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Al 6-lea Congres national de medicina integrativa  
RO-INMED 2017 

 
 
 
A trecut şi al 6-lea congres de medicină integrativă.  

Deşi a fost un congres naţional a avut şi participare din afara ţării din SUA, Canada, Italia, Finlanda. 

Aşa cum v-am obişnuit deja, acesta este un rezumat a ceea ce m-a impresionat pe mine şi am putut 

urmări la acest congres desfăşurat între 23 şi 26 noiembrie 2017. 

 

Anul acesta dedic acest rezumat In Memoriam 

Doamnei Profesor Aurelia Nicoleta Cristea şi Dianei Stefan. 

D-na Profesor a fost o persoană extraordinară, care a 

reuşit pentru prima dată la nivel mondial să demonstreze faptul 

că belladona în diluţii înalte şi joase are efectele 

homeoterapeutice pe care azi le cunoastem, efectul bisens în 

homeoterapie, a creat conceptul de farmacologie informaţională. 

(Structurarea soluţiilor homeopate demonstrată prin 

microcalorimetrie (Cristea, Dragan, 1989, lucrare de 

negasit pe pubmed în acest moment, dar de ce ar fi? Poate 

se republică în altă parte...),  şi recent demonstraţia dansei că 

inima este cea care sucuseaza tot ceea ce o traversează prin 

dinamizarea apei.  

A demonstrat faptul că prepararea prin dinamizare antrenează urmatoarele efecte ascunse: 

„structurarea apei, emisia de unde electromagnetice, generarea de nanoparticule.” 

 

Câteva extrase din munca dânsei: 

„Dinamizarea este un fenomen vital, ce 

există în organismul uman şi animal, unde este 

exercitată de contracţia ritmică a pompei cardiace 

ce dinamizeaza sângele, imprimând pulsul arterial, 

arteriolar şi celular.” 

„Este evident că apa din organism este de 

asemenea dinamizată prin contracţia ritmică a 

inimii şi pulsul arteriolar ce determină un puls 

celular.” Inima devenind astfel pompa de 

dinamizare. 

Un interviu interesant oferit cu ocazia unui curs de homeoterapie. 

https://www.youtube.com/watch?v=xnOrVMDcuEc 

Diluţiile înalte homeopate şi substratul lor informaţional, structurarea apei, rolul apei. 

https://www.youtube.com/watch?v=mgiBZKrBmU4 

Echilibrul între omega 3 si omega 6. Rolul omega 3 în cancerul la sân şi prostată. Legumele şi fructele 

mâncate cât mai neprelucrate. Roşiile sunt cele mai bune prietene ale prostatei (licopen). Numai roşiile coapte 

natural sunt benefice, leguma verde conţine tomatină, care este toxică. Betacarotenul din morcovi şi caise este 

foarte bun adjuvant în tratamentul tumorilor maligne de la nivelul plămânilor. Mecanismul antiestrogenic de 

https://www.youtube.com/watch?v=xnOrVMDcuEc
https://www.youtube.com/watch?v=mgiBZKrBmU4
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tip tamoxifen determinat de genisteina (soia nemodificată genetic şi neaditivată). Rolul algelor marine, 

ciupercilor pleurotus (păstrăvul de fag), pătrunjelul şi ţelina (apigenina), curcuma, turmeric, lămâia 

(hesperidina) tamponată cu bicarbonat de sodiu sau macerat din coajă, fructele de padure (polifenoli), 

scorţişoara, ciocolata peste 70%, vinul roşu prin resveratrol în cancerul oral şi de esofag (2-3 pahare pe zi), 

peliniţa, varza şi brocoli prin sulforafan se folosesc cu succes în terapiile anticancer. Un regim alimentar 

echilibrat oferă sinergismul şi diversitatea fitochimicalelor necesare. Eficacitatea nu constă în creşterea dozei 

ci în cunoaşterea dozei corecte în alimentaţie. Natura este cel mai bun doctor. 

Cărti recomandate: „Alimente care combat cancerul”, „Cum să găteşti alimente care combat cancerul”, 

de la editura Vidia, „Alimentaţia anticancer peste 200 de reţete pentru toate zilele, ed. Nicole. 

https://www.youtube.com/watch?v=uYs37FCyKhA  

 

D-nei Profesoare îi datorez multe, am învăţat din cartea dansei, în facultate, farmacologie, am 

descoperit şi înţeles de la dânsa că dinţii prin masticaţie sucusează apa din alimente cu tot ceea ce a 

decurs din această informaţie, iar la congresele de medicină integrativă am înţeles importanţa educaţiei 

medicale integrative şi a conceptului de „A da mai departe ceea ce afli”. Îmi pare rău ca timpul nu mi-a fost 

prieten pentru a demonstra cât dânsa era în viaţă, aşa cum i-am promis, anestezia dentara prin homeoterapie. 

