunătăţit total, dispărând toate 
semnele sale clinice supărătoare. 
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Cazul nr. 20 - Bolnava M.M. în vârstă de 60 de ani, 
funcţionară, din Timişoara. 
 
Diagnostic clinic: Sindrom depresiv anxios. 
 
Istoric: Încă din tinereţe, bolnava a prezentat tulburări ale stării de 
somn (insomnii, somn superficial, de scurtă durată), cărora nu le-a 
dat importanţa cuvenită. 
 
Din anul 1974, insomniilor li se adaugă şi o stare de apatie şi 
scăderea marcantă a poftei de mâncare. Consultată la cabinetul de 
specialitate din Policlinică i se stabileşte diagnosticul de sindrom 
astenic depresiv, pentru care i se recomandă tratament cu teperin. 
După tratament se constată o ameliorare netă, dar de scurtă durată. 
După câteva luni simptomele reapar, motiv pentru care bolnavei i 
se recomandă internarea într-o clinică psihiatrică din localitate. 
Tratamentul cu medicamente tranchilizante şi neuroleptice nu o 
satisface pe bolnavă, acuzând în continuarea insomnii, senzaţie de 
anxietate (teamă), apatie, alternând cu stări de agitaţie. Urmează 
alte 4 internări în aceeaşi clinică, ultima fiind la sfârşitul anului 
1986, de unde se externează cu diagnosticul de depresie 
melancolică pe fond involutiv (de vârstă). La domiciliu continuă să 
facă tratament cu antideprin, lauronil, levomepromazină, stugeron, 
haloperidol, toate în doze mari. Bolnava ajunge să primească zilnic 
în total 24 de tablete, dar fără efect.  
 
Descurajată de rezultatele tratamentelor efectuate, bolnava s-a lăsat 
convinsă de o cunoştinţă şi s-a prezentat pentru o consultaţie la 
Valeriu Popa. După consult i se stabileşte diagnosticul de 
"defecţiuni ale sângelui" şi "intoxicaţie cronică cu medicamente". 
 
I se recomandă regim similar celui din cazul precedent, pentru 45 
de zile şi reducerea treptată a dozelor de medicamente pe care le 
lua de mai mulţi ani. 
 
Revenind la control, bolnava recunoaşte o uşoară ameliorare a 
stării sale. În schimb, V. Popa nu este satisfăcut de rezultatul 
obţinut, recomandând înlocuirea regimului alimentar cu altul mai 
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sever, denumit codificat BG 1 şi despre care am scris în capitolul 
precedent. După 45 de zile revine la control; de astă dată, starea 
bolnavei fiind satisfăcătoare, i se îmbogăţeşte alimentaţia, trecând-
o la regimul de aciditate. În cadrul acestui regim i se permit 
alimente ca: orez, grâu încolţit, supă de fasole (păstăi), legume 
fierte, castraveţi, citrice, struguri, mere, pepene verde, prune, sucuri 
şi salate de fructe, lapte nefiert, apă între mese. Sunt interzise: 
carnea, alimentele pregătite la foc, grăsimi naturale şi vegetale, 
conopidă, varză, ardei iute, murături, oţet, dulciuri, biscuiţi, coajă 
de pâine, ceai rusesc, cafea, alcool, tutun etc. 
 
Revenită la control, bolnava precizează că a scăzut mult în greutate 
(de la 85 la 63 kg) cu aceste regimuri, se simte foarte bine, şi-a 
recăpătat forţa fizică şi buna dispoziţie, pofta de viaţă, dar şi de 
mâncare. 
 
Considerând că şi-a găsit calea de urmat pentru a-şi menţine starea 
de sănătate, este hotărâtă să continue tratamentul naturist care i-a 
dat rezultate nesperat de bune. 
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Cazul nr. 21 - Bolnava R.P.L. în vârstă de de 33 de ani, 
funcţionară din Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: Maladia Little, psihopatie depresivă. 
 
Istoric: Maladia Little s-a manifestat încă de la naştere, deşi a 
devenit evidentă la vârsta la care copila trebuia să înceapă să 
meargă; ea nu a mers însă decât la vârsta de 5 ani şi atunci nu uşor, 
deoarece membrele inferioare erau spastice (în contractură 
permanentă). Cu dificultăţile de rigoare, bolnava urmează totuşi 
cursurile primare, liceale şi chiar universitare, deoarece intelectul şi 
psihicul său erau normale. Cea de-a doua boală - psihopatia 
depresivă - a debutat în primul an universitar, în urma unui stres 
puternic. Bolnava suferă importante modificări comportamentale: 
plânge uşor, acuză insomnii, devine impulsivă şi chiar agresivă, 
sau, din contră, deprimată, apatică, făcând şi două tentative de 
sinucidere (cu medicamente, în doze foarte mari). Este consultată 
de un psihiatru şi i se recomandă tratament (cu finlepsin 
plegomazin, neuleptil) dar pe care bolnava nu-l respectă întocmai. 
În plus, în acea perioadă fuma mult, bea foarte multă cafea şi 
consuma antinevralgice în doze excesiv de mari. 
 
În timpul facultăţii şi chiar şi după absolvire, a fost internată în 
repetate rânduri în Spitalul Dr. Gh. Marinescu din Bucureşti şi 
Spitalul de neuropsihiatrie din Câmpina, de fiecare dată starea la 
ieşire nefiind mai bună decât în momentul internării. Înrăutăţirea 
stării bolnavei a fost atât de serioasă, încât a determinat pe de o 
parte pensionarea medicală, pe de alta, internarea din nou în 
Clinica psihiatrică pentru "stare de iresponsabilitate şi de alterare 
profundă a personaliăţii". Atât pensionarea, cât şi internarea (timp 
de 4 luni) nu au condus la ameliorarea stării sale. 
 
În 1989, chiar la recomandarea unui medic, ajunge la V. Popa, 
căruia îi explică disperată starea sănătăţii sale şi-i solicită ajutorul. 
 
Este diagnosticată ca o psihopatie depresivă şi i se recomandă 
regim alimentar, precum şi reducerea treptată a cantităţilor de 
medicamente pe care le lua anterior. 
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Regimul alimentar naturist a fost acelaşi din cazurile precedente, cu 
singura deosebire că a fost precedat de un post sever, numai cu apă 
distilată. După câteva reveniri la V. Popa, câteva retuşuri ale 
regimului alimentar şi de viaţă, starea bolnavei începe să se 
amelioreze. 
 
A renunţat la ţigară şi la cafea; se simte mai bine, este mai liniştită, 
se poate ocupa de unele treburi gospodăreşti, iar de câteva luni şi-a 
reluat parţial serviciul (cu 1/2 de normă). A renunţat la orice fel de 
medicament. 
 
În privinţa tulburărilor motorii care ţin de boala spastică, aceastea 
au rămas staţionare, motiv pentru care bolnava se deplasează cu 
dificultate; prezintă în plus şi dificultăţi de vorbire. 
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Cazul nr. 22 - Bolnavul P.R. în vârstă de 31 de ani, 
muncitor din Zalău. 
 
Diagnostic clinic: Neurastenie anzioasă. 
 
Istoric: Din 1987, bolnavul prezintă dureri de cap, insomnii, stare 
anxioasă (senzaţie de nesiguranţă, de teamă) şi lipotimii (stări de 
leşin). 
 
Consultă diverşi medici care-i recomandă numeroase tratamente, 
toate bezate pe asocierea mai multor medicamente active asupra 
sistemului nervos. 
 
Dar toate aceste medicamente nu au reuşit să îmbunătăţească starea 
clinică a bolnavei. În ultimii 3 ani a fost internat în repetate rânduri 
în diverse spitale de neuropsihiatrie şi în sanatorii de post cură. 
 
În spital sau după externare, deşi ajunsese să consume zilnic un 
mare număr de medicamente (peste 20 de tablete zilnic) starea 
clinică nu se ameliorează. 
 
În această situaţie, apelează la serviciile lui V. Popa, care-l consultă 
în maniera sa, îi stabileşte diagnosticul de schizofrenie (la debut) 
şi-i recomandă suprimarea administrării tuturor medicamentelor, 
precum şi un regim sever de dezintoxicare a organismului. 
 
După regimul de dezintoxicare (cu apă distilată şi clisme) a urmat 
un regim alimentar compus, la început din orez, grâu, fructe dulci, 
nuci, cafea, iar mai târziu şi produse lactate grase. I se interzice în 
schimb consumarea de salate crude, fructele zemoase, cartoful, 
conopida, varza, morcovii, fasolea, carnea de oaie şi băuturile 
alcoolice. 
 
La un an după instituirea acestui tratament, starea bolnavului s-a 
îmbunătăţit simţitoe: se poate odihni noaptea, nu mai este anxios, 
nu mai are acele stări de leşin, i-a revenit dragostea de viaţă şi 
muncă. Şi toate acestea, în ciuda faptului că de 3 ani nu a mai luat 
nici un medicament. 
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Cazul nr. 23 - Bolnava G. C., în vârstă de 52 de ani, 
tehnician din Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: Nevroză, hipertensiune arterială, spasmofilie, 
ulcer duodenal, dischinezie biliară, infecţia tractului urinar. 
 
