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Câte întrebări fără răspuns or fi existând?
Infinit de multe sau, pentru a folosi o cifră, un googol (un 1 urmat
de o sută de zerouri; de aici provine cuvântul Google) sau un
googolplex (un 1 urmat de un googol de zerouri; se spune că,
în scris, acest număr n-ar încăpea în întreg universul). Câteva
exemple: care este originea universului înainte de Big-Bang?
Câte fiinţe umane încap pe
Terra? Care este cel mai mic
component al materiei? Ce
este realitatea? De ce
există totul în loc să
nu existe nimic? Şi
atâtea altele, pe
care încă nici
nu ştim să le
formulăm.
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Este bine să-ţi pui întrebări?
Unii vor răspunde
răs nde că nu, că tot ce tr
tre
trebuie
să faci este să trăieşti fără să cauţi
cauţi nod în
papură. Dar orice om cu minteaa la cap
ar răspunde că a întreba şi a ce
cerceta
er
lucrurile, a-ţi păstra curiozitate
curiozitatea
ea şi
a nu considera nimic deja ştiutt este
cea mai bună metodă de a-ţi m
menţine
treze capacitatea intelectuală, vi
vitalitatea
it
şi buna dispoziţie. Şi asta este ceva fi
firresc
la fiinţele umane, după cum o demonstrea
demonstrează
az şi
neobosita capacitate a copiilor de a pune înt
întrebări.
re
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Ce aliment se consumă cel mai mult în lume?
Orezul: în ţări asiatice – precum Indonezia, Bangladesh,
Cambodgia, Thailanda şi Vietnam –, orezul reprezintă două treimi
din caloriile din dieta zilnică a locuitorilor
din ţările respective. De aceea orezul
este, în Asia, principala resursă
împotriva sărăciei şi a foametei.
În România, cel mai mult se mănâncă
pâinea albă, cartofii şi fasolea. În Spania, de
exemplu, se consumă prea multă carne,
un obicei dăunător pentru organism.
Resursele limitate ale planetei susţin cu
greu consumul de carne.
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Este periculos să consumăm alimente
după data expirării?
Data expirării care apare pe ambalajele alimentelor nu indică până
când se pot consuma, ci până când sunt obligaţi producătorii să le
garanteze calitatea şi proprietăţile organoleptice (gust, compoziţie
etc.). În mod logic, aceştia îşi iau măsuri de prevedere şi sunt
foarte prudenţi când stabilesc un te
termen de
valabilitate, ca să nu primească rre
reclamaţii şi
sancţiuni, dar alimentele pot fi consumate
şi după acea dată, încă două-trei
douăzile,
fără să existe vreun pericol
pentru
pe
e
sănătate.
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Poate dăuna sănătăţii consumul
de băuturi energizante, din acelea care
te ţin treaz toată noaptea?
Vigoarea pe care ţi-o dau aceste băuturi se
bazează pe substanţe agresive, cum sunt cofeina
(prezentă în cantitate mare), taurina (alt tonic)
şi mai multe suplimente vitaminice. Consumul
excesiv provoacă efectele nedorite pe care le are
orice stimulent (cum ar fi aciditatea la stomac). Dar
pentru nişte consecinţe într-adevăr grave ar trebui
să consumăm o cantitate enormă din aceste
băuturi.
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Faptul că este benefic pentru creier să mâncăm cereale
la micul dejun are vreo bază ştiinţifică sau este doar
un truc publicitar al companiilor care le produc?
Cerealele de calitate (integrale şi cultivate ecologic, dacă este
posibil) furnizează o cantitate însemnată de glucoză, care este
principalul generator de activitate cerebrală. Astfel, dacă îţi doreşti
să rre
realizezi o muncă intelectuală
satisfăcătoare, cerealele (la fel
şi câteva felii de pâine prăjită)
reprezintă un mod bun de a
începe ziua.
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Cât timp poate să reziste corpul uman
fără apă şi mâncare?
Depinde de constituţie, de greutate şi de alţi factori, dar se poate
afirma că:
a) dacă nu are loc deshidratarea din cauza excesului de căldură sau
a exerciţiului fizic, un adult poate supravieţui, mai mult sau mai
puţin, o săptămână fără să bea apă. După acest interval de timp
apar probleme foarte grave: rinichii nu pot să elimine substanţele
nocive, sângele se îngroaşă şi îi este greu să ajungă până la creier.
b) omul poate să reziste între două şi trei săptămâni, în unele cazuri
chiar şi mai mult, fără să mănânce, utilizând rezervele propriilor
organe şi oase, într-un proces din ce în ce mai dureros. Moartea prin
inaniţie poate surveni din lipsa de irigare sangvină la creier sau din
cauza unui stop cardiac.
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Când mi-e foame, mă doare stomacul şi mă indispun.
Este durere fizică sau mintală?
Înţepăturile din cauza foamei apar după vreo 14 ore de la ingerarea
ultimului aliment, când stomacul şi intestinul subţire sunt goale
de vreo două ore. Atunci se
produc nişte
nişşt unde reflexe
în sistemul n
nervos intestinal,
care dau naşt
naştere
te unor contracţii
intense (contra
(contracţii
ac ale foamei) în
aparatul digesti
iv care nu găseşte
digestiv,
nimic pentru a-ii oferi stomacului.
Şi, bineînţeles, ssi
sistemul nervos ia la
această
cunoştinţă acea
as situaţie.
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De ce se opun atâţia adepţi ai ecologismului
alimentelor modificate genetic?
De când a avut loc, în anii 1960, aşa-numita Revoluţie Verde, care
a constat în folosirea de produse chimice sintetice şi de tehnici
industriale în agricultură, ecologiştii au denunţat contrafacerea
culturilor, deoarece se produc recolte care nu hrănesc, reprezentând
un potenţial pericol pentru sănătatea oamenilor, şi, în plus, pentru
că distrug pământul,
ul, care rămâne steril la puţin
timp după ce a fostt tratat artificial. Nici
măcar argumentul referitor la
creşterea producţiei
ei nu li se pare
convingător, fiindcă
că acest grup
apără ideea conform
rm căreia
culturile naturale bine gestionate
pot să alimenteze întreaga
umanitate.
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