Însă va fi şi această cercetare la momentul ei. 

 

Dianei Ştefan îi mulţumesc pentru avântul pe care mi l-a dat de a face public Conceptul de Medicină 

dentară integrativă şi Conceptul de Endodontie integrativă de care dumneavoastră vă bucuraţi azi.  

Îmi amintesc cu mult drag toate discuţiile noastre şi dezbaterile de idei şi îi mulţumesc că a făcut parte 

din viaţa mea, chiar şi atât de puţin. Îmi pare rău că a plecat atât de devreme. 

 

Prima prezentare a aparţinut, ca întotdeauna Prof. Asoc. Dr. Corneliu Moldovan denumită 

„Meloterapia cu armonice divine în reeechilibrarea energetică”. Pentru acest studiu au fost utilizate conform 

autorului 1500 de melodii cântate la nai de Gheorghe Zamfir. Deşi îmi place foarte mult cum cântă, nu am 

ştiut că are atâtea melodii înregistrate. Mi-ar plăcea să fie disponibilă spre achiziţie această colecţie, indiferent 

de preţ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uYs37FCyKhA
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D-nul Moldovan a prezentat o metoda originală de înregistrare, prelucrare şi aplicare a unor tipuri de 

vibraţii fractale în scopul obţinerii unei armonizări energetică şi funcţională, utilă şi demonstrabilă în practica 

clinică.  

S-a obţinut pentru prima data rezultate de acest fel la indivizi aleşi random, sănătoşi. Reactivitatea 

globală a fost cuprinsă (0 a fost minim, 10 maxim) între 2,7-9,2 , mai mare la bărbaţi decât la femei (în alte 

domenii raportul pe sexe este invers), pentru armonicile cuprinse între 4,7 şi 122 de Hz şi o reactivitate cuprinsă 

între 3-6 puncte cu o culoare dominantă în emisfera frontală între roşu şi portocaliu, între 123-392 Hz o 

reactivitate cuprinsă între 7-9 puncte şi o culoare dominantă a emisferei frontale cuprinsă între galben-verde şi 

turcoaz. Între 432 si 442 Hz a generat reactivitate generală maximă între 9-10 puncte cu o culoare dominantă 

în emisfera frontală între albastru-indigo şi violet. 

A menţionat că domnul Gheorghe Zamfir i-a spus că „armonicele între 432 şi 442Hz au fost scoase 

de la predare la conservator şi înlocuite cu disonanţe(440Hz), în anii 1930”. 

Aş adăuga eu din observaţiile mele că: dacă veţi studia copii mici vorbind, veţi descoperi menţinerea 

lor în zona notelor muzicale Sol, La, Si cu accente, atunci când vor să fie bine auziţi şi înţeleşi, pe nota La şi 

suprapuneri de armonice în mai multe tipuri de vibraţii. Diapazonul muzical, pentru cei ce au avut tangenţe 

cu muzica, vibrează tot nota La. Am mai observat de asemenea la populaţia română scăderea sub nota Mi a 

discursului, la persoanele îngrijorate sau/şi bolnave. În vechime, se folosea pentru vindecare pe lângă terapiile 

chimice sau fitoterapice, cântatul pe nota La spunând litera M cu buzele apropiate similar unui sărut, până 

când vibrează întregral buzele, cuprinzând toată faţa (informaţie primită de la R. G. Buliga). „Ştii că ai cântat 

bine atunci când începi să caşti”, tot el spune în conceptul lui de terapie prin muzică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzia acestui studiu este că „muzica cu armonice divine” generează în esenţă o rezonanţă fractală, 

cuantificabilă matematic, care interacţionează pe multiple planuri cu esenţa vibraţională unică, amprenta 

informaţională a eului uman, deschizând posibile căi de utilizare în clinica medicinii integrative actuale. 