Istoric: Începând din doamna anului 1985 bolnava prezintă dureri 
de cap, ameţeli, insomnii, senzaţie de amorţeală a limbii şi a 
palmelor (parestezii), meteorism abdominal. Consultă medici, este 
internată în spital, face tratament cu numeroase medicamente şi 
regim alimentar "uşor" (catalogat astfel de bolnavă). Cu toate 
acestea, starea sa clinică nu se ameliorează. Apar şi simptome 
evocatoare ale spasmofiliei şi ale ulcerului duodenal. După 
internări repetate, bolnava este pensionată cu gradul III de boală. 
 
 
Nemulţumită de "starea de rău permanent" pe care o prezenta, 
renunţă la tratamentul medicamentos, pe care l-a respectat cu 
stricteţe în trecut şi i se adresează pentru consult şi tratament 
inginerului Valeriu Popa. 
 
Este consultată şi i se stabileşte diagnosticul de "infecţie sângelui", 
pentru care-i recomandă suprimarea administrării oricărui 
medicament şi regimul pentru "boli ale sângelui". 
 
Acest regim îi permite bolnavei să mănânce: orez, greâu, porumb, 
supă de fasole sau de iepure, dovlecei, castraveţi, spanac, salate 
crude, pepene, struguri, produse lactate (cu excepţia iaurtului), 
miere de albine şi apă între mese. Îi interzice în schimb: carnea de 
porc, de vită, de oaie, peştele, fructele acre, tomatele, cartoful, 
legumele verzi, alcoolul, sarea de bucătărie, oţetul, condimentele, 
băuturile fierbinţi, mâncărurile grase, alimentele fripte sau prăjite. 
 
Revenită la control după 45 de zile, bolnava precizează că a slăbit 
11 kg în această perioadă, dar se simte bine; şi-a recăpătat parţial 
forţa de muncă şi buna dispoziţie. 
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După alte 45 de zile, la un control clinic, starea bolnavei pare şi 
mai bună: ea şi-a recâştigat voinţa de a trăi şi munci, se odihneşte 
bine, nu mai are dureri de cap, nu mai face crize de spasme 
musculare datorită lipsei de calciu din sânge; suportă bine regimul 
alimentar naturist. 
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E) Boli neurologice 
 

Cazul nr. 24 - Bolnavul S.V. în vârstă de 25 de ani, 
electronist, din Braşov. 
 
Diagnostic clinic: Comiţialitate. 
 
Istoric: La vârsta de 9 ani, în timpul somnului prezintă o primă 
criză convulsivă (convulsia - succesiunea unor contracţii 
involuntare ale unor grupe de muşchi sau ale întregii musculaturi, 
fie scurte, ritmice, fie cu caracter persistent), care alarmează 
familia şi o determină să prezinte copilul la un consult medical. 
Consultă în timp nu numai un medic, ci chiar mai mulţi, fiecare 
dintre ei recomandând tratamentul antiepileptic clasic cu 
fenobarbital (denumit în mod curent luminal). 
 
În ciuda tratamentului corect administrat, crizele devin mai 
frecvente, sunt însoţite de pierderea cunoştinţei, iar după încetarea 
lor bolnavul cade într-o stare de oboseală şi amnezie (nu-şi 
aminteşte nimic) care durează între 15 şi 30 de minute. Crizele 
devin din ce în ce mai dramatice, ele petrecându-se şi în locuri 
publice (pe stradă, în şcoală); se însoţesc adesea de căderi la 
pământ, iar uneori în timpul crizei, în mod involuntar şi 
inconştient, bolnavul îşi muşcă limba, astfel încât din gura sa se 
scurge o secreţie sanguinolentă. 
 
Aceste crize sunt cunoscute sub denumirea de crize epileptice. 
 
Repetarea frecventă a unor astfel de crize dramatice a determinat 
internarea bolnavului în diverse spitale de specialitate (Spitalul 
Municipal din Bucureşti, Spitalul Militar Central şi Spitalul din 
Braşov), unde este tratat cu numeroase medicamente antiepileptice 
(fenobarbital, fenitoin, suxilep, finlepsin) înlocuirea lor, unele după 
altele, fiind necesară datorită ineficacităţii dovedite. În ciuda 
acestor tratamente, crizele se succed cu frecvenţă crescută )6-7 
crize lunar). Investigaţiile neurologice efectuate (PRG, EEG, 
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puncţia lombară) nu au furnizat date importante, care să contribuie 
la precizarea cauzei bolii. 
 
În această situaţie, deloc favorabilă, atât moralul bolnavului, cât şi 
al familiei, se prăbuşesc în faţa neputinţei medicinei de a suprima 
adevărata dramă umană pe care o trăiau cu toţii. 
 
În acest context trebuie interpretată şi dorinţa familiei de a încerca 
şi altceva în scopul vindecării copilului. În anul 1984, lucând 
cunoştinţă din revista Flacăra de capacitatea inginerului V. Popa de 
a transmite bioenergie bolnavilor şi de a trata cazuri grave de 
îmbolnăviri (inclusiv cancer), familia hotărăşte să se prezinte la 
Bucureşti cu copilul pentru consult. Ajunşi acolo, fără a se informa 
de istoricul suferinţei copilului, numai printr-o strâgere de mână şi 
prin câteva "pase" (palpări uşoare a unor zone de la mână şi 
antebraţ), spre uimirea familiei, V. Popa se pronunţă asupra 
diagnosticului, precizând că bolnavul are crize convulsive, dar că 
starea sa este întreţinută mai ales de efectul toxic, dăunător, al 
atâtor medicamente antiepileptice folosite de bolnav de-a lungul 
timpului (o stare de intoxicaţie medicamentoasă cronică). Totodată 
a afirmat că bolnavul a prezentat în copilărie astm bronşic. Uimită, 
familia a recunoscut că de la vârsta de 5 ani copilul a avut astm 
bronşic, vindecat la 8 ani. 
 
Familia este asigurată că este posibilă vindecarea copilului, dacă 
respectă indicaţiile de tratament şi dacă familia şi copilul au tăria şi 
curajul să pornească pe un astfel de drum. 
 
Totuşi, datorită scepticismului familiei, se amână cu doi ani 
începerea tratamentului naturist, astfel că de-abia în 1986 începe 
tratamentul prescris de V. Popa.  
 
În primele 45 de zile tratamentul a fost mixt: naturist şi 
medicamentos. Terapia naturistă a cosntat în regim vegetarian 
(sucuri de legume şi fructe, salate, grâu încolţit, miere), masaje, 
presopunctură (regiunea gâtului şi vârful degetelor) şi mişcare în 
aer liber (alergări uşoare, inspiraţii profunde, gimnastică). 
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În aceste 45 de zile, bolnavul a continuat să primească, dar în doze 
din ce în ce mai reduse, medicamentele anticonvulsivante pe care 
le lua la începerea tratamentului naturist. 
 
După 45 de zile (timp în care bolnavul a scăzut în greutate, dar s-a 
simţit bine şi i-a dispărut starea de somnolenţă şi de oboseală) i se 
modifică regimul naturist, în sensul îmbogăţirii alimentaţiei cu 
ceaiuri de plante medicinale (pelin), nâncăruri scăzute din legume, 
fructe (mere, pere, struguri), seminţe de dovleac şi floarea soarelui, 
pâine neagră, dar totul fără sare. De remarcat că în această perioadă 
bolnavul a renunţat complet la medicamente şi cu toate aceastea, 
crizele nu au reapărut. Mai mult, bolnavul îşi recapătă forţa fizică 
şi buna dispoziţie. 
 
După un an (1987) de la începerea tratamentului naturist, i s-a 
permis să mănânce şi lapte de capră (nefiert), brânză de vaci, super 
de legume. 
 
Din anul 1987 şi până în prezent, cu acelaşi regim alimentar, cu 
multă mişcare şi fără nici un medicament, bolnavul se simte foarte 
bine, nu a mai avut nici o criză, duce o viaţă socială normală şi îşi 
desfăşoară cu un foarte bun randament activitatea la locul său de 
muncă (unde îndeplineşte o activitate plină de responsabilitate, în 
cadrul compartimentului CTC). 
 
Deşi starea bolnavului în prezent este foarte bună, la ultima 
discuţie, V. Popa i-a recomandat, pentru întreţinerea sănătăţii, un 
post sever cu apă distilată pe timp de 7 zile, eventual repetat 
semestrial. 
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Cazul nr. 25 - Bolnavul I.V. în vârstă de 29 de ani, 
profesor din Sinaia. 
 
Diagnostic clinic: Leuconevraxită, Nevrită retrobulbulară. 
 
Istoric: Din anul 1983, bolnavul prezintă parestezii (senzaţii de 
amorţeli, de furnicături) în membrele superioare şi inferioare, 
precum şi de-a lungul coloanei vertebrale. 
 
Este consultat de mai mulţi medici, internat într-o Clinică de 
Neurologie din Bucureşti, dar diagnosticul nu poate fi precizat. 
Tratamentele instituite se dovedesc ineficiente. 
 
