
Al 7-lea congres de medicină integrativă 2019 
 

 
 
„A trăi eficient înseamnă a trăi cu suficientă informaţie .”   Norbert Wiener 
 
„Ziua în care ştiinţa va începe să studieze fenomenele non-fizice, va progresa într-o decadă mai mult decat în toate 
secolele anterioare de existenţă.”   Nicola Tesla 
 
„Materia există doar ca ţesut sau întreţesut de energie care a fost adus în formă de către mintea inteligentă. Aceasta 
este sursa întregii materii.”  Max Plank 
 
„Pentru ca omul să treacă într-o formă superioară de exprimare, i se solicită trupului să îşi restructureze câmpurile 
fizice şi morfogenetice de energie, de informaţie şi de lumină, pentru a putea primi noile coduri ale geometriei 
activate, în perioada de trecere în alt ciclu de evoluţie, acela pe care am început să îl parcurgem. Restructurarea 
organismului este însoţită de schimbări radicale în gândire, în sentimente şi emoţii. ”     Dr. Didi Surcel 
 
Acestea consider ca au fost motto-urile Congresului de medicină integrativă de anul acesta, 2019, al 7-lea. A avut loc 
la început de noiembrie în aceeaşi locaţie ca întotdeauna, cu aceeaşi organizare ireproşabilă. 
În discursul de deschidere al celui de-al 7-lea Congres de Medicină Integrativă, al celui de al 24-lea Congres Naţional 
de Acupunctură, al 34-lea Congres Naţional de Homeopatie, Prof. Dr. Corneliu Moldovan a discutat despre legea 
medicinei integrative din România, care nu are nici până în acest moment norme de aplicare, determinând 
imposibilitatea obţinerii de puncte emc, în condiţiile în care Ministerul Sănătăţii acordă studii postuniversitare în 
domeniu, din 1951 (competenţa în acupunctură). Medicina complementară şi alternativă fiind a treia la nivel 
naţional, ca nivel de dezvoltare, după energia verde şi laserul de la Măgurele, în raportul ONG-urilor naţionale care s-
au ocupat de domeniu pe anul anterior. 
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S-a continuat cu un moment de reculegere pentru  
Prof. Dr. Florin Bratila (http://acupuncturainmca.ro/acasa/2016/09/14/119/  , si de la minutul 37 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6l6zh6_gtA),  
Acad. Prof Dr George Litarczek (https://www.youtube.com/watch?v=YgUdxiViBIs),  
General – Locotenent Dr. George Cojocaru (https://www.youtube.com/watch?v=3DabNkNyCYA).   
(Adaug eu Ing. Ştefan Manea https://www.youtube.com/watch?v=q76gxbwtDwM&list=PL2eBqq5upuKV84M5ta2TIyeVCtsaRvKNL  
 

 
 
Si adaug acum, recent plecatului Acad. Prof. Ambasador Mircea Ifrim (https://www.youtube.com/watch?v=PMthyZWX3QY) pentru tot ceea ce 
medicina integrativă este în România din punct de vedere legal.) 

 
 
Apoi, la fel ca în viaţă, i-am urat La mulţi ani! Prof. Dr. Constantin Dulcan (https://www.youtube.com/watch?v=d6gFHgzfo_w); 
ziua dânsului de naştere fiind cu o zi în urmă. Dânsul s-a implicat activ şi electrizant, la fiecare prezentare în parte, la 
acest congres. Impresia personală fiind că, aproape un sfert din timpul alocat comentariilor la prezentări i-a 
aparţinut, cu efervescenţa cunoscută celor ce paticipă de mai mult timp la aceste congrese. Îl felicit pentru energie. 
 
Dar să începem, cu fapte demonstrabile şi demonstrate. Prima descriere a teoriei informaţiei a avut loc, în 1968, în 
România şi a aparţinut Prof.Dr. Adrian Restian.  
Dânsul a deschis anul acesta congresul cu prezentarea „Rolul informaţiei cuantice în terapiile complementare”. 
A fost demonstrat de mult faptul că informaţia este la baza eficienţei medicamentelor prin informaţia moleculară 
introdusă în corp, a transmiterii genetice a informaţiei cu efecte la nivel chimic, fizic în corpul uman, a informaţiei 
neuronale. La fel ca şi în cazul fitoterapiei, homeoterapiei, acupuncturii, psihoterapiei, muzicoterapiei, sacroterapiei, 
meditaţiei, informaţia este cea care se află la baza tuturor fenomenelor normale şi patologice, dincolo de care, 
afirmă dânsul, se află doar puterea lui Dumnezeu. Aceste domenii nu apelează, aşa cum suntem obişnuiţi, la 
informaţia moleculară, genetică, nervoasă,  ci la informaţia cuantică. 
L-a citat pe Norbert Wiener: „A trăi eficient înseamnă a trăi cu suficientă informaţie ”  şi ne-a reamintit că este 
sufiecient , în medicină, să adaugăm celui de-al doilea principiu al termodinamicii ce postulează creşterea entropiei şi 
dezordinii, adică a bolilor, teoria informaţiei pentru a înţelege cum poate corpul uman să îşi păstreze echilibrul de 
sănătate  în ciuda tuturor perturbărilor generate de mediul înconjurător sau de mediul intern”. 
Pentru ca aceste reglaje să aibă loc sistemul trebuie să fie unul deschis, deoarece informaţia este cea care asigură 
eficacitatea sistemelor de reglare, informaţia este cea care indică cum trebuiesc folosite substanţa şi energia de care 
dispune sistemul. Mecanismele de feed-back lucrează cu informaţie retroactivă privind variaţiile parametrului de 
reglat. Informaţia genetică este cea care indică succesiunea aminoacizilor în proteinele pe care le sintetizează 
organismul, iar proteinele vor juca şi ele un rol în enzime şi hormoni tocmai prin informaţiile moleculare pe care ele 
le acumulează. Insulina este recunoscută prin intermediul informaţiei sale de receptorii insulinici. În momentul în 
care apare o rezistenţă la informaţie a receptorilor insulinici apar o sumedenie de boli endocrine, cardiovasculare, 
etc. 

http://acupuncturainmca.ro/acasa/2016/09/14/119/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6l6zh6_gtA
https://www.youtube.com/watch?v=YgUdxiViBIs
https://www.youtube.com/watch?v=3DabNkNyCYA
https://www.youtube.com/watch?v=q76gxbwtDwM&list=PL2eBqq5upuKV84M5ta2TIyeVCtsaRvKNL
https://www.youtube.com/watch?v=PMthyZWX3QY
https://www.youtube.com/watch?v=d6gFHgzfo_w
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De aceea organismul are nevoie de foarte multă informaţie pentru a-şi păstra ordinea şi organizarea. 
Schrödinger spunea că organismul nostru se hrăneşte cu negentropie, adică cu informaţie. 
După cum se ştie,noi am primit de la părinţii noştrii într-o infimă cantitate de substanţă o foarte mare cantitate de 
informaţie. Copilul când se naşte are un bagaj informaţional mult mai important decât cel de substanţă.  
În două molecule de ADN se regăsesc 7 picograme de informaţie, din care doar 10-15 biţi ajung la nivelul conştiinţei, 
restul fiind prelucrat automat şi subconştient.  
John Archibald Weeler a sugerat în 1989 că informaţia este fundamentală pentru fizica universului. Conform teoriei  
„It from bit” toate obiectele sau fenomenele fizice au o origine informaţională. 
Informaţia se măsoară în biţi, un bit fiind un eveniment cu numai două rezultate posible şi echiprobabile. De aceea, 
sistemele biologice caută să îşi păstreze ordinea şi organizarea cu ajutorul informaţiei. 
Teoria informaţională abordează doar aspectul cantitativ, pentru evaluarea semnificaţiei, fiind necesară o altă 
abordare. 
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Asoc. Prof. Dr. Corneliu Moldovan a prezentat o cercetare realizată împreună cu Dipl. Ing. Mihai Cheţan: „Termo si 
electro stimularea acupuncturală în tratamentul neuropatiei periferice, a durerii lombare cronice şi a radiculitei 
sciatice”.  
Acest studiu este o continuare a unui studiu anterior, cu dispozitive premiate la Salonul de inventică de la Geneva.  
Este un studiu multicentric cu cabinete medicale care au aplicat acelaşi mod de tratament, unul din puţinele realizate 
în Romania, efectuat cu cercetare statistică de ultimă generaţie. 
Aceste dureri reprezintă primul domeniul de interes terapeutic şi de interes în investiţiile publice în sănătate în toată 
lumea, primul domeniu de interes în cercetarea ştiinţifică, primul domeniu pentru care nivelul absenteismului de la 
locul de muncă, al concediilor medicale şi a pensionării pe caz de boală afectează comunitatea. 
A abordat acest subiect împreună cu tehnologia oferită de inginerul Mihai Cheţan. 
Terapia a fost aplicată prin intermediul a două dispozitive de tip Omron Heat Pain Pro TENS, aparat ce combină două 
tehnologii de stimulare cutanată – termică şi electrică, aplicate prin intermediul a câte 2 electrozi de tip pad 
autoadeziv, pe care se aplică un gel special. Metoda de lucru şi rezultatele detaliate consider că pot fi prezentate 
doar de către autori, motiv pentru care nu le voi introduce în acest rezumat. 
Concluzia studiului, realizat pe un lot de 34 de pacienţi între 29-67 de ani, a fost că efectele favorabile obţinute prin 
stimularea termo-electrică (A-TENS) a punctelor şi meridianelor de acupunctură a pacienţilor, par să fie datorate şi 
unor mecanisme suplimentare de activare, care nu apar în cazul stimulării acupuncturale convenţionale cu ac. Aceste 
mecanisme sunt: producerea de stări excitate în molecule, producerea de electroni, amplificarea transferului de 
electroni, generarea de microcurenţi termici, generarea de solitoni pereche (particule Davidov), producerea de 
oxigen singlet(oxigen monoatomic), ionizarea sau modificarea comportamentului electret / creşterea electrogenezei 
cutanate, generarea de potenţiale dermo-epidermice, declanşarea mecanismului de fenestrare sau ocluzie a 
acupunctului.  
Această cercetare va continua cu un studiu controlat, pe care abia îl aştept. 