Metoda a necesitat aparatură sofisticată pe care Prof.Dr.  Moldovan reuşeşte să o împrumute sau  

achiziţioneze într-un stil aparte pe care l-am întâlnit doar la dânsul, însă colorterapia şi muzico-terapia exista 

de mult, poate că nu cu rezultate atât de rapide, penetrante şi vizibile ca cele obţinute atunci când sunetul este 

emis cu 19 canale. Metoda dânsului demonstreză faptul că atunci când ai tehnologia necesară (existentă în 

piaţă), poţi obţine un by-pass asupra psihicului cu efecte somatice şi psihice vizibile şi cuantificabile (cel 

puţin pe termen scurt). 

Ovidiu Bojor a adăugat observaţii care deja există şi confirmă studiul despre plantele care evoluează 

mai bine atunci când ascultă un anumit tip de muzică, vacile dau mai mult lapte, lista putând continua. 

Detaliile cercetării aparţin autorului şi pot fi vizionate pe site-ul dânsului.  

Până atunci vă recomand să ne întâlnim în sală la anul. Aşa cum spunea prof. Bruckner în cartea de 

Semiologie, „demersul diagnostic necesită din partea medicului de orice specialitate formare medicală 

continuă, generală,  pentru a şti ceea ce vede”.  
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Medicina cuantică devine parte tot mai activă în diagnosticul şi tratamentul bolnavilor de orice tip în 

cadrul medicinei integrative, frumuseţea ei fiind că poate fi aplicată, atunci când ai cunoştinţele necesare, de 

către orice medic. 

http://www.clinicaqi.ro/intrebari/dr-moldovan-corneliu-ion/  

A doua prezentare a prof. Dr. Dumitru Dulcan, a fost privitor la dimensiunea spirituala a ştiinţei. 

Dânsul merită ascultat direct şi nu comentat. 

A treia prezentare a aparţinut dr. Ciprian Ene de la Centrul Quantum Therapy din Bucureşti, o 

cercetare efectuată în colaborare cu Ioan Curta şi Dr. Liana Barnos, despre Efectele sinergice ale tratamentelor 

electro-magnetice şi fito-chimice în practica medicinei integrative. 

Am să insist doar asupra unor aspecte:  

În primul rând accentul ce îl puteţi vedea şi în pozele de mai jos asupra faptului că publicul hispanic, 

foarte similar cu cel român din acest punct de vedere, foloseşte în procent de 89% fitoterapia acasă, neghidată 

de un medic, motiv pentru care este foarte indicat ca în fişele de anamneză să existe întrebările pe care eu le 

pun de peste 5 ani :  

Ce folosiţi atunci când aveţi o durere? 

Ce plante folosiţi ca ceaiuri, comprimate sau soluţii fitoterapeutice în acest moment? 

Aceste întrebări sunt importante datorită interferenţelor sau potenţărilor ce pot apărea în terapie, 

mai ales în cazul anestezicelor de tip articaină. Să nu uităm că acest anestezic este indicat a fi folosit doar în 

sfera OMF şi că nu are rol nativ de vasoconstrictor. 

În oncologia integrativă au aparut numeroase studii care arată ca celulele tumorale prezintă un 

mecanism glucidic exagerat (peste 80% din hrana lor constă în glucoză), ele sunt de 50-100 ori mai avide de 

glucoză, pe locul doi fiind glutamina, asparagina, arginina, motiv pentru care cea mai mare „otravă” 

pentru pacientul oncologic este glucoza sau zaharul şi pe locul doi anumite proteine animale. Una 

din metodele cele mai eficiente de „înfometare” a celulelor tumorale este postul negru de 3-5 zile, dupa care dieta 

ulterioară cu indice scăzut glicemic. Un alt aliment pentru ele sunt unele din vitaminele complexului B. 

Sunt foarte multe mituri în piaţă privitor la dieta pacientului cu tumori, în general cărţile creînd 

mai mult stress. 

Vitamina D previne bolile cardiovasculare şi de fapt după ultimele studii previne foarte multe boli.  

Aşadar „băile de soare”, iar pe timp de iarnă, mai ales când este 

prelungită şi fără zile însorite, adaos în alimentaţie a vitaminei D3 sau 

folosirea unei lămpi SAD ( se găseşte exact aşa pe internet. Adaugire a 

prof. dr. Corneliu Moldovan). Tot ca lampă de tip SAD pot fi folosite 

tuburile de leduri ce emit 6500 K. 