În anul următor, apar tulburări de vedere (bolnavul nu mai poate 
citi, nu mai zăreşte la distanţă), motiv pentru care se internează 
într-o Clinică de Oftalmologie şi de aici este transferat în Clinica 
de Neurologie din Spitalul Colentina, ambele din Bucureşti. Cu 
acest prilej i se stabileşte diagnosticul exact al bolii şi i se intituie 
tratament cu cortizon (prednison) atât pe cale orală, cât şi în 
aplicări locale (intraocular). Tulburările oculare se ameliorează 
după tratament, dar cele neurologice generale persistă. 
 
Intervine momentul Valeriu Popa în viaţa bolnavului. Este 
consultat şi i se verifică şi câmpul electric cu ajutorul unui aparat 
minuscul (LED). În urma consultaţiei i se constată starea deficitară 
neurologică şi, în mod surprinzător, şi parţiala pierdere a vederii la 
ochiul drept (?). 
 
I se recomandă suprimarea oricărui alt tratament medicamentos, cu 
excepţia cortizonului, care va trebui redus progresiv, până la 
întreruperea administrării lui şi instituirea regimului dietetic 
specific pentru "scleroză multiplă". În cadrul regimului alimentar 
este permis consumul de orez, grâu, nuci, stafide, fructe dulci, 
cafrea, produse lactate, alimente grase şi băuturi fierbinţi. Îi sunt în 
schimb interzise: salata crudă, cartofii, varza, conopida, ciupercile, 
morcovii, fasolea, dovleacul, fructele zemoase, îngheţata, băuturile 
alcoolice, tutunul, carnea. 
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La controlul clinic efectuat după o lună de tratament naturist, 
bolnavul continuă să aibă parestezii, aceeaşi tulburare de vedere, şi, 
în plus, manifestări evocatoare ale unei colite de fermentaţie. 
 
I se recomandă de astă dată un regim mai sever "regimul de colită", 
în cadrul căruia alimentele permise sunt: orezul, grâul încolţit, 
orzul, legumele fierte cu condimente carminative, supa de fasole, 
ceapa, prazul, pătrunjelul, sparanghelul, stafidele, curmalele, 
iaurtul, brânza de vaci, ceaiul rusesc, cafeaua. Alimentele interzise 
sunt: carnea, ouăle, mâncărurile grase, laptele, fructele acre 
(citricele), cartofii, sucurile de fructe (reci), condimentele, oţetul, 
zahărul, îngheţata şi băuturile alcoolice (oricare ar fi ele). 
 
Concomitent cu regimul naturist i se recomandă efectuarea de 
masaje şi presopunctură (după o tehnică împărtăşită în detaliu 
bolnavului) în unele puncte ale membrelor inferioare. 
 
După primele 14 zile de regim "tip colită" bolnavul prezintă o 
"criză" datorată probabil regimului alimentar, manifestată prin 
spasme musculare dureroase în toate cele patru membre şi de-a 
lungul coloanei, care au durat câteva zile. Odată depăşit un anumit 
punct critic, starea bolnavului s-a îmbunătăţit, tulburările 
menţionate dispărând. Starea bolnavului s-a menţinut bună timp de 
câteva luni, până la venirea sezonului friguros (o iarnă cu geruri 
excesive), când bolnavul face o recădere, cu acutizarea tuturor 
simptomelor pe care le-a prezentat în trecut. Toate neplăcerile s-au 
ameliorat odată cu venirea timpului călduros. După 3 ani de la 
apariţia bolii, starea bolnavului este bună; el se simte bine - ba 
chiar se consideră vindecat - este apt de muncă fizică şi 
intelectuală, cu mare dragoste de viaţă şi cu voinţa fermă de a 
păstra pentru tot restul vieţii, regimul naturist recomandat de 
binefăcătorul său. 
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Cazul nr. 26 - Bolnava M.R. în vârstă de 23 de ani, inginer 
din Alexandria 
 
Diagnostic clinic: Leuconevraxită, nevrită retrobulbară. 
 
Istoric: În ultimul an al facultăţii (1990), bolnava constată 
isntalarea, în plină stare de sănătate, a unor tulburări de 
comportament şi în special de sociabilitate (se închide, se izolează 
de lume, devine irascibilă). 
 
La câteva câteva luni după aceasta, brusc apar dureri oculare, (mai 
ales la rotaţia globului ocular), şi tulburarea vederii. Consultată de 
medicul oftalmolog este diagnosticată drept conjunctivită acută şi i 
se recomandă tratament local cu proculin şi oral cu aspirină. Chiar 
sub acest apar parestezii (senzaţii de amorţeală) la membrele 
inferioare, cu evoluţie ascendentă (de la degete spre gambe) şi 
foarte curând, şi imposibilitatea de coordonare a mişcărilor 
degetelor de la picioare. Vederea cu ochiul stâng (în special) este 
permanent diminuată. 
 
Se itnernează într-o Clinică de Oftalmologie din Bucureşti unde se 
stabileşte diagnosticul de nevrită retrobuklbară, iar în urma unui 
consult neurologic se precizează şi boala neurologică de bază, 
leuconevraxita. 
 
În linica Oftalmologică efectuează un tratament general cu 
cortizon, eritromicină şi local cu infiltraţii intraoculare de 
prenisolon (o varietate de cortizon). După obţinerea unei ameliorări 
oculare satisfăcătoare, este transferată într-o clinică neurologică 
pentru efectuarea investigaţiilor de specialitate (cercetarea 
imunoglobulinelor în lochidul cefalorahidian) şi tratament. 
Părăseşte după câtva timp spitalul, continuând să aibă parestezii, 
dureri musculare, vărsături frecvente, scădere ponderală importantă 
şi chiar dureri oculare de intensitate redusă.  
 
După sfaturile unor cunoştinţe, ajunge la Valeriu Popa, care o 
consultă şi-i recomandă un tratament complex, constând din: 
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- suprimarea oricărui medicament (bolnava întrerupsese din proprie 
iniţiativă de 2 luni administrarea de cortizon); 
- post sever cu apă distilată; 
- clisme cu soluţie de muşeţel; 
- aplicarea de comprese cu frunze de varză (crudă) zdrobită, pe 
regiunea oculară; 
- masaje ale musculaturii membrelor inferioare (seara); 
- băi generale cu paie de orez; 
- regim alimentar neturist pentru "scleroză multiplă" (a se vedea 
conţinutul său la prezentarea cazului precedent). 
 
Din toate acestea, cel mai greu se suportat de bolnavă a fost 
regimul vegetarian; mai ales în primele zile de regim, prezenta 
vărsături, dificultăţi la masticaţie şi astenie. 
 
La ultimul control, V. Popa constată ameliorarea bolii şi-i 
recomandă continuarea, timp de cel puţin 7 ani, a tratamentului 
început. 
 
După afirmaţiile bolnavei, se simte bine; vederea, în special la 
ochiul stâng, este numai parţială (dar acceptabil), paresteziile la 
degetele de la mâini şi de la picioare se menţin (dar mult atenuate), 
forţa musculară este bună şi-i permite să desfăşoare activităţi 
curente (mers, munci gospodăreşti), încât se consideră aptă să-şi 
reia activitatea profesională. 
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Cazul nr. 27 - Bolnavul R.R., în vârstă de 34 de ani, 
inginer din Sighişoara 
 
Diagnostic clinic: Leuconevraxită. 
 
Istoric: De la începutul anului 1989, în special după băile fierbinţi, 
bolnavul acuză parestezii ale degetelor de la mâini şi tulburarea 
echilibrului, atât în mers, cât şi în repaus. Continuând activitatea 
profesională şi sportivă (sport de performanţă), constată brusc 
apariţia de parestezii la jumătatea dreaptă a feţei şi a buzelor. 
 
Este examinat de medici (internist şi neurolog) şi investigat 
paraclinic. Rezultatul a fost suspiciunea de sindrom vestibulo-
cerebelos şi tratat în consecinţă (piracetam, torecan, vitamina B1); 
rezultatul a fost însă nesatisfăcător, nemodificându-se cu nimic 
starea clinică a bolii. 
 
Se internează în Clinica de Neurologie a Spitalului Dr. Gh. 
Marinescu din Bucureşti, unde se suspectează diagnosticul de 
leuconevraxită. Cu tratament în spital (cortizon, vitamine, 
diazepam) continuat chiar şi ambulator, starea bolnavului se 
înrăutăţeşte: merge din ce în ce mai greu, nu-şi poate ţine echilibrul 
şi, în plus, apare şi deprimarea psihică. 
 
Din acest motiv refuză orice consult, internare sau tratament 
medical. 
 
Luând cunoştinţă din revista Flacăra despre tratamentul naturist 
recomandat în diverse boli de Valeriu Popa, îşi stabileşte singur 
schema de tratament naturist, constând în regim vegetarian de tip 
"scleroză multiplă", în masaje musculare, înot şi exerciţii yoga 
(pentru ameliorarea respiraţiei). 
 
Rezultatele obţinute încep să fie încurajatoare. Totuşi, după 2 luni 
(august 1989) simte nevoia să i se adreseze lui Valeriu Popa pentru 
diagnostic şi tratament. 
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Este văzut şi i se recomandă unele modificări ale regimului 
naturist, cu respectarea strictă a regimului alimentar stabilit şi 
control periodic.  
 