  
 
Prof. Dr. Andy R. M. Chirculescu a prezentat o cercetare anatomică şi fiziologică extraordinar de interesantă 
denumită „O abordare anatomică a sistemului gastro-intestinal prin prisma medicinei tradiţionale extrem – 
orientale” 
Domnul Profesor a realizat o paralelă între anatomia şi embriologia sistemului gastro-intestinal şi organele 
energetice, pentru a explica relaţia dintre frecvenţa ridicată a bolilor digestive cu diferite localizări şi cauzele 
generate de stresul vieţii moderne. 
Datele enumerate în prezentare oferă un argument asupra prezenţei componentelor organului energetic intestin 
gros în fiecare lojă energetică şi respectiv în funcţionarea de ansamblu a organismului. A observat că doar cuplurile 
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rinichi – vezică urinară şi pericard(vase-sex) – trei focare nu au aparent legătură cu intestinul gros. Voi relata pe larg 
această prezentare în continuare. 
Se spune că toţi suntem sclavii stomacului, că totul trece prin stomac, inclusiv iubirea. O afirmaţie corectă din punct 
de vedere energetic. 
Din punct de vedere anatomic sistemul digestiv este singurul sistem care traversează trunchiul dintr-o parte în alta, 
aşa cum de altfel se plasează tubul neural al sistemului nervos central la embrion, iar timp de 3 zile exista la embrion 
o comunicare directă anatomică între tubul neural şi varianta primitivă a sistemului digestiv, canalul neuroenteric. 
Sistematizând funcţiile sistemului digestiv putem afirma următoarele roluri: aport; digestie; absorţie pasivă, activă şi 
facilitată; epurare excreţie (bila prin bilirubină şi pigmenţi biliari); apărare imună (foliculi solidari, agregaţi în plăcile 
Peyer sau inelul Waldeyer); secreţie exocrină şi endocrină; funcţie motorie prin 2 plexuri intramurale, mienteric cu 
rol în motilitate şi submucos cu rol în reglarea secreţiei, foarte bine coordonate circular şi longitudinal de la un 
segment la altul ce se întind în mod continuu; reglarea comportamentului (saţietate – apetit, CCK, leptină, grelină), 
reglare debit vascular cerebral (VIP); celule recepto-efectoare (GEP şi APUD); reglarea eritrocitelor (prin factorul 
Castle intrinsec, vitamina B12 sau splina prin funcţia marţială ); rol în sinteza componentelor plasmei (albumine, 
globuline). 
Un concept recent în neuroştiinţe este de legătură creier – intestin, demonstrabilă foarte uşor anatomic şi fiziologic. 
Macroscopic se pot prezenta trei segmente ale tubului digestiv: toracic, abdominal şi pelvin cu 5 segmente: esofagul 
cu origine embriologică comună cu plămânii şi bronhiile, stomacul, intestinul subţire, colonul şi rectul. Colonul are de 
asemenea 5 segmente: cec, colon ascendent, colon transvers, colon descendent şi colon sigmoid. 
(Vin aici cu primul comentariu: Sunt doctor stomatolog şi cred că după zeci de ani de dihotomie ştiinţifică a lumii medicale generaliste de lumea 

medicală stomatologică, putem descoperi cu surpriză că avem şi o gură cu un faringe, al patrulea segment al tubului digestiv pentru a pastra 
împarţirea MTEO, foarte diferit/e de celelalte, dar în acelaşi timp în continuarea lor din punct de vedere al inervaţiei, rolurilor prezente, 
microbiocenozei, etc. Iar în MTEO, spunea C.I. Targovişte, la nivelul gurii, prin acest pasaj îngustat, trec spre cap sau spre restul trupului toate 
meridianele energetice ale corpului, inclusiv rinichi, vezică urinară, vase-sex şi trei focare prin ramurile lor interne sau externe, iar faringele 
participă la funcţiile: deglutiţie, respiraţie, apărare, audiţie, fonaţie. Aşadar argumentele arată prezenţa intestinului gros în toate organele 

energetice). 
Răspântia duodeno-bilio-pancreatică reprezintă un ansamblu anatomo-clinic, funcţional şi chirurgical, corespunzător 
Stomac, Intestin subtire, Vezică biliară şi Splină-Pancreas. Există o loja în MTEO numita splină-pancreas-stomac, care 
la prima vedere, anatomic, pare a fi o asociere oarecum ciudată, însă chirurgical se cunoaşte răspântia duodeno-
bilio-pancreatică. 
Sistemul digestiv este conectat anatomic prin fibre musculare striate de organele toracice: Bronhii, pleură; de pereţii 
trunchiului: diafragmă, peretele pelvisului(m. Iliac); de organele abdominale şi pelvine: genitale, rinichi şi vezică 
urinară. Lista cuprinde următorii muşchi: crico-esofagian, bronho-esofagian, pleuro-esofagian, frenico-esofagian, 
suspensor al duodenului (partea freno-celiacă şi cea celiaco-esofagiană), iliac (cu fibre ileo-cecale, ileo-colice, ileo-
apendiculare), recto-coccigian, recto-uretral (recto-perineal şi ano-perineal), recto-uterin sau recto-prostatic, pubo-
rectal, recto-vezical. (adaug ca fiind importante practic, în această prezentare, în aceeaşi linie cu domnul Profesor: limba cu muşchii săi 

extrinseci faringoglos şi amigdaloglos, muşchiul stilo-faringian, constrictor inferior al faringelui cu fascicolul tirofaringian cu originea pe 

cartilajul tiroidian şi fascicolul cricofaringian cu originea pe cartilajul cricoid). 
Aceste punţi anatomice striate arată clar corelaţia creier – intestin. 
Tunica sistemului digestiv cuprinde 4 tunici ce pot fi lejer împarţite în 5 dacă considerăm musculatura circulară o altă 
tunică faţă de musculatura longitudinală. 
De fapt chiar şi cele patru tunici pot să îşi găsească rolul în medicina tradiţională, deoarece noi suntem tentaţi să 
judecăm pentagonul, fie stelat, fie convex, dar una din reprezentările posibile este un patrulater cu pământul în 
centru, aşadar, patru laturi controlate de sistemul nervos intramural în cazul sistemului digestiv. 
A subliniat că aşa numitul steag de fibre circulare este de fapt un sistem de fibre musculare spirale(elicoidale) ce 
ajută sistemul longitudinal, contribuie la scurtarea diferitelor componente sau la micşorarea sau alungirea 
diametrului în anumite secţiuni. 
De-a lungul sistemului digestiv se regăsesc celule speciale: celulele stem cu rol de regenerare celulară, celule 
dediferenţiate (în curs de diferenţiere), secretorii, neuro-endocrine reglatoare(tot cinci). 
Rata de regenerare a mucoasei tubului digestiv este de 48 de ore. Practic, la fiecare două zile noi avem un înveliş 
intern complet reînoit. 
Este interesant faptul ca această formă de reînoire celulară merge întâi ascendent, apoi urmatoarea este 
descendentă, apoi următoarea reînoire este ascendentă, reamintind în mod practic de ciclulaţia yin-ului şi yang-ului 
prin meridianele clasice de acupunctură. 
Alt detaliu interesant este faptul că tubul digestiv este şi ţinta hormonilor produşi de glandele endocrine cu rol 
digestiv, colaborarea sa cu pancreasul endocrin este cea mai cunoscută, însă mai important este reacţia la 
colecistochinină(CCK), mecanisme de reglare intime la nivelul hipotalamusului, astfel guvernează contracţia vezicii 
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biliare (loja lemn), dar şi comportamentul în unele aspecte importante, adică apetitul persoanei fie că vorbim de 
comportamentul neuro-fiziologic al individului în sensul poftei de mâncare, fie că vorbim despre componenta 
afectivă despre apetitul de a face ceva. Un exemplu: am poftă să fac sau nu am poftă să fac un lucru, îmi place sau nu 
îmi place conferinţa Doctorului Chirculescu, sau m-am saturat de această conferinţă şi doresc să se oprească odată  şi 
să ne lase în pace (au fost mai multe glume de context, fine, frumoase, pe aceasta am reuşit să o reţin). 
O lista a hormonilor intrinseci ne arată o lume mult mai complexă decât se cunoştea: APUD, GEPS, somatostatina 
ficatului, insulin-like growth hormon(ILGH), histamina(sistemul digestiv este o sursa mare a corpului), substanţa P, 
VIP-like, leptină(partea superioară a stomacului, controlând silueta), grelină(în partea mijlocie a stomacului, în zona 
unde se depozitează alimentele după digestie, cu rolul de a opri aportul, în rivalitate cu CCK), PP(peptidul 
pancreatic), secretină, dopamina şi serotonina(amândouă importante amine biogene în patologia neuropsihică 
printre altele) , CCK, entero-glucagon, neurotensina, 5HT (5hidroxitriptamină). 
Această demonstraţie a avut rolul de a arăta că sunt foarte multe tipuri celulare răspândite ca un mozaic şi că de fapt 
patru loji sunt legate într-un procent sau altul de sistemul digestiv, doar loja apă cu ale sale meridiane vezică si 
rinichi, pare că este independentă. 
Dacă considerăm că plămânul se dezvoltă din aceeaşi zonă embrionară cu esofagul, şi a plămânului cu diafragmului 
vom înţelege componenta lojei metal plămân – intestin gros. Este foarte interesant că în antichitate s-a făcut 
legătura între splină şi pancreas, care la adult sunt desparţite anatomic, însă ele embrionar se dezvoltă din acelaşi 
ţesut.Iar legătura directă indentificată cu loja apă a sistemului digestiv, este poziţionarea punctelor shu pe 
meridianul vezică.  
(adaug: dacă observăm hărţile, descoperim o legătură directă a faringelui şi a unor molari cu meridianul rinichi, aspectul zonei posterioare a 

limbii în MTEO cu legătura cu rinichii şi vezica urinară, completând astfel loja apă, iar fiziopatologia a demonstrat legatura dintre insuficienţa 

renală şi afectarea endodontică a molarilor doi şi trei superiori şi inferiori. În ultimele două poze pentru cei cunoscători de acupunctură sunt 

câteva detalii interesante prezentate. Asocierea cu meridianul trei focare şi vase sex, pe care iniţial domnul profesor spunea ca nu a putut să o 

demonstreze). 
Sistemul digestiv se constituie în punct nodal de legătură între anatomia şi fiziologia fizică şi energetică. Această 
prezentare fiind o sursă bogată pentru gândirea diferitelor patologii ce apar în corpul uman. 
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(Comentariile la această prezentare au fost de asemenea interesante şi pasionale, funcţie de credinţele personale ale fiecărui vorbitor. Una din 
reacţiile domnului profesor mi s-a parut simpatică: „Eu am ales pe vremuri anatomia, fiindcă este grea, complicată nu supără pe nimeni şi 
scăpam de implicarea politică atunci când discutam despre ea.” Întrebare pusă de prof dr Dulcan completat de prof dr Moldovan a fost dacă 
dânsul crede în teoria evoluţionistă sau creaţionistă? Cum au ştiut anticii aceste aplicaţii fiziologice şi fizio-patologice? 
A completat şi prof dr Restian că, se întreabă uneori legat de moralitate, când anume a aparut, dar mai ales, când a dispărut? Şi ca o 
completare, când a apărut şi când a dispărut homosapiens, când a apărut şi când a dispărut conştiinţa? 
Iar eu mă gândesc că spre deosebire de anii tinereţii prof dr Chiruculescu, acum şi anatomia supără.) 
 