S-a descoperit în noile tipuri de terapii oncologice faptul că 

celulele tumorale de la început pot fi găsite în sânge ca celule 

circulante, motiv pentru care se poate foarte uşor testa prezenţa unei 

tumori sau monitoriza vindecarea prin numărul de celule circulante 

care este necesar sa ajunga sa fie sub 5 celule pe mililitru. (Oncocount test sau biopsie lichida), (aşadar 

“metastazele” există din prima zi, informaţie care ar trebui să schimbe total modul şi momentul până la care 

se folosesc terapiile antitumorale). Testarea de tip Oncocount se face momentan în Germania (motiv pentru 

care are un preţ restrictiv), însă foarte curând Clinica Quantum va putea să o efectueze în România, sper eu la 

preţuri româneşti. 

Celulele tumorale sunt de diferite feluri şi în diferite grade de dezvoltare în cadrul aceleiaşi tumori 

(fenomen cunoscut sub denumirea de heterogenicitate), au de asemenea o foarte mare adaptabilitate faţă de 

diverşi stimuli, de aceea răspund diferit la tratament, explicând inclusiv cazurile de rezistenţă la chimioterapie. 

Acesta este motivul pentru care este necesar sa fie schimbată terapia o dată la fiecare 2-3 săptămâni pentru a 

evita adaptarea celulară a tumorii conform d-lui dr. Ciprian Ene. Având în vedere ca în terapia oncologică 

http://www.clinicaqi.ro/intrebari/dr-moldovan-corneliu-ion/
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integrativă avem două entităţi de ţinut cont: tumora şi pacientul, se vor aplica terapii antitumorale şi terapii 

propacient.  

Adăugirea mea personală la aceasta informaţie este din psiho-neuro-imunologie: Tumora din punctul 

de vedere al psihologilor este o somatizare a psihicului, motiv pentru care este versatilă, heterogenă şi greu 

de remis, dacă nu se tratează şi cauza psihică. Jure Biechonski spune în cadrul acestui concept că de fapt 

organismul dezvoltă aceste celule pentru a înmagazina unul din sentimentele noastre de bază, ce se găsesc în 

exces în acel moment în corp în urma unui eveniment blocant.  

În România, având în vedere statisticile populaţionale existente vorbim frecvent despre sentimentele 

de furie şi vină. (afirmaţie confirmată în congres de Ioana Todor, naturopat ce lucrează în Canada cu softuri 

speciale ce au integrate tipologiile psihice ale pacienţilor la nivel mondial) 

Tot în cadrul conceptelor de psihoterapie se consideră că celulele respective sunt organizate de 

psihicul pacientului sub forma unui furnicar, unui stup de viespi, etc. Am cerut studii clinice de confirmare 

sau infirmare a acestor afirmatii ale psihologilor. Aflăm, sper la anul, mai multe. 

Tumora, în urma metabolizării glucozei îşi generează un “scut acid”, format din acid lactic rezultat în 

urma fermentaţiei glucozei. Acest scut protejează tumora să nu fie “observată” de către sistemul imunitar. 

Anumite plante ca grapefruit, turmeric sau anumite metode fizice, efort fizic, sauna uscată, plasarea pacientului 

în cameră hiperbară elimină scutul de acid lactic permiţând sistemului imunitar să lucreze. Iar alcalinizarea 

organismului are efecte dovedite în stoparea fenomenului de metastazare deoarece celulele tumorale au nevoie 

de mediu acid. 

Mai am o întrebare la care găsesc doar studii observaţionale: Cum anume sau şi mai important, ce 

anume transformă organismul uman, în bolile psiho-somatice, în metale de tip mercur, fier, cadmiu, 

arsenic? Foarte mult timp stomatologii au fost acuzaţi pentru prezenţa acestor metale în organism pe vremea 

când se folosea amalgamul de argint sau de cupru pentru obturaţii coronare şi arsenicul ca devitalizant, în 

mod intens. Însă între timp s-a trecut la alte materiale, iar pacienţii cu tumori prezintă acelasi tablou clinic. 

Se mai aruncă vina pe fumul de ţigară, însă ce te faci cu pacienţii cu mod de viaţă sănătos care prezintă 

acelaşi tablou clinic? 

Ori se ştie de testul care s-a facut la un moment dat la găini: li s-a oferit o dietă fără calciu, iar ele 

au produs în continuare ouă cu coaja normală dovedind faptul că organismul lor este capabil de aşazise 

procedee alchimice. 

 

La nivelul sinapselor dintre neuroni prin tehnici de fizică cuantică s-a demonstrat ca nici un 

neurotransmiţător nu intră în spaţiul sinaptic, ci transmiterea informaţiei se face vibraţional, iar spaţiul sinapsei 

este concordant cu lungimea de undă specifică neurotransmiţătorului. Nici măcar un atom nu are timp să existe 

fizic la nivelul sinapsei. Organismul uman are şi o natură electro-magnetică deja intens studiată, iar aceste 

studii au răspuns la foarte multe întrebări. 