Revenit la control, bolnavul afirmă că se simte mult mai bine, nu 
mai are ameţeli, merge mai bine şi, ceea ce-l bucură mai mult, este 
faptul că şi-a recăpătat încrederea în sine, în viaţă şi, nu în ultimul 
rând, şi încrederea în V. Popa, al cărui ajutor consideră că l-a 
primit din plin şi cu succes. 
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Cazul nr. 28 - Bolnava A.S., în vârstă de 36 de ani, 
funcţionară din Făgăraş 
 
Diagnostic clinic: Leuconevraxită  
 
Istoric: Boala debutează în anul 1983 cu parestezii ale degetelor de 
la mâini, ameţeli, dureri de cap, vărsături. Se internează în spitalul 
de neuropsihiatrie din Braşov şi apoi în Clinica Neurologică a 
Spitalului Dr. Gh. Marinescu din Bucureşti, unde i se precizează 
diagnosticul. 
 
Tratamentul cortizonic (cortrosin, superprednol) aplicat nu a 
ameliorat decât în mică măsură evoluţia bolii. Constatând 
ineficienţa tratamentului cortizonic pe de o parte şi intoleranţa 
digestivă pe care a căpătat-o la acest medicament, pe de alta, 
renunţă la el. 
 
În acea perioadă (1984) începuseră să se publice în revista Flacăra 
articole despre tratamentul naturist aplicat de Valeriu Popa în multe 
boli. 
 
Începe un astfel de tratament după indicaţiile din presă, în principal 
constând în alimentaţie vegetariană. 
 
Primele semne de însănătoşire îşi fac apariţia abia la 9 luni de la 
începutul tratamentului naturist şi au constat în recăpătarea 
posibilităţii mişcării mâinilor. 
 
Dar bolnava relatează că: "Definitivarea însănătoşirii a avut loc 
numai după ce am luat legătura cu dl. inginer Valeriu şi a constatat 
procesul de redresare energetică şi funcţională a organismului şi 
mi-a făcut noi recomandări terapeutice". 
 
La ultimul control clinic bolnava relatează că are o stare generală 
bună, şi-a recâştigat capacitatea motorie (mobilitatea) şi că suportă 
bine tratamentul naturist. 
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Cazul nr. 29 - Bolnavul T.L. în vârstă de 41 de ani, 
arhitect din Arad 
 
Diagnostic clinic: Leuconevraxită 
 
Istoric: În anul 1984 boala debutează cu dureri de cap, ameţeli şi 
chiar tulburări de echilibru static şi în mers. Se internează în secţia 
de Neurologie a Spitalului Judeţean, face tratament şi starea clinică 
se ameliorează. 
 
După 3 luni reapar simptomele iniţiale, dar de intensitate crescută, 
impunând internarea în spital, prilej cu care i se stabileşte 
diagnosticul de leuconevraxită. I se recomandă tratament 
medicamentos susţinut (cortizon, neurotrofice, vitamine), care se 
dovedeşte ineficace. Starea bolnavului continuă să se înrăutăţească, 
în special sub aspect motor (nu mai poate merge neajutat), motiv 
pentru care se şi pensionează în anul 1987. 
 
În această situaţie află despre V. Popa şi despre metoda sa de 
tratament din presa vremii (revista Flacăra din anii 1984-1986), 
considerând-o ca ultimă speranţă, către care merită să se îndrepte, 
nădăjduind măcar în ameliorarea bolii sale. 
 
Destul de greu, dar cu o insistenţă demnă de laudă, ajunge în sfârşit 
la V. Popa, care-l consultă şi-i recomandă un regim exclusiv 
vegetarian pentru 45 de zile şi suprimarea oricăror medicamente. 
 
La controlul clinic efectuat după 45 de zile, atât Valeriu Popa, cât 
şi bolnavul, constată că boala nu a evoluat. 
 
După mai multe luni de tratament şi controale clinice, bolnavul 
consideră că şi-a recăpătat puterea (se deplasează fără însoţitor), ca 
şi pofta de viaţă, şi i-au dispărut, în bună măsură, tulburările 
neurologice; în concluzie, el se consideră însănătoşit. Părerea 
bolnavului despre vindecarea sa a fost întărită de comisia de 
expertiză medicală, care în luna octombrie 1987 îi întrerupe 
pensionarea pe motiv de boală şi-i recomandă reluarea activităţii 
profesionale, ceea ce şi face. 
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F) Boli respiratorii 
 

Cazul nr. 30 - Bolnavul D.M., în vârstă de 35 de ani, 
profesor din Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: Astm bronşic infecto-alerigc. 
 
Istoric: Din anul 1978, de la vârsta de 22 de ani, bolnavul acuză 
repetate rinite şi conjunctivite alergice tratate cu medicamente 
antialergice (romergan, feniramin, nilfan) cu rezultate bune, dar 
numai de moment. În anul 1982, prezintă şi prima criză de astm 
bronşic, pentru care este examinat de medic, tratat şi luat în 
evidenţa cabinetului de alergologie. I se recomandă tratament cu 
Tavergyl şi Intal, dar fără rezultat, crizele repetându-se la intervale 
mici de timp, uneori chiar zilnic. I se recomandă şi tratament 
desensibilizat specific, deoarece la testările făcute s-a dovedit că 
este alergic la praf şi la fulgi de pasăre. 
 
În anul 1983 este luat în evidenţă în clinica de alergologie şi tratat 
de specialişti alergologi. În lunile care au urmat nu a mai prezentat 
nici o criză, până în iarna aceluiaşi an când, în urma unei viroze 
respiratorii, crizele reapar. De această dată, tratamentul a fost 
complex (antibiotic, cortizon, zaditen), iar rezultatele au fost 
satisfăcătoare (crize foarte rare) până în vara anului următor, când 
crizele reapar cu o frecvenţă zilnică sau chiar de mai multe ori pe 
zi.  
 
Frecvenţa şi duritatea crizelor determină administrarea unor doze 
mai mari şi repetate de substanţe bronhodilatatoare (eufilină, 
berotec), antialergice (zaditen), dar şi acestea fără rezultate 
mulţumitoare. 
 
Şi începe în acest moment şirul internărilor repetate în clinici 
universitare din Capitală (Clinica de alergologie, Spitalul Colţea, 
Spitalul Vitan-Bârzeşti) în care tratamentul antibiotic şi antialergic 
a fost completat cu polipectomia (extirparea polipilor nazali) şi 
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puncţia sinusurilor feţei (pentru sinuzită frontală). După fiecare 
internare starea bolnavului se îmbunătăţea mult, dar numai pentru o 
durată de maximum 2 săptămâni, după care tulburările respiratorii 
reveneau cu şi mai mare intensitate.  
 
Disperat (şi dimensiunile disperării numai un bolnav astmatic le 
poate realiza), cu repetate şi severe crize, bolnavul recurge şi la alte 
soluţii de vindecare. În această situaţie i se adresează lui V. Popa, 
care-i stabileşte jaloanele terapiei naturiste pe care o va urma, cu 
recomandarea (foarte raţională, de altfel) de a nu suprima brutal 
medicamentele bronhodilatatoare, care-i mai uşurau cât de cât 
suferinţa. 
 
Regimul alimentar destul de sever, după părerea noastră, pentru o 
boală respiratorie cu care noi medicii nu prea suntem obişnuiţi, 
asociat cu celelalte proceduri fizice (masaje, duşuri reci, gimnastică 
general şi în special respiratorie etc.) s-au dovedit benefice 
bolnavului, întrecând orice aşteptări. Bolnavul a renunţat la orice 
fel de medicamente, se simte foarte bine, crizele de astm bronşic i-
au dispărut şi odată cu ele şi starea de nevroză depresivă în care 
intrase. Efectul regimului alimentar asociat cu celelalte măsuri 
terapeutice s-au dovedit, deci, miraculoase. 
 
Legătura de cauzalitate - sechele de tuberculoză pulmonară (cauză) 
şi crizele de astm bronşic (efect) - incriminate de V. Popa este 
interesantă şi poate şi logică. De altfel, teorii mai vechi medicale 
recunoşteau ca principală cauză a astmului bronşic, în special la 
copii, sechelele tuberculoase pulmonare. 
 
În cazul nostru însă, în numeroase spitale prin care bolnavul s-a 
perindat, examenele radiologice nu au evidenţiat şeziuni sau 
sechele pulmonare post tuberculoză. 
 
Seria de 6 şedinţe de "transfer de energie" pe care le-a efectuat dl. 
Mudava nu par să fi influenţat evoluţia spre bine a bolii, deoarece 
încă înainte de efectuarea lor, starea clinică a bolnavului era în 
continuă ameliorare. 
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În schimb, meritul ing. V. Popa este mare şi sub un alt aspect. El 
nu pretinde că i-a făcut transfer de energie, ci i-a influenţat 
favorabil printr-o extraordinară forţă de sugestie, de care chiar şi 
bolnavul a devenit conştient. De la primele contacte, bolnavul cu 
noul său terapeut, dovedeşte o voinţă de vindecare extraordinară, 
cu ajutorul căreia suportă cu stoicism toate dificultăţile impuse de 
"incomodul" tratament naturist la care este supus. În plus, a studiat 
din acel moment lucrări de terapie naturistă, de biofizică 
(bioenergie) şi a urmărit îndeaproape realizările din domeniul 
medical ale ing. V. Popa. 
 