Dr. Didi Surcel a prezentat tema „Concepte noi vizând mecanismul etiopatogenetic al aterosclerozei şi rolul benefic 
al gemoterapiei”. Am început acest rezumat cu un citat din prezentarea dânsei pe care îl repet aici: „Pentru ca omul 
să treacă într-o formă superioară de exprimare, i se solicită trupului să îşi restructureze câmpurile fizice şi 
morfogenetice de energie, de informaţie şi de lumină, pentru a putea primi noile coduri ale geometriei activate, în 
perioada de trecere în alt ciclu de evoluţie, acela pe care am început să îl parcurgem. Restructurarea organismului 
este însoţită de schimbări radicale în gândire, în sentimente şi emoţii.”    
Pentru a putea examina, trata şi vindeca ateroscleroza trebuie: să ai cunoştinţe legat de integrarea omului în univers, 
configuraţia naturii şi a omului, medicina informaţională,sistemul imun, organele limfoide terţiale, MSC, ECM, ECV, 
microbiomul, plasticitatea celulară, celule cu caracter dual Lt, Ma, MC, Ne, DC, NK, Fb, MSC, MDSC , actualităţi 
privind sediul deciziilor privind sănătatea, inadaptarea, boala la nivel de ţesut, organ, organism. Trebuie să admitem 
că în spatele acestor forţe stă mintea conştientă şi inteligentă, ce se constituie în matricea întregii materii, aşa cum 
spunea Max Plank în 1944. Cu aceste cuvinte, consideră dânsa, părintele fizicii cuantice a descris un câmp energetic 
universal care conectează totul în matricea divină. 
În ultimii ani cercetătorii, în echipe pluridisciplinare, au descoperit că celulele vii au structuri organice membranare 
cu proprietăţi de cristal lichid, precum şi sisteme moleculare de tip semiconductor, care cuprind PWO (apa – oxigen 
molecular – fosfat) care este atributul definitoriu al vieţii. Acesta reprezintă substanţa funcţională activă pentru 
toate sistemele biologice (vegetale, animale). Aceste elemente stau la baza bioelectronicii, o nouă ştiinţă, care 
încearcă să explice un tip aparte de comunicare electronică, intra- şi intercelulară. Mecanismul energetic ce stă la 
baza medicinii vibraţionale constă în activarea sau inactivarea sistemelor de control energetic celular, care se 
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adresează întregului corp, printr-un mecanism de rezonanţă între câmpul indus de remediul gemoterapic sau 
homeoterapic şi câmpul celulei bolnave. Astfel această rezonanţă reface matricea energetică a celulei.  
Ca o paranteză este bine de ştiut că din burtă copilul memorează şi ştie totul. Când se naşte este un copil informat, 
aude totul, doar nu vorbeşte. Şi cu imunitatea stă bine, pentru că să ştiţi că primul meconiu al copilului este infectat, 
are propria microbiocenoză, aşadar copilul nu creşte într-un mediu steril, aşa cum se credea până acum câţiva ani. 
Asta înseamnă că bebeluşul este stimulat imunologic din timpul sarcinii. Doar ca sistemul imunitar mai necesită 
pentru maturare şi reacţii coerente, între 6-12 luni de la naştere. 
Ateroscleroza este o boală cronică determinată de un complex de factori, care îşi are începutul în impactul cu 
lipidele, în special lipoproteinele cu densitate scăzută, dar şi din răspunsul leucocitar(Lt efectoare, Mo, Ma, NKT, DC) 
şi al celulelor cu potenţial inflamator şi imunologic (trombocite). După activarea endoteliului, cu trecerea celulelor 
musculare în intima vasculară, cu expresia moleculelor de adeziune, are loc recrutarea monocitelor, secreţia de 
citokine inflamatorii din macrofage, MC, NKT, celule dendridice, plasmocite. Nivelele ridicate de interferon α si γ sunt 
generate la activarea TLR9 şi numeroase celule T, în special fenotipul TH1 care produc mediatori proinflamatori, cum 
ar fi IFN- γ şi reglează recrutarea de nivele înalte de macrofage, care să adere la endoteliu şi să migreze în intima 
vasculară. De reţinut că un număr de studii observaţionale au arătat o relaţie semnificativă între proteinele de şoc 
termic (HSP60 şi HSP70) şi ateroscleroză. La om expresia HSP60 este corelată în mod pozitiv cu severitatea 
aterosclerozei. Proteina de şoc termic eliberată de celulele necrotice în zona centrală a plăcilor avansate, pot stimula 
răspunsul imun înăscut pentru a promova inflamaţia şi pentru a atrage noi celule inflamatorii, prin urmare, pot să 
facă legătura cu complicaţiile plăcii, cum ar fi ruptura sau tromboza. Reacţiile umorale şi celulare împotriva HSP60 
funcţionează în combinaţie cu factorii de risc dovediţi clasici ai BCV. 
Reacţia vasului de sânge este una din cele mai evidente şi rapide forme de răspuns din multitudinea de evenimente 
apărute în inflamaţie. Aceasta constă în vasodilataţie şi vasoconstricţie, precum şi într-o creştere a permeabilităţii 
vasculare în zona inflamată. În ateroscleroză, leziunea peretelui vasului conduce la proliferarea intimală a muschiului 
neted şi la ocluzia luminală. Lipoproteina LDL rămâne cel mai important factor de risc pentru aces proces inflamator, 
având rol direct asupra celulelor musculare netede, prin reducerea producţiei de prostaciclină şi supresia expresiei 
ciclooxigenazei. Apoptoza celulelor endoteliale poate apărea la expunerea la factorii circulanţi şi la celulele 
inflamatorii şi contribuie la patogeneza ateriosclerozei şi a altor tulburări vasculare şi circulatorii. 
Microbiota intestinului subţire poate determina formarea sau întretinerea, agravarea placii ateromatoase. Cea mai 
elegantă formă de reglare a situaţiei este să se umble la microbiotă. Să spunem că nu ştiu nutriţie, îi cer să scrie tot 
ce a mâncat în ultima săptămână după care rog persoana să mănănce orice altceva în următoarele trei săpătămâni, 
deoarece ceea ce consumă în mod frecvent este ceea ce întreţine starea de boală.  
Dacă ştiu nutriţie, cer pacientului să mănânce proteine bogate în colină, care reduce efectul aterogen la persoanele 
adulte. La persoanele tinere care mănânca batoane cu ceai verde şi carnitină, cer să evite deoarece carnitina este 
aterogenetică în ritm accelerat, iar la 40 de ani se face IMA sau AVC şi după aceea nu întelege de ce. 
Noul ghid alimentar Harvard specifică faptul că în această boală trebuie mâncate cât mai multe lipide provenite de la 
animale şi mişcare în aer liber: mers pe jos, mişcări izotonice, etc. 
Dr Didi Surcel a spus ca nu poate oferi o reţetă universală de gemoterapie deoarece aceasta trebuie adaptată 
situaţiei personale. 
(adăugiri personale: frica de moarte, în această boală, sau stresul zilnic intens trăit ani de zile sunt principalii factori care determină formarea 

de plăci ateromatoase, indiferent de vârstă. Şi atunci ce este de fapt această leziune, dacă nu doar o formă exagerată de apărare a unui 
organism care nu întelege cum să gestioneze această boală. Ce arată aceste afirmaţii? Faptul că organismul depune o formă de amiloizi pentru 
a repara o zonă mult prea încărcată informaţional şi pentru a se proteja de acea informaţie. Cum ajuţi corpul cel mai bine într-o situaţie de 
acest gen? Printr-o regulă simplă din biofizică, atunci când ai o substanţă cu presiune parţială crescută în vasul de sânge, oferi pentru a 
echilibra membrana semipermeabilă, care este vasul de sânge, o altă grăsime de partea cealaltă. Este clar că trebuie să ajut tiroida şi 
suprarenalele pentru a face faţă mai bine situaţiei şi pentru a ieşi din starea de agresiune permanentă, şi atunci îi ofer pe stomacul gol o 
linguriţă de ulei de nucă românească. Acesta unge zonele din exteriorul vasului de sânge, cu blândeţe, oferă posibilitatea corpului să renunţe la 
depunerea de amiloid şi ajunge să îl consume până la dispariţie. Cât timp îi trebuie? Cercetările în domeniu declară 6 luni... Mai adaugi coacăzul 
negru pentru reducerea eliberării de histamină şi efectul său antiinflamator şi iată cum reuşeşti rapid să obţii o echilibrare frumoasă. Cum ajuţi 

mintea în acestă situaţie? Mergi la psiholog pentru a avea o echilibrare pe termen lung.)   
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Dr. Ing. Marian Velcea a prezentat lucrarea „Efecte favorabile ale utilizării dispozitivelor Bio-Cips asupra organismului 
uman” 
Autorii au folosit dispozitivele de tip PEM-DoT la trei cazuri, aceasta fiind o prezentare introductivă a eficienţei 
acestor dispozitive premiate la Geneva. PEM-DoT se activează, conform autorilor, de dezechilibrul manifestat printr-
un potenţial electric ridicat din punctele de acupunctură, deasupra cărora sunt amplasate. 
Corpul uman are o preferinţă în a emite în infraroşu.  
PEM-DoT folosite în acest studiu au fost structurate să răspundă la anumite tipuri de lumină, comportându-se similar 
unei oglinzi, ele luându-şi curentul electric din punctul de acupunctură (explicaţia este voit oferită acum de mine în limbaj 