 

Electrohipersensibilitatea, diagnostic existent în Germania la casa de asigurări, poate fi tratată prin 

tehnici de medicină cuantică, această afectare nemaifiind fără soluţie.  

Medicamentele chimice acţionează tot electromagnetic prin vibraţia pe care o deţin, la locul la care 

are receptori.  

Seleniul este folosit în ultima vreme în cadrul terapiilor antitumorale.Seleniul intră în organism în 

compoziţia celei mai importante enzime, oxidazei, loc în care este eficient, celula canceroasă fiind o celula 

hipoxică, însă cel ce nu se leagă şi se plimbă liber, este toxic pentru organism. Seleniul se găseşte în anumite 

produse naturale de origine animală, atât cât este nevoie. (comentariu din sala, medic în clinica Hofigal de la 

Breaza). 

Acest metaloid este bifazic ca şi comportament. Numai moleculele legate proteic (bioseleniu legat cu 

zinc, vedeţi o firmă norvegiana) sunt eficiente.(afirmaţii a dr Corneliu Moldovan, comentariu la expunere). 
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Seleniul nu se leagă oricum şi în orice fel de substanţe, doar forma organică poate fi asimilată. Noi am 

reuşit după foarte multe încercări să îl introducem în spirulină (cercetare Hofigal prezentată pe scurt de 

directorul firmei, domnul Ştefan Manea ca reacţie la prezentare). 

Prezentarea domnului doctor Ciprian Ene a fost susţinută permanent de cercetări conexe preluate din 

pubmed pentru fiecare afirmaţie. Îl felicit pentru efort. 

S-a insistat la acest congres foarte mult pe rolulul seleniului în alimentaţie pentru terapiile 

antitumorale şi asupra faptului că în România solul are deficit de seleniu (un fel de nou remediu universal). 

Doresc să reamintesc medicilor stomatologi că şi în acest domeniu noi am fost deschizatori de drum cu zeci 

de ani înainte. În cartea Cariologie şi odontoterapie restauratoare scrisă de Acad. Prof.Dr. Andrei Iliescu şi 

Prof. Memet Gafar, Editura medicală, editată în anul 2000, la pagina 33 se menţionează rolul 

oligoelementelor în alimentaţie. Apare următoarea afirmaţie: „s-a constatat că unele oligoelemente precum 

borul, fluorul, molibdenul induc modificări în morfologia coroanelor dentare prin rotunjirea vârfurilor 

cuspizilor, lărgirea şi reducerea şanţurilor ocluzale  şi chiar micşorarea dimensiunilor lor, defavorizând astfel 

acumularea resturilor alimentare. Seleniul, în schimb, are o acţiune contrară, favorizând apariţia cariilor”. 

Ori în momentul în care cunoşti baza principiilor medicinei integrative, ştii că dintele conţine la nivel 

vibraţional şi energetic o proiecţie la distanţă a organelor corpului similar urechii şi deci carierea lui prin 

alimentaţia cu seleniu arată clar că acest oligoelement nu este unul benefic pentru corp şi că poate determina 

afectări multifocale. Motivele se vor releva mai clar ulterior, când va trece această „febră” în medicina 

generală.  

De prea mult timp există acestă graniţă nepermisă între medicina generală şi stomatolgie. Şi placa 

bacteriană apare descrisă în aceeaşi carte manual pentru studentul de stomatologie, pe care studentul de 

medicină generală nu o vede la faţă. Este păcat să se piardă timp şi finanţe pentru a se cerceta din nou ceea 

ce noi stomatologii cunoaştem deja. O colaborare ar fi bine venită. 

colaborare ar fi bine venită. 
 

   
 

   



Congresul de medicină întegrativă noiembrie 2017. Rezumat şi comentarii – dr. Georgiana Petrescu 

7 
 

   
 

  
 

  
 

  



Congresul de medicină întegrativă noiembrie 2017. Rezumat şi comentarii – dr. Georgiana Petrescu 

8 
 

  
 

 

Prezentarea d-nei Ioana Todor a fost foarte interesanta. Programul de suport holistic PSH-TOIO pe 

care dânsa l-a brevetat şi îl aplică în Canada oferă suport şi soluţii pentru pacienţi consideraţi cu tumori în 

stadiul terminal, copii cu adhd, autism şi tetrapareze spastice. Constă în mare în plasarea pacientului în camera 

hiperbară timp de până la 48 de ore cumulat , iar ulterior folosirea dispozitivului luviom, programe de 

alimentatie naturopată, psihoterapie ghidată după un profil psihologic (efectuat ghidat de un soft special pe 

care dânsa îl deţine), cu succes mare conform propriilor afirmaţii şi acceptării sistemului de acreditare a 

metodei, canadian.  