În procesul de "autovindecare", bolnavul nu omite rolul favorizant 
al familiei sale, care a avut toată înţelegerea pentru el şi mai ales 
pentru tratamentul său (în special cel dietetic, atât de greu de 
efectuat), dar şi prin sprijinul moral acordat bolnavului în 
momentele sale cele mai grele. 
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Cazul nr. 31 - Bolnava V.M., în vârstă de 37 de ani, 
medic, din Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: Etmoidită bilaterală cronică posterioară; 
Meatotomie inferioară dreaptă; Pneumonie lobară cronică, mixtă. 
 
Istoric: De la vârsta de 16 ani, bolnava începe să prezinte repetate 
infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, în special în 
anotimpurile umede şi reci (primăvara şi toamna). Ca o 
complicaţie, la scurt timp prezintă şi rinosinuzită frontală, 
recidivantă. 
 
De fiecare dată tratamentul acestora a constat în administrarea de 
antibiotice (diverse şi în doze mari) şi simptomatice (instalaţii 
nazale, inhalaţii, antipiretice). 
 
Din toamna anului 1990, simptomelor obişnuite ale acestui gen de 
infecţii li se adaugă şi altele, deosebit de supărătoare pentru 
bolnavă: durere de cap, senzaţie de ameţeală, tulburări de echilibru, 
transpiraţii abundente, tuse cu expectoraţie muco-purulente. 
 
Efectuează radiografia pulmonară care pune în evidenţă o 
pneumonie lobară mixtă (aspect radiologic caracteristic atât pentru 
o infecţie virotică, cât şi bacteriană) şi scizirută inferioară dreaptă. 
Este examinată de un reputat medic internist şi i se recomandă 
tratament încelungat cu ampicilină, cloramfenicol, vibramicină şi 
metronidazol. Chiar sub tratament, sputa bolnavei devine din 
purulentă, sanguinolentă. 
 
Se internează într-o secţie ORL pentru tratamentul sinuzitei, unde i 
se efectuează chiar o operaţie (meatonomie inferioară dreaptă) în 
afara tratamentului medicamentos (Sinerdol, aerosoli cu Bisolvon, 
Efedrină). 
 
Apar însă semne de intoleranţă digestivă la atâtea medicamente pe 
care bolnava le-a luat de-a lungul timpului, manifestate prin 
greţuri, disconfort abdominal şi ceea ce este mai grav, prin apariţia 
unei micoze (post antibioterapie) în cavitatea bucală. 
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Starea nefavorabilă a bolnavei determină continuarea explorările 
paraclinice. Face tomografie computerizată la Spitalul Fundeni, 
investigaţie ce confirmă leziunile pulmonare, vizibile pe 
radiografiile susmenţionate. 
 
Investigaţia care aduce mai multe date suplimentare este însă 
bronhoscopia, care indică congestia şi edemul mucoasei bronşice 
inferioare drepte, cu o mică zonă erozivă, sângerândă. Cu acest 
prilej se face şi aspiraţia secreţiilor bronşice în vederea examenului 
bacteriologic. Rezultatul acestei ultime investigaţii este edificator, 
pe de o parte în explicarea sputei sanguinolentă, pe de alta, a 
procesului infecţios cronic bronşic, determinat de stafilococul 
hemolitic (izolat din aspiratul branşic). Din sputa bolnavei şi din 
secreţia vaginală s-au izolat levuri (specie de ciuperci sau fungi). 
 
Starea clinică (durere la deglutiţie, senzaţie de strangulare în 
regiunea gâtului, limba uscată, febră, diaree)m şi rezultatele 
investigaţiilor de laborator impun internarea în Spitalul 
Cantacuzino. 
 
De astă dată, datorită suprainfecţiei severe cu levuri (consecinţe a 
numeroaselor tratamente cu antibiotice, pe timp îndelungat) nu i s-
au mai administrat antibiotice, cu numai antimicotice, antitusive, 
expectorante, andiacide (Tamaget) şi antispastice, prin care să se 
combată simptomele cele mai supărătoare pentru bolnavă. 
 
Starea clinică se ameliorează în mică măsură; totuşi, cel mai 
supărător pentru bolnavă devine imposibilitatea de a se alimenta şi 
parţial, chiar de a se hidrata. 
 
După sfatul unor prieteni, în ianuarie 1991, deşi medic fiind, 
bolnava apelează la inginerul Valeriu Popa. După un consult 
minuţios (palparea mâinilor, a pulsului şi toracelui) şi după 
explorarea cu LED-ul său (aparat pentru determinarea potenţialului 
bioenergetic al anumitor zone din corp) fără ca bolnava să-i 
prezinte amănunte sau acte medicale despre suferinţele ei, i se 
stabileşte diagnosticul pe care-l redăm cât mai exact posibil şi 
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conform cu afirmaţiile bolnavei: 1) existenţa a două leziuni 
precanceroase. Prima ar constitui-o un polip intestinal, neglijat de 
bolnavă (despre unele suferinţe digestive însoţite de sângerări 
intestinale îşi aminteşte bolnava). Cea de a doua formaţiune 
precanceroasă ar fi un polip - eroziune pe colul uterin (bolnava 
recunoaşte că în trecutul său imediat i s-a depistat un polip 
endocervical); 2) o afecţiune pulmonară dreaptă, reactivată, 
localizată pe o veche leziune, datând probabil din perioada 16 până 
la 21 de ani ai bolnavei (?); 3) sinuzită cronică; 4) nodul al sânului 
stâng (inexistent însă la bolnavă). 
 
Tratamentul recomandat a fost amplu, dar din întregul său, bolnava 
nu a efectuat decât: 
 
- o cură de dezintoxicare printr-un post de 21 de zile, cu apă 
distilată; 
- a renunţat la cafea şi în mare măsură la tutun; 
- regim alimentar predominant vegetarian (îmbogăţit, din iniţiativa 
bolnavei, cu carne, ouă, grăsimi), completat cu mari cantităţi de 
ceaiuri medicinale (ceai gastric, de muşeţel sau de salvie). 
 
Starea actuală a bolnavei este mulţumitoare şi-i permite să-şi 
desfăşoare activitatea medicală în condiţii normale. 
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G) Diabet zaharat 
 

Cazul nr. 32 - Bolnavul C.M. în vârstă de 26 de ani, 
muncitor din Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: Diabet zaharat tip I (insulino-dependent). 
 
Istoric: La vârsta de 17 ani apar primele tulburări digestive (dureri 
abdominale, regurgitaţii) etichetate drept gastrită hiperacidă; tratată 
medicamentos şi dietetic, se vindecă. 
 
După 3 ani, bolnavul prezintă o simptomatologie digestivă 
asemănătoare celei din copilărie, diagnosticată de această dată ca 
ulcer duodenal şi tratat cu medicaţie şi regim antiulceros cunoscute 
tuturor. 
 
După câteva luni de la vindecarea clinică, bolnavul constată 
creşterea exagerată a poftei de mâncare (mănâncă des, mult şi tot 
nu se satură); se scoală chiar şi noaptea şi mănâncă, preferabil 
dulciuri. Se îngraţă în câteva luni 8 kg, dar pune această creştere 
ponderală pe seama foamei sale exagerate.  
 
Foarte curând însă, mai constată un simptom curios, şi anume 
consumul exagerat de lichide (polidipsie); dar ignorând realitatea, 
încearcă să-şi explice acest simptom ca fiind datorat consumului 
mare de dulciuri după care nevoia crescută de lichide este 
binecunoscută. 
 
Corelat cu consumul mare de lichide, apare un alt simptom 
important şi anume poliuria (creşterea cantităţii de urină eliminată 
în 24 de ore). Concomitent cu aceste simptome, cosntată şi altele: 
epuizare fizică, apatie, căderea părului. Apare şi scăderea 
importantă în greutate. 
 
Nu consultă nici un medic pentru aceste tulburări (?), cel care-l 
ajută în stabilirea diagnosticului sau fiind un prieten, care-i 
sugerează să-şi controleze valoarea glicemiei. Efectuarea glicemiei 
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a indicat valori de 230 mg%, evocatoare pentru diabet zaharat 
(valorile normale variază între 80 şi 120 mg%). Se internează de 
urgenţă în Clinica de Boli de Nutriţie din Bucureşti unde i se 
stabileşte diagnosticul: "diabet insulinodependent" (numai 
administrarea de insulină în injecţii zilnice poate readuce şi 
menţine glicemia în limite normale). Din acel moment începe 
administrarea insulinei injectabile, în doză de 35 de unităţi/zi, 
redusă în scurt timp la 28 unităţi/zi, doză cu care-şi continuă mult 
timp tratamentul (şi cu care menţine glicemia la valori normale, 
atât în spital, cât şi la domiciliu). 
 
Dar în afara tratamentului cu insulină, bolnavul este supus unui 
regim alimentar sever (comun tuturor diabeticilor) care în principal 
se caracterizează prin reducerea importantă a glucidelor 
(dulciurilor) din alimentaţie. 
 