uzual). Având în vedere mărimea lor, ele pot fi folosite şi de către persoane care nu cunosc acupunctura, putând fi 
aplicate pe punctele dureroase de pe corp. Dispozitivele îşi modifică răspunsul funcţie de modul în care reacţionează 
corpul, nu se consumă, sunt realizate din materiale care nu se distrug uşor. Concluzia fiind că acest produs pare să 
aibă succes, mai ales în formă de cercei pentru echilibrarea stânga-dreapta. Rămâne să vedem cercetările ulterioare 
ce vor oferi, mai ales în privinţa timpului minim necesar de acţiune. (Îl fericit pe domnul inginer pentru gândirea revoluţionară.) 
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Ion Haiduc a prezentat „Geobiologia în sănătate şi oncologie” 
Prezentarea s-a aplecat asupra domeniului din mai multe puncte de vedere, specificând reţeaua Hartmann şi marea 
reţea globală, marea reţea diagonală, reţeaua Curry, hornurile cosmotelurice, telefonia mobilă cu ale sale antene 5G 
şi reţeaua sa globală satelitară, transformatoare, antene GSM, radare, feng-shui, vampirii energetici, stresul mental 
şi emoţional. Sunt sigură că a studiat foarte mult pentru această prezentare şi s-a putut observa faptul că este într-
adevăr necesar ca cei ce lucrează în domeniul sănătaţii, să cunoască detalii despre acest domeniu de frontieră. Însă, 
consider la modul informat, acest domeniu necesită informaţii de la un om perceput ca lider mondial în domeniu, pe 
nume Vasile Rudan (trec în această paranteză câteva link-uri sper eu lămuritoare pentru oricine. Reţeaua Hartmann s-a dovedit a nu fi real 

identificabilă, focarele geopatogene având dimensiuni şi structuri variabile nu pot fi considerate doar puncte, Reţeaua Curry de asemenea nu a 
fost identificată prin testari corecte radiestezice şi din pacate si busola folosită in feng-shui are acelaşi deficit. Abordarea corectă este folosirea 
unei persoane antrenate special în acest domeniu, care foloseşte anse ce prezintă un succes mare în identificare, de tip mâner izolat de ansa 
detectoare, realizate din materiale neferoase. Necesită cunoştinţe acumulate de la un profesor de calitate recunoscut în branşă, sub 
supraveghere.  
https://jurnalparanormal.ro/content/ce-sunt-focarele-geopatogene   
https://jurnalparanormal.ro/content/detalii-asupra-efectului-bioenergetic-rudan 
https://jurnalparanormal.ro/ce-nu-trebuie-sa-uite-omul-actual  
https://jurnalparanormal.ro/content/descoperire-important%C4%83-privind-virulen%C8%9B-focarelor-geopatogene  
https://jurnalparanormal.ro/content/vampirismul-bioenergetic ) 

 
Dr. Ionica Ciortan a prezentat „Rolul microbiomului în păstrarea stării de sănătate” 
(Am observat o tendinţă nouă în acest congres, pentru prima dată vorbindu-se despre microbiomul uman şi modificarea microbiocenozei locale. 
Poate că şi articolul meu (https://dentree.ro/probiotice-pentru-cavitatea-bucala/)a avut un rol în această direcţie). 

Flora prebiotică şi probiotică a fost denumită creierul nostru din intestin, deoarece secretă hormoni ce sunt utili 
nouă. Microbiomul intestinal reprezintă o parte importantă a organismului uman, fiind capabil printre altele să 
secrete molecule de semnalizare sau neurotransmitători. 
Suntem mai mult bacterii decât celule, având permanent în corp de 10 ori mai multe componente decât celule 
umane, un numar de circa 100 de trilioane, (studii foarte recente declară că de fapt numărul lor este cu doar 30% mai mare decât al 

celulelor umane), din care aproximativ 95% sunt reprezentate în sistemul gastro-intestinal în relaţie simbiotică cu 
organismul gazdă. Genomul microbiomului raportat la genomul uman oferă un raport de 150:1. O microbiotă 

https://jurnalparanormal.ro/content/ce-sunt-focarele-geopatogene
https://jurnalparanormal.ro/content/detalii-asupra-efectului-bioenergetic-rudan
https://jurnalparanormal.ro/ce-nu-trebuie-sa-uite-omul-actual
https://jurnalparanormal.ro/content/descoperire-important%C4%83-privind-virulen%C8%9B-focarelor-geopatogene
https://jurnalparanormal.ro/content/vampirismul-bioenergetic
https://dentree.ro/probiotice-pentru-cavitatea-bucala/
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normală prezintă peste 10 000 de specii în fiecare om şi cântăreşte aproximativ 2 kilograme. Raportul bacterii: 
virusuri este de 1:5, iar microbiota „bună” este individualizată în fiecare corp în parte, ne reprezintă, iar la fiecare om 
în parte microbiota poate varia destul de mult funcţie de etapa vieţii sau situaţia personală la un moment dat, 
funcţie de ceea ce mâncăm. Microbiota unui adult sănătos este reprezentată în cea mai mare parte de clasa 
firmicutes (https://ro.wikipedia.org/wiki/Firmicutes) 
Foarte colonizat este intestinul gros, iar cel mai puţin colonizat este stomacul. 
Microbiomul intestinal sănătos are următoarele funcţii: împiedică colonizarea cu agenţi patogeni dăunatori, 
contribuie la dezvoltarea sistemului imunitar, educă sistemul imunitar, are rol metabolic producând acizii graşi cu 
lanţ scurt, participă la realizarea vitaminei K şi a acidului folic (vit B9), deconjugă acizii biliari, metabolizează 
polizaharidele nedigerabile, detoxifică produşii toxici, metabolizează unele medicamente, reglează genele 
citoprotectoare, reglează apoptoza şi multe alte lucruri. 
În mod normal reglarea probiotică ar trebui să dureze două luni după ce luăm un antibiotic, ar trebui ca alimentaţia 
să fie foarte diversificată, afirmă autoarea. 
Consecinţele perturbării barierei intestinale sunt : infecţii recurente, alergii şi intoleranţe alimentare, malabsorbţie, 
migrene, depresie, probleme dermatologice de tip dermatită atopică, rozacee, acnee, psoriazis, boli autoimune şi 
degenerative, spondilita anchilozantă şi artrita reumatoidă, autism, boală celiacă, cancer, depresie, obezitatea fără 
alte cauze. 
Tratamentul propus de dânsa în cazul sindromului de intestin permeabil este modificarea dietei prin eliminarea 
alimentelor ce determina reacţii inflamatorii mediate IgG, eliminarea disbiozei, eliminarea glutenului, repararea 
mucoasei intestinale, reinocularea sau rebioza cu probiotice şi prebiotice. 
„Sera probioticelor” din corpul uman, afirmă dânsa, se regăseşte în apendice. 
(comentarii personale la o prezentare impresionantă: Boala parodontală seamănă până la identitate cu sindromul intestinului permeabil. Mă 

întreb dacă nu cumva este o exprimare a aceleiaşi boli la niveluri diferite ale sistemului digestiv. Cupele histologice în cele două boli arată 
similar, testele de sânge sunt similare. Microbiota bucală este studiată de zeci de ani, deoarece în stomatologie s-a observat foarte repede 
directa legătură dintre carii, boala parodontală şi microbiota locală. Motiv pentru care se cunosc exact patogenii prezenţi în număr crescut în 
afectările patologice, spre deosebire de proiectul microbiomului uman ce a fost finalizat în 2017 şi care primeşte mereu adăugiri. Trec pentru 
medicii generalisti anexa unui articol al meu pentru a înţelege că probioticele prezente în piaţă în acest moment la nivel mondial au de foarte 
multe ori prezente bacterii ce nu sunt deloc bune corpului, în cazul repopularii bacteriene https://dentree.ro/wp-
content/uploads/2019/05/Anexa-1.pdf . Am descoperit practic că în momentul în care se trece la rebioza cavităţii bucale cu lactobacillus 
plantarum este necesar să se deschidă capsula şi să se ţină conţinutul în gură timp de câteva minute. În momentul în care ne reamintim că 
gingia este o comunicare veno-venoasă cu restul corpului (ceea ce explică meconiul infectat al copilului nou născut) , se descoperă faptul că în 
câteva zile se poate repopula întregul corp cu bacterii benefice, spre deosebire de varianta în care se înghite capsula, iar corpul are nevoie de 
două luni pentru a obţine o floră intestinală nouă, care nu întotdeauna rămâne stabilă. Am menţionat la comentarii în sală după prezentare că: 
a doua „seră de bacterii bune” se găseşte în cavitatea bucală, cariile dentare se spune că sunt determinate de streptococus faecalis, 
lactobacillus casei, lactobacillus paracasei, prevortella intermedia, care se regăsesc în aproape toate probioticele din piaţă. Şi în studiul 
microbiotei intestinale s-a observat agresivitatea crescută a la streptococus faecalis, lactobacillus casei, lactobacillus paracasei, prevortella 
intermedia. Am colorat diferit pentru a se putea observa oglinda. Ultimele studii în domeniu arată că lactobacillus plantarum determină 
organismul să producă singur citokine antiinflamatoare şi interleukină 10, determinând restabilirea legăturilor intercelulare nu numai la nivelul 
intestinului ci şi la nivelul gingiei şi dinţilor, fiindcă să nu uităm că dinţii sunt ţesuturi conjunctive. Surse naturale pentru repopulare bacteriană 

sunt castraveţii muraţi în saramură, păstura albinelor culeasă fără congelare, anumite ciuperci medicinale şi, cu rezerve, varza murată) 

   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Firmicutes
https://dentree.ro/wp-content/uploads/2019/05/Anexa-1.pdf
https://dentree.ro/wp-content/uploads/2019/05/Anexa-1.pdf
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Viorel Lăţan a prezentat „Anatomia subtilă”. Este maestru profesor reiki, membru al şcolii Gendai reiki network din 
Japonia. Cunoaşterea anatomiei subtile are un rol esenţial în echilibrarea sănătăţii emoţionale, mentale şi fizice.  
Prezentarea dânsului a fost una de introducere în domeniu, ne-a anunţat că în curând va preda în Romania cursuri 
denumite „Atingere cuantică”.  
L-a încheiere am avut parte şi de o aplicaţie practică a ceea ce dânsul cunoaşte. 
 