Programul are patru suporturi combinate pe reţete originale foarte bine determinate: oxigenul, apa, 

lumina, informaţia şi vitaminele. 

Oxigenul îl oferă cu ajutorul camerei hiperbare. Detaliile oferite de dânsa sunt în sistemul de măsurare 

a presiunii canadian, pe care nu îl cunosc şi nu îl înţeleg... 

A constatat că celula canceroasă este deshidrată, motiv pentru care îşi dispiplinează pacienţii privitor 

la băutul de apă (înainte de masă, orice fel de apă plată cel puţin un pahar), a constat un deficit de vitamine şi 

un dezechilibru al complexului vitaminic B. Oferă un suport cu vitamine lichide de la o firma producătoare 

din Canada. Lumina o oferă cu aparatul Luviom al lui George Cohal. 

Contact: itodor@live.ca 

https://www.ratemds.com/doctor-ratings/3600138/Dr-Ioana-Todor-Montreal-QC.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evidenţierea efectului pozitiv al ceaiului de rozmarin utilizând metoda electrofotonică – Lucian 

Mândrea, I. Curta, Z. Marosy, G. Vlăsceanu, Quantum Therapy, Hofigal. 

S-a ales un subiect uman cu o stare de sănătate stabilă, echilibrată pentru a putea fi efectuată cercetarea.  

Rozmarinul este cunoscut încă din mitologia greacă. Se pune că Afrodita când a ieşit din spuma mării 

a fost înconjurată de mladiţe de rozmarin, care ulterior a fost folosit în coroniţe purtate de mirese la nuntă. 

Recent a fost folosit de studenţi în timpul sesiunii deoarece aceştia au aflat că memoria se îmbunătaţeşte foarte 

mult prin consumul de rozmarin. 

https://www.ratemds.com/doctor-ratings/3600138/Dr-Ioana-Todor-Montreal-QC.html
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Susţine sănătatea vaselor de sânge, se foloseşte în anumite afectări ale vezicii biliare, favorabil în stări 

astenice, putând înlocui cu succes cafeaua (fiind însă bazic şi nu acid cum este cafeaua). Are o acţiune 

tonifiantă şi revitalizantă cu efect benefic în efortul intelectual şi fizic prelungit, determinând o stare generală 

de bine. 

Monitorizarea s-a efectuat cu aparatul biowell. S-au băut două căni de ceai pe zi efectuate dintr-un 

singur pliculeţ de ceai de rozmarin de la Hofigal. 
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Prezentarea Terapia cranio-sacrală upledger susţinută de Mihaela Gugu, reprezentant al Fundaţiei 

Up-ledger Romania a relevat conexiunea puternică existentă între psihic şi soma, cu detaliul că fascia existentă 

la nivelul întregului corp stochează toate emoţiile omului şi deci pentru anumite blocaje, terapia cranio-sacrala 

upledger sau terapia de eliberare somatoemoţională poate fi folosită cu succes. Terapia CST Upledger a fost 

descrisă ca fiind o metodă blândă de tratament, care are ca scop intensificarea activităţii sistemului 

craniosacral. 

Tehnica utilizează oasele craniene pentru a mobiliza membranele intracraniene; priza occipital-sacru 

pentru mobilizarea meningelui spinal; tehnici pentru detensionarea diafragmelor şi a restricţiilor din fascie. 

 

Pentru cei ce doresc mai multe detalii privitor la tehnica de lucru sau cursuri de specializare, 

modalitatea de contact este : www.upledger.com , www.craniosacral.ro , craniosacral.romania@yahoo.com  

 

  
 

 un ciclu cranian 
 

L5-S1    

  
 

http://www.upledger.com/
http://www.craniosacral.ro/
mailto:craniosacral.romania@yahoo.com
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În prezentarea comparaţie între forma pavilionului urechii la adult şi a corpului embrionului în 

evoluţie, susţinută de prof. Dr. Andy R.M. Chirculescu am redescoperit pasiunea pentru anatomie, embriologie 

şi histologie pe care am avut-o în facultate. Nu postez aici imaginile deoarece sper ca această prezentare va fi 

mult mai deasă în mediul medical. Trebuie revăzută de multe ori, prezentată chiar de domnul doctor. 