Cu regim alimentar şi cu două injecţii de insulină pe zi, bolnavul se 
menţine într-un echilibru destul de fragil; abaterile alimentare au 
efect imediat în creşterea glicemiei. Acest lucru îl îngrijora mult pe 
bolnav. 
 
Prin intermediul unui cunoscut, află că V. Popa tratează, prin 
metode naturiste, şi cazuri de diabet zaharat insulinodependent, şi 
face demersuri să-l contacteze. 
 
Acesta îl consultă şi-i spune: "dacă ai voinţă, ai şi multe şanse de 
vindecare". 
 
Înainte de începerea tratamentului, îi recomandă să-şi dozeze 
glicemia, în paralel (în aceeaşi zi şi în aceleaşi condiţii) în 3 
laboratoare serioase. Rezultatele au fost întrucâtva asemănătoare, 
furnizând valori apropiate: 185 mg%, 154 mg% şi 180 mg%. 
 
Tratamentul recomandat a fost complex, cuprinzând:  
 
- continuarea, până la controlul clinic viitor, care va fi peste 45 de 
zile, a administrării celor 30 U. insulină pe zi; 
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- clătirea gurii, dimineaţa, timp de 1/2 oră, cu o linguriţă de ţiţei, pe 
care apoi îl va înghiţi (ţiţeiul procurat de bolnav, conform 
recomandării inginerului V. Popa, trebuia să provină în mod 
expres, numai de la sonde din Schela petroliferă Govora-Vâlcea); 
- regim alimentar naturist. Alimentele permise erau: grâu, orz, mei, 
porumb, mazăre, legume bine fierte şi condimentate, supă de 
fasole, supă de pui, ouă, lapte, fructe proaspete şi uscate, miere, 
ceai rusesc, cafea. În schimb, bolnavului i-au fost interzise: 
zahărul, cartofii, sfecla, orezul, ciupercile, ceapa, carnea de porc, 
peştele, grăsimile animale şi orice preparate cu grăsimi, iaurtul, 
încheţata, ca de altfel orice dulciuri. Pentru nevoia de lichide îi 
recomandă între mese ceai de frunze de afin sau de teci de fasole; 
- dozarea zilnică a glicemiei şi glicozuriei (bolnavul dispunea de 
teste rapide şi foarte comode, pe care le efectua singur); 
- aplicarea de frunze crude de varză (zdrobite în prealabil) pe 
abdomen; le acoperea cu un brâu şi astfel dormea noaptea. 
 
După 45 de zile, la controlul clinic se constată evoluţia bună, motiv 
pentru care i se recomandă reducerea progresivă a dozei de insulină 
în următoarele 30 de zile. Revine la control după 30 de zile, cu 
rezultatul dozării glicemiei (125 mg%) într-o perioadă în care nu-şi 
mai putea administra nici o unitate de insulină. Este ştiut faptul că 
diabeticul, fie el copil (peste 7-8 ani), fie adult, îşi efectuează 
singue injecţiile cu insulină. 
 
De 2 ani urmează acelaşi tratament, cu mici modificări în structura 
sa; astfel, urmează două cure a câte 45 de zile de ţiţei pe an şi 
continuă regimul de crudităţi "mai lejer" însă, în sensul îmbogăţirii 
calitative şi cantitative. 
 
Ce s-a obţinut în aceşti doi ani de tratament naturist, ne declară 
chiar bolnavul: "mă simt foarte bine, dozările glicemiei se menţin 
în limite normale (între 80-125 mg%) în condiţiile în care am 
renunţat la insulină". 
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Cazul nr. 33 - Bolnavul M.R. în vârstă de 70 de ani, 
pensionar, Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: 1. Diabet zaharat; 2. Arteriopatie diabetică a 
membrelor inferioare; 3. Nefropatie diabetică; 4. Retinopatie 
diabetică; 5. Neuropatie diabetică; 6. Mal perforant plantar, prin 
gangrenă diabetică; 7. Boală varicoasă a membrelor inferioare. 
 
Istoric: Bolnavul, cunoscut ca vechi diabetic, tratat cu insulină şi 
regim alimentar cu excluderea glucidelor, se internează în 1985 în 
Spitalul clinic Dr. Carol Davila, şi apoi în Spitalul clinic Dr. 
Cantacuzino, ambele din Bucureşti, pentru complicaţii ale 
diabetului său. Biletele de ieşire din spital atestă diagnosticul sus-
menţionat. 
 
Ceea ce a impus în acel moment internarea a fost apariţia 
fenomenelor de gangrenă la piciorul stâng pentru care a trebuit să-
şi continue tratamentul cu insulină, dar şi cu antibiotice (oxacilină) 
pentru a combate procesul gangrenos. 
 
Tratamentul antibiotic a fost însă ineficient, bolnavul ajungând, 
totuşi, aşa cum ajung cei mai mulţi bolnavi cu arteriopatie 
diabetică, la amputări de segmente, mai mici sau mai mari, ale 
membrelor afectate de procesul gangrenos. După o primă amputare 
la nivelul plantei (laba piciorului) stângi, plaga operatorie s-a 
vindecat de-abia după un an şi jumătate, cunoscut fiind faptul că 
cicatrizarea plăgilor la bolnavii dabetici se produce cu mare 
greutate şi în timp îndelungat. 
 
În anul 1987 bolnavul se reinternează în Spitalul Dr. Cantacuzino 
cu diagnosticul de mal perforant plantar drept (de astă dată) 
gangrenă diabetică la nivelul metatarsienelor şi osteită 
metatarsiană. I se propune, ca singură soluţie salvatoare, operaţia 
de amputare a labei piciorului drept, pe care bolnavul o refuză. 
 
Aflând de posibilităţile terapeutice ale inginerului Valeriu Popa i s-
a adresat, expunându-şi necazul său. 
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Este consultat şi i se recomandă pentru început postul cu apă 
distilată, continuând apoi cu regimul alimentar prescris (descris pe 
larg la cazul precedent). 
 
În plus, pe leziunile de la picioare a aplicat comprese calde cu 
fiertură de paie de ovăz, introducând membrul inferior respectiv 
într-o pungă de plastic, pentru o perioadă de 2 ore. Apoi, compresa 
este înlocuită cu o foaie de varză crudă (zdrobită prin presare) sau 
alternativ cu comprese cu argilă. Concomitent a efectuat zilnic câte 
2 clisme evacuatoare cu ceai de rostopască. 
 
Bolnavul relatează că de la începutul tratamentului naturist, a 
întrerupt orice medicaţie. Şi cu toate acestea, se simte bine, nu mai 
are dureri la picior, iar culoarea membrului inferior a revenit la 
normal. 
 
La controlul efectuat la 2 ani de la începutul tratamentului, starea 
bolnavului este bună, poate să meargă, deşi cu oarecare dificultate, 
şi să desfăşoare activitate zilnică normală. 
 
Continuă un regim dietetic îmbunătăţit cu produse lactate, carne, 
grăsimi vegetale. 
 
Revine periodic la control. 
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Cazul nr. 34 - Bolnavul M.I., de 49 de ani, muncitor din 
Giurgiu. 
 
Diagnostic clinic: Arterită obliterantă a membrelor inferioare. 
Gangrena degetelor I-II-III de la piciorul drept. 
 
Istoric: În anul 1972, în plină stare de sănătate, la vârsta de 30 de 
ani, apar dureri mari în regiunile gambelor, gleznelor şi labelor 
picioarelor, asociate cu inflamaţia ţesuturilor din aceste zone. Se 
diagnostică drept tromflebită, se internează în spitalul din localitate 
şi i se administrază tratament antibiotic, anticoagulant şi 
vasculotrofic. Starea clinică se ameliorează atât de mult încât îi 
permite bolnavului să-şi reia activitatea profesională cotidiană. 
 
Dar, după numai câteva luni apare recidiva, care a impus o nouă 
internare în spital (după care de fapt au mai urmat multe altele). De 
astă dată, după reconsiderarea diagnosticului, se stabileşte cel sus-
menţionat. Apare foarte repede şi gangrena degetului II de la 
piciorul drept. I se administrează tratament medicamentos cu 
Calicreină, vitamina PP, antibiotice, dar fără rezultat, procesul 
gangrenos extinzându-se şi la degetele I şi III ale aceluiaşi picior. 
 
În această situaţie, aflat în Clinica de Chirurgie Cardio-Vasculară 
din Spitalul Fundeni din Bucureşti, i se propune amputarea labei 
piciorului drept, pe care bolnavul însă o refuză. 
 
Starea lui se înrăutăţeşte, apărând succesiv diverse şi serioase 
complicaţii ale aparatului cardiovascular: infarct miocardic acut, 
hemoragie cerebrală cu hemiplegie stângă (paralizia membrului 
superior şi inferior stâng). 
 
În această situaţie, în 1984, influenţat de articolele favorabile scrise 
despre Valeriu Popa şi tratamentele sale naturiste, în revista 
Flacăra, bolnavul se hotărăşte să înceapă din proprie iniţiativă un 
astfel de tratament, constând în gargară cu ulei de floarea soarelui, 
făcută dimineaţa şi regim de crudităţi. Postul sever cu apă distilată, 
pe care îl începe, nu-l poate respecta decât 3 zile, după care îl 
abandonează. 
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Încet, bolnavul se simte mai bine, iar plaga de pe gangrenă începe 
să se vindece; între timp infarctul miocardic, ca şi hemiplegia, s-au 
vindecat. 
 