A urmat un work-shop de introducere în domeniu ţinut de Prof. Ştefania Cazzavillan. Având în vedere că am fot 
rugaţi să nu înregistrăm audio-video, voi rezuma pe scurt acest work-shop denumit „Ciupercile medicinale ca 
strategie pentru susţinerea sănătăţii şi prevenirea bolilor”.  
Produsele gândite de doamna profesor pot fi găsite aici (https://www.embreise.ro/) Embreise consideră că un bun 
produs este obţinut din ciuperca integrală, care are de 5 ori mai multe componente active, componente mult mai 
variate; este obţinut în mediu controlat, pe medii de cultură speciale, deoarece ciupercile absorb tot ceea ce găsesc 
în mediul de cultură, motiv pentru care sunt mult superioare celor crescute în natură, supuse poluării existente. 
Ciupercile medicinale sunt o sursă foarte bună de minerale şi oligocomponente, polizaharide, ergosteroli, chitină, 
triterpeni, ergotioneină, polifenoli. Se pot descrie partea aeriană a ciupercilor denumită corp fructifer, cunoscută de 
toată lumea, sporii şi miceliul.  
Cercetarea dânsei este axată pe câteva ciuperci crescute, din spori de calitate superioară, în condiţii de laborator pe 
substraturi organice, fără substanţe toxice: ganoderma lucidum ( reishi sau băcălie de fag), cordyceps sinensis (în 
România similară este ciuperca de mesteacăn), polyporus umbrelatus (bureţi iepureşti), poria cocos, lentinulla 
edodes (shiitake, iar echivalentul românesc este păstrăvul de nuc), grifola frondosa (maitake sau foalele vacii), 

https://www.embreise.ro/
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agaricus blazei (ciuperca soarelui sau ABM), hericium erinaceus(yamabushitake), auricularia auricula judae(urechi de 
soc), auricularia e melanina (urechi negre de copac se găsesc pe soc, frasin, plop, arin), caprinus comatus (burete cu 
perucă). L-a finalul rezumatului workshopului, am postat poze luate de pe internet cu fiecare tip de ciupercă. 
Modul de utilizare implică folosirea corpului fructifer, a miceliului, a ciupercii integrale, a biomasei (2%orez integral şi 
în rest, miceliul ciupercii), extracte hidroalcoolice, glicerohidroalcoolice sau de alt tip. Funcţie de ceea ce folosim din 
ciupercă avem un tip de acţiune în corp, sau un alt tip total distinct. (necesar curs de specialitate) 
Produsele rezultate din cercetarea doamnei profesor pot fi utilizate pentru creşterea imunităţii, prin acţiunea lor 
prebiotică, ele susţinând răspunsuri imune şi inflamatorii sănătoase, prin interacţiunea cu mucoasa intestinală, 
îmbunătăţind dezvoltarea imunităţii adaptative şi îmbunătăţind funcţionarea celulelor imune. Eficienţa lor este 
crescută prin aportul concomitent de vitamina C naturală.  
Polizaharidele din reishi îmbunătăţesc reacţia organismului la insulină şi modulează compoziţia microbiotei locale, 
crescând variabilitatea ei. Prin modularea microbiotei, secundar, reishi acţionează eficient în cazurile de 
obezitate(miceliul reishi) favorizând pierderea în greutate (prin modificarea raportului dintre firmicutes şi 
bacterioidete, reglarea M1/M2, şi inhibarea NK-kB), ajută în controlul diabetului zaharat de tip doi, ajută în terapiile 
neoplazice, ajută la restabilirea integrităţii barierei intestinale prin reducerea somatizării stresului la nivelul 
intestinului prin modularea axei creier – intestin. Reishi sprijină mitocondriile. Este principala ciupercă folosită în 
controlul stresului şi inflamaţiei mai ales la nivel neuronal(extract hidroalcoolic), promovează echilibrarea sistemului 
endocrin. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19617199-ganoderma-lucidum-protects-dopaminergic-neuron-
degeneration-through-inhibition-of-microglial-activation/ ) Conform MTC calmează sistemul nervos, hrăneşte 
creierul, calmează spiritul, îmbunătăţeşte memoria, creşte energia corpului, ajută în insomnii prin reglarea modelelor 
de somn (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17383716-extract-of-ganoderma-lucidum-potentiates-pentobarbital-
induced-sleep-via-a-gabaergic-mechanism/), întârzie îmbătrânirea. 
Triterpenii controlează inflamaţia, într-o acţiune similară cu corticosteroizii.  
Reishi este bogată în triterpeni. Ea mai poate ajuta la reechilibrarea cortizolului, a axei hipotalamo-hipofizo-
suprarenale, activează epigenetic genele implicate în controlul inflamaţiei, fiind o ciupercă mult studiată în procesele 
proliferative. Este de ajutor în controlul inflamaţiei, reglarea metabolismului mitocontrial, rezistenţa insulinică, 
adaptarea la stres, protecţia cardiovasculară, protecţia neuronală, reglarea microbiocenozei locale. 
Hericium erinaceus reduce starea inflamatorie,ameliorează simptomele în gastrita atrofică, diaree, astenie, 
anxietate, deficit de concentrare, durere. Ajută la reglarea fluxului sangvin în mucoase, fiind un ajutor în colitele 
ulcerative. Are efecte antiseptice asupra helicobacter pilori. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24302966 , 
https://www.researchgate.net/publication/281338266_A_polysaccharide_from_cultured_mycelium_of_Hericium_e
rinaceus_and_its_anti-chronic_atrophic_gastritis_activity , 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874114001809 ) 
Aşadar pentru a ajuta sistemul nervos folosim reishi şi hericium erinaceus în forma completă, miceliu plus corp 
fructifer. 
Acţiune antivirală recunoscută prin aportul de shiitake, cordyceps. 
Sprijin în terapiile bolilor cronice şi cronice-degenerative sunt maitake, agaricus blazei, reishi, shiitake, hericium 
erinaceus, caprinus comantus. 
Hericium erinaceus oferă o activitate prebiotică în stomac şi intestin gros, ajută în bolile degenerative ale 
intestinului, îmbunătăţeşte funcţiile cognitive prin acţiunea sa nootropă, ajută la prevenirea afecţiunilor 
neurodegenerative prin inducerea creşterii dendritelor în celulele neuronale, creşterea expresiei genelor NGF, 
îmbunătăţeste viaţa în degenerescenţele senile cu substrat neuronal. 
Cordyceps sinensis(extract apos) este de ajutor în patologia articulaţiei genunchiului, reducerea radicalilor liberi din 
corp cu rol în prevenirea degenerescenţei senile, bolile renale, reducerea ateroamelor şi efect antitrombotic, 
reglarea sistemului endocrin, restructurarea funcţiilor sexuale, hipolipidemiant, reglarea metabolismului glucozei, 
reglarea sistemului cardiovascular şi sistemului imun, susţinerea ficatului, terapiile tumorale. 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9764768-the-scientific-rediscovery-of-an-ancient-chinese-herbal-medicine-
cordyceps-sinensis-part-i/) 
Caprinus comantus se utilizează ca ajutor în controlul inflamaţiei, susţinerea pancreasului (revitalizarea celulelor 
beta pancreatice) şi ficatului, îmbunătăţeşte reacţia celulară la insulină, în controlul greutăţii. Se poate utiliza în 
combinaţie cu gymnema silvestre, lagerstroemia speciosa, crom, vitamina C şi sulf. 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15850599-hypoglycemic-effect-of-crude-exopolysaccharides-produced-by-a-
medicinal-mushroom-phellinus-baumii-in-streptozotocin-induced-diabetic-rats/) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19617199-ganoderma-lucidum-protects-dopaminergic-neuron-degeneration-through-inhibition-of-microglial-activation/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19617199-ganoderma-lucidum-protects-dopaminergic-neuron-degeneration-through-inhibition-of-microglial-activation/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17383716-extract-of-ganoderma-lucidum-potentiates-pentobarbital-induced-sleep-via-a-gabaergic-mechanism/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17383716-extract-of-ganoderma-lucidum-potentiates-pentobarbital-induced-sleep-via-a-gabaergic-mechanism/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24302966
https://www.researchgate.net/publication/281338266_A_polysaccharide_from_cultured_mycelium_of_Hericium_erinaceus_and_its_anti-chronic_atrophic_gastritis_activity
https://www.researchgate.net/publication/281338266_A_polysaccharide_from_cultured_mycelium_of_Hericium_erinaceus_and_its_anti-chronic_atrophic_gastritis_activity
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874114001809
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9764768-the-scientific-rediscovery-of-an-ancient-chinese-herbal-medicine-cordyceps-sinensis-part-i/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9764768-the-scientific-rediscovery-of-an-ancient-chinese-herbal-medicine-cordyceps-sinensis-part-i/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15850599-hypoglycemic-effect-of-crude-exopolysaccharides-produced-by-a-medicinal-mushroom-phellinus-baumii-in-streptozotocin-induced-diabetic-rats/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15850599-hypoglycemic-effect-of-crude-exopolysaccharides-produced-by-a-medicinal-mushroom-phellinus-baumii-in-streptozotocin-induced-diabetic-rats/
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Maitake se foloseşte ca ajutor în prevenirea sindromului metabolic şi a simptomelor asociate, în creşterea imunităţii, 
la nivelul osos pentru demineralizari, vindecarea fracturilor, ajutor în metastaze osoase. 
Agaricus blazei este de ajutor în creşterea imunităţii, reglarea autoimunităţii, alergii, protecţia neuronală, în terapiile 
antiparazitare (malarie, leishmania), protejarea ficatului, protecţia sistemului digestiv în expunerile din radioterapie, 
adjuvant oncologic (radioterapie, secreţii pleuro-pulmonare, leucemii, neoplasme OMF ).  
În reglarea microbiocenozei locale se pot folosi: shiitake, reishi, hericium erinaceus, auricularia auricula judae. 
Auricularia auricula judae are o acţiune hidratantă şi revigorantă asupra mucoaselor, îmbunătăţeşte emulsia bilei 
prin modularea axei ficat – intestin, oferă o protecţie suplimentară intestinului în cazurile care au nevoie de 
radioterapie, ajuta la prevenirea steatozei hepatice (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26559859). Este folosită 
în TCM pentru răceli şi scăderea febrei. 
Auricularia e melanina este folosită pentru protecţia pe care o oferă ţesuturilor umane normale în radioterapie. 
(Adaug: pentru sănătatea cavităţii orale se pot folosi produse cu ciuperca integrală: 