 

O prezentare aparte a avut dr. Cristina Aoşan, Tratamentul integrativ api-fitoterapic în scleroza 

multiplă. 

Determinanţi: degenerarea sistemului nervos printr-un disbalans între consum şi aport, munca în exces 

(frecvent), stres emoţional, program neadecvat de viaţă, mediu electromagnetic intens, energii nefavorabile 

vieţii la locul de muncă sau acasă. 

Direcţiile de acţiune necesare în această afecţiune sunt numeroase şi este necesar să fie adaptate 

cazului. Se aplică o regenerare a corpului, acţiuni (aşazis comune) antiinflamatoare, îmbunătăţirea digestiei, 

îmbunătăţirea stării psiho-emoţionale, îmbunătăţirea imunităţii, creşterea nivelului energetic corporal, reglarea 

auto-apărării, controlul simtomelor. 

Concluziile studiului: din cei 51 de pacienţi care au acceptat monitorizarea prin RMN şi introducerea 

în studiul extrem de riguros pe care l-a efectuat, 23 de pacienţi au considerat că tratamentul este unul de succes 

şi poate fi întrerupt având în vedere dispariţia totală a simptomelor(sunt monitorizaţi în continuare), 6 paciente 

au putut susţine o sarcina şi au născut copii sănătoşi pe parcursul studiului, condiţii secundare recuperate au 

inclus: epilepsia, astm bronsic, afectări bipolare. Minimul de recuperare a constat în 20% de recuperare a 

simptomelor. Maximul prezentat, peste 80% spre 100%. Pacienţii sub 40 de ani şi cei ce se prezintă în primii 

5 ani au şanse mult mai mari de recuperare. Rezultatele au depins de ataşamentul pacientului faţă de boală şi 

avantajele câştigate în familie prin boală, disponibilitatea personală de a se vindeca. 

Legat de discuţile anterioare din congres, dânsa a anunţat că cea mai buna sursă de seleniu organic 

natural este polenul crud, pe locul doi fiind nuca braziliană. 

 

Mai jos aveţi link-uri utile către articole scrise direct de d-na doctor şi modalităţi de contact 

https://www.melidava.ro/educatie/api-fito-terapie-scleroza-multipla.html 

 

https://www.melidava.ro/educatie/scleroza-multipla-api-fito-terapie-2.html 

 

https://www.melidava.ro/educatie/scleroza-multipla-api-fito-terapie-3.html 

draosan@gmail.com  

https://www.melidava.ro/educatie/api-fito-terapie-scleroza-multipla.html
https://www.melidava.ro/educatie/scleroza-multipla-api-fito-terapie-2.html
https://www.melidava.ro/educatie/scleroza-multipla-api-fito-terapie-3.html
mailto:draosan@gmail.com
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Discuţii în afara prezentării: legat de seleniu, am menţionat mai sus. Lătişorul de matcă a fost folosit 

la pacienţii SM în concentraţii mult mai mari după citirea prezentării unui medic japonez.  

Există în acest moment în piaţă două surse pentru extract apos de propolis(Hofigal) şi extract apos 

de propolis combinat cu argint coloidal (Hofigal) ce poate fi folosit în conjunctivite. Legat de alergia la 

polen, există un singur caz publicat cu o alergie la polen, însă există nenumărate studii complexe pe foarte 

mulţi pacienţi la care nu s-au observat reacţii alergice, în schimb s-au observat ameliorări în stări alegice la alţi 

alergeni.  

Bâzâitul de albine este pe nota La, motiv pentru care este bine să fie adăugat în terapie sub forma 

cântării literei M pe nota La sau 432 Hz(dir. Hofigal), am menţionat şi eu la începutul documentului o a treia 

sursă externă. Adăugire Prof. Dr. Moldovan: Cea mai buna variantă sunt armonicele situate între 432-442 Hz. 