În anul 1987 îl cunoaşte pe V. Popa, este consultat şi i se 
recomandă acelaşi regim alimentar naturist, îmbogăţit cu pâine, cu 
miere de albine şi altele, dar îi mai recomandă o cură internă de 45 
zile cu ţiţei, precum şi ingerarea zilnică a unei mici cantităţi de 
argilă. 
 
Revenit la control, de 2-3 ori într-un an, V. Popa constată evoluţia 
relativ bună a bolii, astfel încât îi permite bolnavului chiar să-şi reia 
activitatea profesională. 
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H) Alte boli 
 

Cazul nr. 35 - Bolnavul Z.C. de 40 de ani, inginer, din 
Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: 1) Boala Willebrand-Jurgens; 2) Bronşiectazie; 
3) Granulocitopenie. 
 
Istoric: Primele sufeinţe apar în anul 1970, când pentru febră, tuse 
cu expectoraţie abundentă, stare generală alterată, este internat în 
Spitalul Militar Timişoara, unde prin examinări clinice şi 
radiologice i se stabileşte diagnosticul de bronşiectazie. De atunci 
şi până în anul 1980, starea clinică a fost satisfăcătoare (nu bună), 
cu câteva reîmbolnăviri care au necesitat internări în diverse 
spitale: Timişoara, Mediaş, Sibiu şi Bucureşti. În Bucureşti este 
internat la Spitalul Filaret, pe care-l părăseşte cu acelaşi diagnostic, 
dar cu recomandarea expresă a schimbării domiciliului într-o zonă 
subalpină, împădurită, căreia însă bolnavul nu i s-a putut conforma. 
 
În iarna acelauiaşi an, pentru aceleaşi simptome şi în plus pentru 
tuse cu expectoraţie sanguinolentă, se internează în Institutul de 
Ftiziologie din Bucureşti. În ciuda tratamentului efectuat, 
sângerarea din căile respiratorii nu încetează, motiv pentru care 
bolnavul este transferat, în vederea precizării diagnosticului, în 
clinica ORL din Spitalul Colţea, în Spitalul Griviţa şi, în sfârşit, în 
Spitalul Fundeni, unde i se stabileşte cauza reală a bolii, anume 
existenţa unei tulburări în procesul normal de coagulare a sângelui, 
formă clinică denumită boala Willebrand-Jurgens. 
 
Coagularea indică deficitul factorului VIII al procesului de 
coagulare, caracteristic bolii. Hemoleucograma arată scăderea 
continuă a numărului de leucocite (globulele albe din sânge) de la 
6000/mm³ în 1980 la 5400/mm³ în 1982, stabilindu-se în jurul 
valorii de 2500/mm³ în ultimii ani. 
 
Până în anul 1988 bolnavul a prezentat numeroase episoade de 
boală (febră, tuse sanguinolentă) în cadrul unor aşa-zise "răceli", 



 83

dar prezenta mai des sângerare din arborele respirator, fie cu ocazia 
efortului de tuse, fie cu ocazia oricărei băi fierbinţi de curăţenie. 
 
În 1988 ajunge la inginerul V. Popa, care-i ascultă păsul, îl consultă 
(acelaşi gen de consultaţie pe care o acordă în general bolnavilor 
săi) şi-i confirmă existenţa unei boli datorate unei alterări sanguine. 
 
I se recomandă regimul alimentar şi de viaţă naturist. Dacă cel de-
al doilea nu i s-a părut dificil bolnavului (exerciţii de respiraţie, 
gimnastică, plimbări în aer liber etc.) primul în schimb, după numai 
3 zile de la începerea lui este abandonat, din lipsă de voinţă a 
bolnavului. 
 
Se adresează din nou lui V. Popa. După o prelegere scurtă, care, de 
altfel, nu era decât o şedinţă de psihoterapie, îl convinge să reia 
tratamentul şi să-l continue cu corectitudine, ca singura alternativă 
a vindecării sale. Cu un plus de voinţă, bolnavul începe regimul 
sever alimentar de tip naturist cu o primă cură de apă distilată (2 l 
pe zi) timp de 13 zile, pe care o suportă relativ bine, deşi a 
continuat să-şi exercite profesia sa de bază. Continuă cu alimentaţia 
vegetariană (comună şi altor bolnavi) timp de 5 luni, după care 
repetă postul sever cu apă distilată, timp de 21 de zile. Această a 
doua cură hidrică a fost greu suportată de bolnav, dar a găsit totuşi 
- este adevărat, din nou stimulat de binefăcătorul său - puterea de a 
depăşi momentele critice. De menţionat faptul că şi în această 
perioadă nu a întrerupt activitatea sa profesională. După alte 7-8 
zile are din nou o perioadă critică (forţa fizică l-a părăsit, începe o 
uşoară depresie psihică) pe care din nou o depăşeşte. Urmează o 
nouă cădere psihică, care de astă dată îl obligă pe bolnav să nu 
părăsească patul; a slăbit în tot acest timp de la 63 kg la 52 kg. 
 
Epuizarea fizică şi foamea teribilă îl fac să nu mai reziste regimului 
său alimentar şi începe să reia alimentaţia, după vechile obiceiuri 
culinare (carne, ouă, lapte, grăsimi, pâine etc.), poate chiar în exces 
cantitativ. Dar, după primele mese de acest fel se simte rău, 
acuzând dureri abdominale, balonări postprandiale, disconfort 
abdominal. Se prezintă din nou la V. Popa căruia îi relatează despre 
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starea de rău pe care o acuză, recunoscând că s-a abătut radical de 
la indicaţiile terapiei naturiste.  
 
Încurajările şi sfaturile primite constituie şi de această dată un elixir 
pentru bolnav, care dobândeşte forţa să reia cura naturistă cu un 
regim de post sever de 35 de zile, apoi cu regimul vegetarian pe 
care-l mai respectase bolnavul cu stricteţe în câteva rânduri. 
 
După mai mult de 2 ani de terapie naturistă, fără ca bolnavul să mai 
fi primit vreun medicament în toată această perioadă, mărturiseşte 
că se simte foarte bine, că şi-a format o voinţă "de fier" în 
respectarea regimului său alimentar şi de viaţă. 
 
Crede cu convingere în terapua naturistă şi în transferul de 
bioenergie pe care îl practică V. Popa; este atât de convins de toate 
acestea, încât încearcă să convingă şi alţi bolnavi de efectele 
benefice ale terapiei naturiste utilizate nu numai în scop curativ (de 
tratament în caz de îmbolnăviri), dar şi în scop preventiv (pentru a 
preîntâmpina apariţia unor boli). 
 
A studiat multă literatură de soecialitate despre medicina naturistă. 
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Cazul nr. 36 - Bolnava D.I., în vârstă de 22 de ani, 
funcţionară din Roman. 
 
Diagnostic clinic: Ciroză hepatică cu ascită. Sindrom de 
hipersplenism. Infecţia tractului urinar. 
 
Diagnostic anatomopatologic: Hepatită cronică activă. 
 
Istoric: În anul 1987, bolnava sesizează apariţia unei stări de 
oboseală, de astenie, dureri în regiunea hepatică şi progresiv icter al 
mucoaselor şi tegumentelor. După 2 săptămâni se prezintă la medic 
şi i se recomandă internarea în secţia de boli infecţioase a 
Spitalului Municipal. Forma clinică impune tratament cu cortizon, 
atât în spital cât şi la domiciliu, după externare. 
 
După o lună de evoluţia aparent bună, reapare icterul, motiv pentru 
care i se recomandă internarea într-o Clinică Medicală din 
Bucureşti (Spitalul Clinic Griviţa) unde i se efectuează puncţie 
hepatică. Se constată cu această ocazie leziuni de hepatită cronică 
activă, fără AtgHBs (aşa numitul Antigen Australia). Se instituie 
tratament cu perfuzii de anginină-sorbitol, corticoterapie, aspatofort 
etc., dar rezultatele clinice, de această dată, sunt nemulţumitoare.  
 
După o perioadă de aproximativ o lună de zile se reinternează la 
Spitalul Clinic Griviţa, deoarece icterul nu a cedat, au apărut dureri 
hepatice, edeme abdominale, ascită (apariţia de lichid în cavitatea 
abdominală). Tratamentul este acelaşi, cu singura deosebire că i se 
introduce şi imuran (substanţă imunosupresoare ). După o 
spitalizare lungă părăseşte spitalul uşor ameliorată, dar la scurt 
timp de la externare simptomele se accentuează. Urmează o nouă 
internare în Spitalul Fundeni, unde i se stabileşte diagnosticul de 
ciroză hepatică, hiperspelism şi infecţie a tractului urinar. 
Tratamentul, în spital şi continuat acasă după externare, a constat în 
administrare de perfuzii cu sorbitol şi albumină umană, silimarină, 
fitomenadionă, diuretice etc. 
 