- Shiitake este mult mai eficientă decât clorhexidina în reducerea încărcăturii bacteriene fără a interfera cu flora fiziologică probiotică. Astfel 
oferă o protecţie antibacteriană, reduce apariţia cariilor şi protejează gingia ajutând la restabilirea integrităţii barierei gingivale (împreună cu 
reishi).  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21966183 , https://www.hindawi.com/journals/bmri/2011/135034/ , 
https://www.researchgate.net/publication/266767003_Shiitake_Mushroom_Extracts_Disrupt_Streptococcus_mutans_and_Actinomyces_naesl
undii_Biofilms ) 

- Maitake ajută la remineralizarea proceselor alveolare în parodontopatii şi în grăbirea vindecării fracturilor, remineralizarea dentară şi creşterea 
oaselor şi a dinţilor. 
(https://www.researchgate.net/publication/207024181_Stimulating_effects_of_Grifola_frondosa_Maitake_on_human_osteoblastic_cell_cultu
res) 

- Agaricus blazei este de ajutor în terapia oncologică. 
- Reishi este de ajutor în reglarea metabolismului mitocondrial, scăderea rezistenţei la insulină a ţesuturilor şi adaptarea la stres, în boala 

parodontală; reglarea microbiocenozei locale, remineralizarea smalţului şi dentinei.  
- Cordyceps sinensis ajută în boala parodontală prin reducerea mobilităţii dentare şi refacerea ligamentelor parodontale, reglarea aportului 

tisular de calciu, scăderea rezistenţei la insulină. 
Auricularia auricula judae are o acţiune hidratantă şi revigorantă asupra gingiei, o acţiune cicatrizantă şi prebiotică. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28713364 , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22135902 )  
(sursa de inspiraţie pentru pozele ataşate şi corelarea cu denumirile romaneşti este http://informatii-agrorurale.ro/ciupercile-aliment-si-
medicament-dr-ing-ioana-tudor-www-totuldespreciuperci-blogspot-ro/ , https://totuldespreciuperci.blogspot.com/ şi imagini google.  
Terapiile cu ciuperci diferă funcţie de folosirea corpului fructifer singur, a miceliului, a ciupercii integrale sau a extractelor. A devenit destul de 
clar în această prezentare, necesitatea cunoaşterii aprofundată a domeniului înainte de a aplica în terapii. Doamna ing Ioana Tudor se 
pregateşte să editeze un compendiu color cu toate ciupercile comestibile şi medicinale din România, este un profesor de înaltă ţinută. Îi urez sa 
găsească fondurile necesare. În plus Eimbreisse a promis să aducă cursuri în Romania cu d-na profesor Cazzavillan. 
În continuare, poze cu ganoderma lucidum ( reishi sau băcălie de fag), cordyceps sinensis, polyporus umbrelatus (bureţi iepureşti), poria cocos, 
lentinulla edodes (shiitake, iar echivalentul românesc este păstrăvul de nuc), grifola frondosa (maitake sau foalele vacii), agaricus blazei 
(ciuperca soarelui sau ABM), hericium erinaceus(yamabushitake sau coama leului), auricularia auricula judae(urechi de soc), auricularia e 
melanina (urechi negre de copac se găsesc pe soc, frasin, plop, arin), caprinus comatus (burete cu perucă).  
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https://www.hindawi.com/journals/bmri/2011/135034/
https://www.researchgate.net/publication/266767003_Shiitake_Mushroom_Extracts_Disrupt_Streptococcus_mutans_and_Actinomyces_naeslundii_Biofilms
https://www.researchgate.net/publication/266767003_Shiitake_Mushroom_Extracts_Disrupt_Streptococcus_mutans_and_Actinomyces_naeslundii_Biofilms
https://www.researchgate.net/publication/207024181_Stimulating_effects_of_Grifola_frondosa_Maitake_on_human_osteoblastic_cell_cultures
https://www.researchgate.net/publication/207024181_Stimulating_effects_of_Grifola_frondosa_Maitake_on_human_osteoblastic_cell_cultures
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22135902
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https://totuldespreciuperci.blogspot.com/
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Prof Dr Gheorghe Mencinicopschi a prezentat lucrarea „ Nutriţie versus nutriţionism”. Este ceea ce se constată azi. 
Adevărata nutriţie ştiinţifică priveşte holistic alimentul în corelaţia lui epigenetică cu metabolismul nostru. Orice 
fiinţa vie este o fiinţă cuantică ce rezonează electromagnetic. Dieta trebuie să fie strict personalizată. Practic dieta 
actuală este ceva ce nu are nici o legătură cu fiziologia normală a omului. 
Doresc să dezvolt în continuare „efectul de matrice alimentară naturală” sau despre cum alimentul nu este egal cu 
suma nutrienţilor. Alimentele integrale sunt de fapt adevăratele alimente, care aduc informaţie completă şi 
interacţionează la nivel genetic ca factor epigenetic în ceea ce se cheamă fenotipizarea genotipului şi care are loc în 
fiecare moment, în fiecare dintre noi. Iată de ce argumentul ar trebui să fie pentru a învăţa cât mai mult despre 
alimente, mai ales la şcoală. Ceea ce mănânca acum omul modern sunt alimente ce conţin semnale şi informaţie 
patologică. Avem o abundenţă nemaintâlnită de carbohidraţi cu absorţie rapidă. 
Grâul de azi este hexaploid, ceea ce a dus la modificarea atât a părţii proteice, glutenul, dar şi a părţii de 
carbohidraţi, amidonul, care astăzi este foarte bogat în amilopectină, componenta care este în directă legătură cu 
obezitatea. Iar glutenul a suferit şi el nişte modificări, apărând nişte peptide noi şi alergene. De aceea se observă o 
prevalenţă din ce în ce mai mare a intoleranţei la gluten. Dacă aţi vedea ce iese din moară aţi descoperi că sunt mai 
multe fracţii. Tărâţa se îndepărtează acum integral, spre deosebire de altădată când măcinişul era integral. Acum 
făina de 600 este doar amidon, dextrine, glucoză. Adică este zahăr. Însă cel mai important este faptul că germenul 
bobului de grâu este exclus din făină. El conţine acele grăsimi naturale sănătoase de tip omega 3, omega 6 şi 
proteine cu valoare biologică ridicată, factori de creştere. 
Din păcate, alergiile, bolile cardio-vasculare, afectările tumorale nu se datorează produselor grase de origine 
animală, ci zaharurilor în cantităţi uriaşe din pâine.  
Ceea ce s-a întâmplat cu grâul s-a întâmplat şi cu alte cereale, secară, hrişcă, orez. Astfel atunci când mergeţi la 
supermarket aveţi senzaţia că aveţi de ales dintre sute sau chiar mii de produse diferite, când de fapt este doar 
aceeaşi Mărie cu altă pălărie. 
În multe alimente se adaugă monoglutamat de sodiu care, din păcate, nu este varianta naturală ce se găseşte în roşii 
sau din brânză sau în aproape toate alimentele cu conţinut bogat de proteine, ce are rol de neurotransmiţător, ci o 
variantă toxică ce afectează dramatic memoria de scurtă durată, ceea ce înseamnă, de învăţare. Dacă ne uităm în jur 
observăm că a crescut numărul persoanelor care nu înţeleg ce li se întâmplă, care nu pot învăţa. Un alt efect este că 
scăde pragul de rezistenţă la durere şi creşte necesarul de analgezice.  
(ar mai fi de adăugat faptul că aproape toată sarea din comerţ conţine un aşa-zis afânator şi antiagregant care este monoglutamat de 
sodiu(MSG sau E621), sau ca potenţator de gust în pâinea din comerţ, mai ales cea de tip toast, sau cea foarte pufoasă se adaugă cel puţin o 
linguriţă de monoglutamat de sodiu la o pâine; în carne, pentru a fi mai grea la cântar, mai ales în cea de tip scăricică, salamuri, kaizer, 
muşchiuleţ afumat, şuncă, în îngheţata de tip şerbet cantitate mare, în restul tipurilor de îngheţată mai puţin, în hellas, uleiuri procesate 
industrial, preparate din peşte, sucuri ale unei firme mondiale, celebră prin reclamele de Crăciun şi de Paşte, sosuri de diferite tipuri, preparate 
din lapte, biscuiţi şi lista poate continua mult. Ceea ce nu a specificat domnul profesor este faptul că monoglutamatul de sodiu industrial scade 
dramatic acuitatea vizuală şi creşte afectările oculare de toate tipurile, este o substanţă ce favorizează afectările tumorale benigne şi maligne, 
determină reacţii adverse cunoscute de tip usturime la nivelul cefei, antebraţului şi pieptului; amorţeală la nivelul cefei, furnicături, căldură şi 
slăbiciune la nivelul feţei, gâtului, tâmplelor, mâinilor, părţii superioare a spatelui, presiune sau senzaţie de apăsare la nivelul feţei, dureri în 
piept ce mimează o cardiopatie ischemică dureroasă sau chiar un IMA, dureri de cap fără alte surse identificabile, spasm bronşic la persoanele 
asmatice, usturime gingivală până la leziuni papuloase) 