Dr. Aoşan a menţionat că există clinici în lume care oferă posibilitatea pacienţilor să doarmă deasupra 

unor stupi de albine, să simtă şi vibraţia, să le asculte muzica şi să simtă curenţii de aer produşi de ele. 
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Lucrarea Dezechilibrele energetice induse de medicaţia alopată prezentată de dr. Ion Gheorghe mi-a 

atras atenţia cu următoarele: bolnavii cardiaci având o polimedicaţie frecventă, prezintă multiple efecte 

adverse. La aceşti bolnavi putem întâlni vânt ficat, foc ficat, tulburare a shen-ului, exces de yang, deficit ying 

qi şi yang qi. Receptorii beta determină următoarele: inhibă musculatura netedă din bronhii, determină secreţie 

crescută de insulină şi glucagon, inhibă musculatura netedă a vaselor sangvine(vezi afectările tipice ce apar la 

nivelul dinţilor, parodonţiului , pulpitele localizate la un singur dinte sau doi, la nivelul premolarilor, 

molarilor şi incisivilor),  creşte glicogenoliza şi gluconeogeneza la nivelul ficatului, contractă sfincterele din 

tractul gastrointestinal, inhibă musculatura uterină, inhibă musculatura tractului seminal, corpii cavernoşi, 

inhibă musculatura vezicii urinare, inhibă eliberarea de renină, pericol de naştere prematură. Medicaţia fiind 

din păcate necesară, ne confruntăm cu dezechilibre în toate cele trei focare, superior, mijlociu şi inferior, 

betablocantele acţionând la nivelul ciclului de producţie între loja foc şi loja lemn, întrerupând circuitul. 

Inhibitorii de enzimă de conversie acţionează între loja apă şi loja lemn, diureticele acţionează pe loja apă.  

Integrarea acestor efecte în concepţia medicinei energetice ne poate ajuta să echilibrăm bolnavul cu 

afectare cardiacă şi să îl ajutăm să aibă un regim de viaţă cât mai apropiat de normal. 

Datorită complexităţii medicaţiei, această cercetare a fost limitată la betablocante: apar deficienţă de 

yang şi qi la nivelul cordului şi vaselor sangvine, astfel dispărând extrasistolele. Apar bradicardie, bloc 

atriventricular, extremităţi reci, claudicaţii intermitente, modificare a calitaţii pulsului motiv pentru care nu 

mai poate fi folosit pentru diagnostic conform MTC. Stază a qi a ficatului, vânt ficat, se intrerupe ciclul de 

producţie a ficatului. Apare o ascensiune a vântului ficat, cu invadarea splinei şi stază în vezica biliară.  

Loja lemn prezintă următoarele afectări: insomnii sau somn cu coşmaruri datorate ascensiunii vântului 

ficat, congestia feţei, tulburări oculare, oboseală cronică, colelitiază. 

Invadarea splinei poate determina trombocitopenie, posibil tromboză mezenterică, purpură, agravarea 

psoriazisului, greţuri vărsături, diaree, creşterea glicemiei cu scăderea insulinei şi glucagonului.  

Asfel se observă şi afectarea lojei metal. Acutizarea astmului bronşic şi constipaţie. 

Loja apă suferă şi ea, la nivelul rinichilor există receptori beta, aşadar betablocantele determină 

scăderea secreţiei de renină.  

La nivelul SNC acţionează prin staza de qi şi vânt ficat.  

Sindromul de oboseală cronică apare cel mai frecvent la bolnavul cardiac. Această stare poate ascunde 

manifestarea unui infarct miocardic, la fel greaţa şi vărsăturile, motiv pentru care este cea mai importantă 

manifestare ce necesită monitorizare şi atenţie din partea medicului. 

Aşadar bebablocantele determină separaţia yin şi yang cu imposibilitatea de a se hrăni reciproc situaţie 

care determină starea de qi rebel. 

Aceste medicamente absolut necesare pentru viaţă pun medicul acupunctor într-o situaţie dificilă 

deoarece diagnosticul pulsului şi al limbii (se depapilează şi capătă un aspect lucios) nu pot fi folosite, toată 

greutatea diagnosticului căzând în anamneza corect efectuată. 

Dr. Ion Gheoghe recomandă folosirea bioptronului cu lumină polarizată galbenă şi a laser-ului de joasă 

putere şi punctele VC 4, VC 5, VC6, VC7, VC12, VC17, SP10. Sunt puncte mai mult de alarmă fără a 

reprezenta neapărat o schemă de tratament. 

 

Din punctul meu de vedere a fost un congres reuşit cu multe informaţii lămuritoare, cu discuţii permise 

în sală între prezentări, fapt pentru care multumesc organizatorilor de anul acesta şi le doresc să repete şi la 

anul măcar la acelaşi nivel.  

Spor în toate şi soare în suflet. 

Georgiana Petrescu, 18 februarie 2018 

 

 