Din nou, după câteva săptămâni, se accentuează durerile hepatice, 
edemele, ascita şi icterul. 
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Deoarece bolnava îşi pierde încrederea în medici şi în medicina 
practicată de ei, caută alte căi de vindecare. În această situaţie i se 
adresează lui Valeriu Popa. Consultată, i se recomandă tratamentul 
naturist conform schemei BG 1 şi i se face cu acest prilej şi o 
şedinţă de psihoterapie, cu efect benefic asupra ei, cel puţin în 
domeniul redresării psihicului, chiar şi numai pentru moment şi 
pentru câştigarea voinţei de a suporta un astfel de regim sever. 
 
După primele zile de post sever cu apă distilată (cu care debutează 
regimul BG 1), bolnava se află într-o situaţie critică; suportă foarte 
greu regimul, motiv pentru care ajunge pe punctul de a-l abandona. 
Găseşte în cele din urmă forţa morală şi fizică să învingă 
momentele de ezitare şi continuă calea aleasă. 
 
După câteva săptămâni, începe să se simtă mai bine (deşi slăbeşte 
câteva kilograme), nu mai are dureri abdominale, se poate odihni 
bine noaptea, îşi recapătă uşor şi forţa fizică (poate efectua chiar 
mici eforturi). 
 
Cu ocazia unor controale periodice (la aproximativ 45 de zile) 
efectuate de V. Popa, starea clinică a bolnavei este apreciată ca 
bună, deşi ea mai acuză dureri (uneori) hepatice, are permanent 
senzaţia de foame şi-i persistă subicterul conjunctival. 
 
Dar bolnava, cu o tărie de fier, este hotărâtă să continue tratamentul 
naturist, care crede că-i este salvator. 
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Cazul nr. 37 - Bolnava N.O., în vârstă de 42 de ani, 
funcţionară din Călăraşi. 
 
Diagnostic: Spasmofilie. Aristmie extrasistolică. Dischinezie 
biliară. Hiperfoliculinemie. Mastită chistică. Hipertiroidism. 
 
Istoric: Începând din anul 1985 bolnava prezintă brusc stări de 
leşin, însoţite de contractura musculaturii mâinilor. 
 
După ce a fost internată în spital şi investigată complet părăseşte 
spitalul cu diagnosticele sus-meţionate şi cu recomandări 
terapeutice la domiciliu: administrare de calciu, vitamine, sedative. 
 
Dar starea clinică nu se ameliorează, crizele continuă şi, în plus, 
apare şi starea de insomnie care o împiedică pe bolnavă să se 
odihnească. 
 
Este internată din nou, de astă dată în Institutul de Endocrinologie 
din Bucureşti. La externare diagnosticul clinic a fost: hipotiroidism 
şi spasmofilie. Tratamentul recomandat (tiroton, progesteron, sulfat 
de magneziu, propanolol) şi urmat corect de bolnavă timp de 2 ani 
nu duce la ameliorarea stării clinice. Apar chiar şi alte simptome: 
senzaţia de "nod în gât", stare de slăbiciune, hiperemia sânilor.  
 
Modificarea de aspect a sânilor impune mamografia, care indică 
displazie mamară bilaterală cu elemente microglandulare. 
 
O nouă internare în Spitalul Elias din Bucureşti rămâne tot fără 
răspuns clinic favorabil. În 1989 bolnava prezintă nevroză anxioasă 
cu elemente obsesivo-fobice. Internată în Spitalul de Psihiatrie 
Voila (Câmpina), urmează tratament cu diazepam, antideprin şi 
napoton, după care starea psihică se ameliorează, dar nu şi celelalte 
simptome. Cu timpul se simte tot mai rău şi îşi pierde capacitatea 
de muncă. 
 
În această situaţie, în octombrie 1989 bolnava este văzută de V. 
Popa. I se recomandă întreruperea tratamentului medicamentos, 
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regim de dezintoxicare a sângelui şi regim alimentar naturist, 
conform schemei cunoscute sub denumirea BG 1.  
 
Cu mici ezitări şi dificultăţi, bolnava începe acest tratament 
naturist, şi după câteva săptămâni se simte mai bine, deşi slăbeşte 
considerabil. De reţinut afirmaţia bolnavei, după care la 2-3 luni de 
la suprimarea administrării oricărui medicament, urina are miros de 
medicamente (greu de definit). 
 
După alte 4 luni, V. Popa constată că pe gambele bolnavei apar 
nişte noduli (?) şi că bolnava acuză dureri de picioare; 
neacordându-le însă o importanţă atât de mare, tratamentul rămâne 
în continuare cel prescris anterior. 
 
Îi recomandă continuarea regimului şi revenirea la control după 4 
luni. Revenită, bolnava afirmă că i-au dispărut durerile de picioare, 
nodulii de pe gambe şi edemele membrelor, dar, odată cu asta şi 
ciclul menstrual (?). Aspectul urinii s-a modificat: mirosul 
caracteristic "de medicament" a dispărut, în schimb s-a închis la 
culoare, devenind cu timpul galben-brună. 
 
Scăderea ponderală din lunile precedente este oprită şi se schiţează 
chiar creşterea în greutate, în ultimele 3 săptămâni. 
 
Cu cele 3 cure de regim succesiv instituite ("BG 1", "defecţiuni ale 
sângelui" şi "boli renale"), starea bolnavei este în prezent bună. 
Munceşte bine fizic şi psihic, astfel încât în ultimele luni şi-a reluat 
activitatea la noul loc de muncă, întrerupând totodată pensionarea 
de boală. 
 
Bolnava şi-a recăpătat siguranţa de sine, buna dispoziţie şi forţa 
fizică; acuză însă o permanentă stare de foame. 
 



 89

Cazul nr. 38 - Bolnavul C.G., în vârstă de 54 de ani, 
medic din Bucureşti. 
 
Diagnostic clinic: Hipertensiune arterială. Accident vascular 
cerebral. Sindrom depresiv nevrotic. 
 
Istoric: Bolnavul, de profesie medic, relatează că din anul 1980 
suferă de hipertensiune arterială (HTA). Ulterior, HTA neputând fi 
controlată cu medicaţia folosită, duce la apariţia unor tulburări 
circulatorii cerebrale tranzitorii, iar în anul 1984 şi la accidente 
vasculare cerebrale repetate. Ultimul şi cel mai sever accident 
cerebral a survenit în anul 1988, în urma căruia s-a instalat o 
hemipareză şi în consecinţă mers greoi, dificil, nesigur (cu 
numeroase căderi în mers). În ciuda tratamentului medicamentos 
(anti-hipertensiv, coronaro-dilatator, antiagregant plachetar, 
sedativ) şi recuperator, starea bolnavului nu se ameliorează, 
determinându-i pensionarea din motive medicale. 
 
În scurt timp, simptomatologiei descrise i se adaugă o serie de alte 
simptome, caracteristice pentru un sindrom depresiv nevrotic. 
 
Din luna septembrie 1988, auzind despre realizările inginerului V. 
Popa (din relatările unora dintre vechii săi pacienţi) recurge la 
aplicarea din proprie iniţiativă a unora dintre metodele terapiei 
naturiste recomandate curent bolnavilor. 
 
Astfel, efectuează o cură de dezintoxicare (post cu "apă distilată") 
şi regim alimentar vegetarian, pe o perioadă de 45 de zile. 
 
După cele 45 de zile se prezintă la Valeriu Popa, solicitându-i 
sprijin în ameliorarea precarei sale stări fizice şi psihice. 
 
După o discuţie amplă legată de starea de boală, V. Popa îi 
recomandă continuarea tratamentului început deja din proprie 
iniţiativă (regim care respecta, în mare, recomandările pe care V. 
Popa le făcea unor bolnavi cu suferinţe asemănătoare). 
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Pe măsură ce timpul trecea, starea bolnavului se ameliora. Chiar 
din ziua a 12-a de tratament îşi recapătă puterea fizică şi poate să 
facă o mică plimbare în jurul casei (însoţit de o altă persoană şi 
ajutat de baston). În săptămânile următoare efortul fizic este crescut 
progresiv, mersul devine posibil fără ajutor, ajungând să parcurgă 
până la 10 km pe zi. Dar o evoluţie în bine s-a constatat şi sub 
aspect psihic: deprimarea şi starea anxioasă au dispărut, locul lor 
fiind luat de o dorinţă de viaţă nesperată, de o linişte interioară 
benefică şi de un somn odihnitor, recuperator, după efortul zilnic. 
 
Cu ocazia ultimei vizite pe care i-o efectuează medicul C.G. 
inginerului Valeriu Popa, dar în scop invers celui obişnuit în relaţia 
medic-pacient, bolnavul - care este acum un medic - susţine că 
starea clinică s-a îmbunătăţit considerabil în urma aplicării 
tratamentului naturist, rezultatele astfel obţinute fiind incomparabil 
mai bune decât cele obţinute prin tratamentul alopat folosit. 
 
Bolnavul, încurajat de evoluţia bună de până acum, hotărăşte 
continuarea tratamentului naturist, care s-a dovedit cu timpul 
benefic pentru el, cel puţin în cei trei ani care au urmat 
îmbolnăvirii.  