Alimentul natural integral(procesat sau neprocesat) devine hrană, ceea ce înseamnă că ne aduce informaţia şi 
energia naturală compatibilă cu genomul nostru, ne transmite viaţă. Dieta poate fi doar diversificată şi echilibrată 
prin simplul motiv că nu există un aliment minune şi nici superaliment (idee tot mai vehiculată în zona de distribuţie a 

alimentelor integrale ca motiv de creştere a preţului.)  
Iată că este foarte uşor de păcălit omul de astăzi care nu înţelege natura alimentelor şi cu atât mai puţin fiziologia 
digestiei, procesele intime cuantice, care au loc la nivelul metabolismului intermediar celular, la nivelul 
mitocondriilor. E bine de ştiut că afectările mitocondriale sunt la baza bolilor zise ale civilizaţiei moderne pe care din 
păcate le cunoaştem: obezitate, diabet, sindrom metabolic.  
Astfel omul devine o pradă sigură a ceea ce se cheamă neuro-marketing alimentar. 
Azi îndemn să gătiţi cât mai mult în casă, alimente care se pot prepara în 10-15 minute, pentru că, şi dacă nu veţi 
avea cele mai curate componente, măcar ştiţi ce aţi pus acolo şi tot este un câştig. 
Alimentele culturale (inventate de gastronomi, bune la gust, dar cu valoare nutriţională scăzută) induc în corpul 
nostru o stare premorbidă. 
În acest moment nu ştim ce este viaţa, chiar dacă este jenant pentru ştiinţă, acesta este adevărul. 
Noi ar trebui să mâncăm ca românii pentru că din păcate nu luăm din tradiţie ceea ce este bun în alimentaţie. 
Alimentele industriale sunt foarte gustoase, savuroase, au texturi fanteziste. Mâncăm mai mult texturi păstoase, 
continuând să fim sugari şi la vârsta adultă. Aparatul masticator nu este provocat să muncească, nu este solicitat de 
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tensiuni mecanice, ceea ce detemină lucruri foarte rele. (ca doctor stomatolog confirm. O bună parte din afectările dentare şi 

parodontale din ziua de azi au legătură directă cu alimentaţia mult prea moale şi lipicioasă) 
Alimentul mai are şi dimensiuni culturale, spirituale, simboluri. Alimentele sunt legate de amintirile noastre: cum am 
mâncat la bunica, la mama, la tata, la mătuşa. Când noi eram copii, se gătea natural, acum bunica şi mămica găteşte 
cu glutamat... 
Toate elementele care determină calitatea alimentului trebuiesc îndeplinite simultan, altfel este ca şi cum am 
desface o maşină nou-nouţă într-un morman de fiare şi apoi am avea pretenţia ca o anumită piesă componentă să 
ne ducă până la o destinaţie anume.  
(există o regulă în organism: „funcţia crează organul”, atunci când aparatul masticator nu este provocat să muncească, nu creşte, dinţii devin 

mobili, gingia se retrage, smalţul se demineralizează, unii dinţi îşi pierd vitalitatea, apar rezorbţiile radiculare externe şi reducerea în volum şi 
condensare a proceselor masticatorii, care susţin dinţii. Din punct de vedere psihic, atunci când reducem funcţional aparatul masticator la 
nevoile unui bebeluş, pierdem capacitatea de a muşca din viaţă, pierdem capacitatea de a fi incisivi, de a lupta pentru ceea ce dorim, ne 
complacem în a fi „ajutaţi de alţii să trăim” (iar unii dintre noi au trăit în comunism aşa ceva cu tot ceea ce a însemnat să ia decizii partidul 
pentru viaţa lor, restul am trăit acum cu Covid19 o experienţă similară), pierdem din capacitatea de argumentare, din capacitatea ideatică, 
respirăm mai superficial cu tot ceea ce urmează din această cascadă nefastă de evenimente. Atunci când trebuie să reconstruiesc capacitatea 
de lucru a aparatului masticator, folosind lucrări mari, am descoperit că cel mai mare impediment în finalizarea lucrărilor este creşterea 

dorinţei de a trăi, pentru persoana din faţa mea, refacerea funcţiei pierdute şi acceptarea noii situaţii.) 
 
Dr Marinela Ivănescu, medic veterinar a vorbit despre produsele firmei TRMsupplements „Ovoimuno”. Dânsa a 
lucrat pentru 20 de ani în cadrul Institutului de igienă, sănătate publică veterinară Bucureşti. În anul 2015, pentru o 
scurtă perioadă a lucrat în cadrul companiilor Pasteur farma vet şi Romvac în cadrul compartimentelor de asigurare a 
calităţii produselor. 
Din 2017 lucrează în cadrul Trmsupplements şi a ales să valorifice oul, care reprezintă un cocktail de principii active, 
elemente nutritive şi biologice care poate asigura coordonarea şi dezvoltarea unei noi vieţi. Ne-au interesat 
imunoglobulinele Y din compoziţie şi factorii de creştere ce sunt esenţiale pentru dezvoltarea unei noi vieţi. 
Cantitatea de anticorpi prezentă într-un ou de găină este de 200-400mg. 
Elementul principal de interes pentru formulele Ovoimuno este imunoglobulina Y (IgY), precursorul filogenetic al IgG 
mamifer, cu structură şi funcţii similare acestuia. IgY intervin în răspunsul imun secundar cu rol în neutralizarea 
toxinelor, virusurilor, bacteriilor, opsonizarea bacteriilor şi intensificarea fagocitozei, citotoxicitate mediată celular 
anticorp-dependentă. IgY sunt distruse de temperaturi mai mari de 45 de grade si de ph-ul scăzut din stomac. 
Produsele Ovoimuno s-au obţinut prin xeroanabioză şi osmoanabioză 
Studii de caz: Keratoză actinică – graficul de administrare este de 3g pe zi o săptămână, 6g pe zi în a doua 
săptămână, 9g pe zi a treia săptămână, şi 12g pe zi săptămânile 4-8. După 8 săptămâni, mai existau mici resturi de 
keratoză care s-au rezorbit total în mai puţin de 30 de zile. Se cunoaşte faptul că după oprirea administrării IgY 
efectele continuă încă 60 de zile.  
Concluzia: Ovoimuno fight stress, administrat per os timp de 8 săptămâni, a acţionat la nivel cutanat, unde a 
identificat o creştere anormală celulară, a izolat-o, a redus irigarea cu sânge, în urma căreia s-a instalat necroza şi 
după 90 de zile a fost eliminată total în mod natural. 
Cancer de colon: S-a administrat ovoimuno senior 6g pe zi, pe lângă tratamentul cu citostatic Avastin. Pe parcursul 
tratamentului s-au facut pauze de 2 săptămâni la fiecare 2 luni de zile. Factorul de creştere tumorală CEA a scăzut de 
la 70 la identificare la 8,5 la 4 luni distanţă. Scanările CT de la 4 luni şi 10 luni de tratament au arătat menţinerea 
metastazelor existente la acelaşi volum fără apariţia unora noi. Scintigrafia osoasă completă efectuată la 6 luni nu a 
relevat prezenţa de leziuni osoase la nivelul întregului schelet, în context oncologic. Nu a prezentat reacţiile 
secundare specifice citostaticului administrat şi a luat în greutate. 
Concluzii, produsele ovoimuno pot fi administrate în cazurile oncologice împreună cu tratamentul alopat sau 
împreună cu alte terapii alternative, fără a interfera cu efectele citostaticului. Ovoimuno ajută organismul să lupte 
împotriva bolii oncologice, prin imunoglobulinele care asigură suportul imunitar cât şi prin nutrienţii care hrănesc 
corpul spoliat în timpul tratamentului citostatic. 
(adăugiri prof dr Corneliu Moldovan: Felicitări colectivului care a realizat produsele Ovoimuno. Insist asupra faptului că produsul merge 

administrat în timpul terapiei cu citostatice sau cu radioterapie, neinterferând cu mecanismele citostatice. În al doilea rând, ar trebui început cu 
astfel de compuşi imunomodulatori. Acest lucru a fost afirmat şi de către d-na Cazavillan, reechilibrarea organismului spoliat de boala 
oncologică este esenţială şi ar trebui făcută înainte de terapia cu citostatice, radioterapie sau alte terapii agresive, astfel fondul dezechilibrat al 
bolii este echilibrat permiţând corpului să lupte cu cancerul. Altfel terapia oncologică are mai degrabă efecte defavorabile, aşa cum studiul de 
la universitatea din Oxford a arătat că timp de 50 de ani, terapiile oncologice au produs o rată de supravieţuire la 1,5% din pacienţii tratati, un 
procent care este cu 0,2% mai mare decât eroarea medie statistică. Iar eu personal ca oncolog, în contextul acesta nu văd de ce pacientul 
oncologic în tratament chimioterapic primeste 30 000 euro de la guvern pentru aceste terapii care concludent nu au demonstrat efecte 

favorabile, iar terapiile integrative nu primesc absolut nici un suport, ba dimpotrivă sunt denigrate şi se află chiar în riscul de a fi desfiinţate) 
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Prof. Kohei Homma din Japonia a prezentat workshop-ul cu tema „AHCC(Mycelcaps)produsul imunitar, lider mondial 
pentru medicina integrativă şi suport nutriţional imunitar”. 
AHCC al firmei Amino-up este folosit de peste doi ani si jumatate în România, în terapiile 
integrative, aceasta fiind o prezentare oficială a produsului. Acest produs este de fapt 
miceliul ciupercii lentinula edodes (shiitake), a fost inventat ca produs terapeutic în 1987, 
ciupercile fiind crescute în mediu controlat, pe un mediu de cultură proprietar denumit 
amino-up şi pus în vânzare în 1990. A fost subiectul a multiple cercetări proprii firmei şi în 
universităţi din întreaga lume, ce au rezultat în peste 50 de publicaţii pubmed şi peste 100 
de publicaţii în total. A fost recunoscut ca având un puternic efect asupra creşterii imunităţii 
organismului uman. Ulterior a fost descoperit şi demonstrat efectul de protecţie a 
organismului pentru efectele secundare ale chimioterapiei în cele mai comune combinaţii: paclitaxel cu cisplatin, 
fluorouracil cu irinotecan, cisplatin cu fluorouracil, doxorubicin cu cyclophosphamide. Un studiu efectuat pe 269 de 
pacienţi între 1992-2001. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12076865-improved-prognosis-of-postoperative-hepatocellular-carcinoma-
patients-when-treated-with-functional-foods-a-prospective-cohort-study/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18791928-immunological-effect-of-active-hexose-correlated-compound-ahcc-in-
healthy-volunteers-a-double-blind-placebo-controlled-trial/?from_single_result=nutrition+and+cancer+kamiyama 
AHCC a fost demonstrat a avea un bun efect în tratamentul papilomavirusurilor, coronavirusurilor, candida, boala 
lime, herpes, virusuri hepatice, atunci când este folosit minim 6 luni spre 2 ani; îmbunătăţirea microbiotei locale, 
(cercetări publicate în ultimii 5 ani, ultimele sunt publicate în această primăvară)  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30949451-from-bench-to-bedside-evaluation-of-ahcc-supplementation-to-
modulate-the-host-immunity-to-clear-high-risk-human-papillomavirus-infections/?from_term=ahcc&from_pos=3 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31618905-modulation-of-t-regulatory-and-dendritic-cell-phenotypes-following-
ingestion-of-bifidobacterium-longum-ahcc-and-azithromycin-in-healthy-individuals/?from_term=ahcc&from_pos=9 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25744424-effect-of-active-hexose-correlated-compound-ahcc-in-alcohol-induced-
liver-enzyme-elevation/?from_term=ahcc&from_pos=10 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6942843/ 
(adăugiri Prof. Moldovan: am ceva de adăugat, AHCC a determinat necesitatea în radioterapie a unor tumori genitale, să scadă de la 50 gy la 

2gy având eficienţa unei doze de 60gy, luând mycelcaps cu 40 de zile înainte, 4 grame pe zi, şi în timpul terapiei câte 2 grame pe zi timp de 30 
de zile. La tumori de tip gliom intracranian, imposibil de operat, am oferit AHCC în cantităţi mari şi am obţinut rezultate bune la 20 de cazuri. Ar 
fi nişte rezerve de discutat, dar nu acum. Obişnuiam să ofer zer de vaca, dar am avut rezultate mult mai bune cu mycelcaps.) 

 
Dr Constantin Cristian Erena în colaborare cu Dr. Dumitru Badila au prezentat „Lumina polarizată – Biofoton – în 
tratamentul insuficienţei cardiace congestive”. 
Este o metodă nouă de tratament. Ultimele cercetări în cardiologie în fiziopatologie arată că reducerea 
contractilităţii cardiace este strâns legată de o disfuncţie mitocondrială prin reducerea producţiei de ATP şi defecte 
în cuplarea excitaţiei cu contracţia. Din 2019 am dezvoltat un nou sistem de monitorizare acasă pentru a reduce 
spitalizările recurente, cu un aparat ce transmite pe w-app ekg, monitorizarea greutăţii, retenţiei hidrice, 
pulsoximetria de două ori pe zi la medicul curant. Aceasta nu exclude vizita la spital o dată pe lună. 
O dietă bazată pe plante integrale, cu ulei de peşte sau de alge în doză de 10 ml pe zi ce conţine o doză uriaşă de 
DHA de 1400mg pe zi şi vitamina B12 (singurele uleiuri permise în alimentaţie). Principala problemă în insuficienţa 
cardiacă congestivă este faptul că la un moment dat devine neresponsivă la tratamentul oral datorită hipotensiunii 
sau hiponatremiei. Devine o contraindicaţie pentru administrarea de diuretice, ducând la edem pulmonar sau 
intestinal. Astfel se ajunge la necesitatea spitalizării. Pacienţii mei folosesc împământarea o dată în zi pentru a creşte 
aportul de electroni din pământ şi apă oxigenată sau apă ASEA de două ori pe zi pentru răspunsul volumetric, pentru 
a creşte concentraţia intracelulară de glutation, superoxidbismutază şi catalază. Partea frumoasă este că nici unul din 
pacienţii introduşi în acest program nu a mai necesitat nici o spitalizare de când am început. 
Am dorit să îmbunătăţim rezultatele introducând un tratament cu lumină polarizată acasă cu aparatul biofoton 
(http://www.biofoton.ro/page7.html), cel puţin de 3 ori pe zi, cel puţin 8 minute pe sesiune. Am introdus în acest 
tratament trei pacienţi deocamdată, care au intrat în studiu cu fracţie de ejecţie între 20-25%. 
Rezultatele la şase luni distanţă am obţinut o trecere de clasă NYHA de la IV la III, făcând posibilă vizita pacienţilor la 
cabinet. Nu mai trebuiau să fie urmăriţi de acasă. Nu a mai avut loc nici o decompensare în tot acest interval. Fracţia 
de ejecţie s-a dublat la o pacientă, la ceilalţi efectul a fost un pic mai mic. 
Ne-am gândit să continuam cercetarea cu lumina polarizată aplicată sublingual pentru a ilumina direct sângele 
persoanelor. Există o cercetare la Iaşi care spune că iradiind sublingual, sângele activează tot organismul, nu doar 
local inima cum am făcut până acum. Dorim să mărim numărul de cazuri pentru a avea o cercetare relevantă 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12076865-improved-prognosis-of-postoperative-hepatocellular-carcinoma-patients-when-treated-with-functional-foods-a-prospective-cohort-study/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12076865-improved-prognosis-of-postoperative-hepatocellular-carcinoma-patients-when-treated-with-functional-foods-a-prospective-cohort-study/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18791928-immunological-effect-of-active-hexose-correlated-compound-ahcc-in-healthy-volunteers-a-double-blind-placebo-controlled-trial/?from_single_result=nutrition+and+cancer+kamiyama
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18791928-immunological-effect-of-active-hexose-correlated-compound-ahcc-in-healthy-volunteers-a-double-blind-placebo-controlled-trial/?from_single_result=nutrition+and+cancer+kamiyama
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30949451-from-bench-to-bedside-evaluation-of-ahcc-supplementation-to-modulate-the-host-immunity-to-clear-high-risk-human-papillomavirus-infections/?from_term=ahcc&from_pos=3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30949451-from-bench-to-bedside-evaluation-of-ahcc-supplementation-to-modulate-the-host-immunity-to-clear-high-risk-human-papillomavirus-infections/?from_term=ahcc&from_pos=3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31618905-modulation-of-t-regulatory-and-dendritic-cell-phenotypes-following-ingestion-of-bifidobacterium-longum-ahcc-and-azithromycin-in-healthy-individuals/?from_term=ahcc&from_pos=9
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31618905-modulation-of-t-regulatory-and-dendritic-cell-phenotypes-following-ingestion-of-bifidobacterium-longum-ahcc-and-azithromycin-in-healthy-individuals/?from_term=ahcc&from_pos=9
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25744424-effect-of-active-hexose-correlated-compound-ahcc-in-alcohol-induced-liver-enzyme-elevation/?from_term=ahcc&from_pos=10
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25744424-effect-of-active-hexose-correlated-compound-ahcc-in-alcohol-induced-liver-enzyme-elevation/?from_term=ahcc&from_pos=10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6942843/
http://www.biofoton.ro/page7.html
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statistic. (prof. Dulcan – este un procedeu aparent ciudat, însă Pauli în 1945 spune exact lucrul acesta, că mintea poate transforma lumina în 

substanţă concretă. Adaugire personală, tehnica Rudan de îmbunătăţire a timpului de lucru folosind o lumina puternică externă la care corpul 
să fie expus pe o suprafaţă cât mai mare este demonstrată de la sfârşitul anilor ´60 din secolul trecut. Dr Ene a propus ca măsurătorile pentru o 
terapie cu lumină să fie prin măsurarea numărului de fotoni acumulaţi prin aparate care măsoară fotoni pe care le poate oferi în colaborare) 

  

  
 
Dr Liana Bartos, Prof dr Constantin Dulcan şi Michael Danz au prezentat „Time Waver – o medicină a viitorului”. 
Michael Danz(https://timewaver.com/) a început prezentarea vorbind despre aparatul Time Waver. Analiza în 
câmpul informaţional este o necesitate a medicinii moderne, care integrează aplicabilitatea fizicii cuantice în 
biologie, reuşind astfel o abordare holistică şi integrativă a patologiei actuale prin metode non-invazive de evaluare, 
diagnostic şi tratament. Utilizând interfaţa fizicii cuantice, tehnologia Time Waver are ca scop analizarea şi 
optimizarea câmpului informaţional al unei persoane. Astfel îşi propune să găsească şi să restabilească corelaţiile şi 
posibilele cauze ale tulburărilor şi bolilor în câmpul informaţional prin aplicarea unei metode informaţionale de 
optimizare şi echilibrare. Time Waver îşi propune să transfere informaţii şi modele de oscilaţie în fişierul 
informaţional uman, similar cu luarea unui remediu homeopat. Această cunoaştere duce la o viziune cu totul nouă 
asupra proceselor vii, la o abordare multidimensională cauzală şi funcţională, numită echilibrare în câmp 
informaţional. 
„Ziua în care ştiinţa va începe să studieze fenomenele non-fizice, va progresa într-o decadă mai mult decat în toate 
secolele anterioare de existenţă.”   Nicola Tesla 
„Suntem unde încetinite de sunet şi lumină, un pachet de frecvenţe care se încadrează în cosmos. Suntem suflete 
îmbrăcate în haine biochimice sacre, iar trupurile noastre sunt instructorii prin care sufletele noastre cântă muzica 
lor.” Albert Einstein 
„Materia există doar ca ţesut sau întreţesut de energie care a fost adus în formă de către mintea inteligentă. Aceasta 
este sursa întregii materii.”  Max Plank 
„A trăi eficient înseamnă a trăi cu suficientă informaţie .”   Norbert Wiener 
În esenţă dacă aş reduce fizica cuantică la o singură întrebare, aş reduce-o la „Cum poate substanţa să creeze forme, 
sau cum poate conştiinţa să influienţeze materia” 
Ca să putem influienţa materia densă uneori poate părea dificil, însă în fizica cuantică reuşim să influienţăm cu 
ajutorul intenţiei şi conştiinţei noastre putem influenţa alegerea electronilor şi astfel să modificăm materia. 
În termeni mai moderni am putea defini astfel: conştiinţa prin intermediul minţii noastre creează procese materiale 
prin câmpul informaţional şi vice versa. 
În orice procedură cuantică de vindecare, există posibilitatea de analiză de la distanţă şi optimizarea de la distanţă. 
Astfel Timewaver a adunat o baza de date digitală pentru remedii bach, dar şi pentru alte sisteme de remedii. Am 
realizat un soft care poate alege din baza noastră de date on-line(peste 300 de strategii de vindecare diferite), 

https://timewaver.com/


20 
Dr Georgiana Petrescu  - Rezumat Al 7-lea Congres de Medicină Integrativă 2019 

funcţie de testarea pacientului, sistemul de lucru cel mai eficient, iar la următoarea şedinţă, fiind salvată testarea în 
baza noastră centrală de date, se poate observa modul de evoluţie al vindecării şi să oferim o continuare a 
echilibrării corporale. În concluzie este posibil ca dumneavoastră să oferiţi vindecări în câteva şedinţe a unor 
afecţiuni acute sau cronice vechi. Time Waver corectează coerenţa funcţională a organismului, iar microcurenţii 
schimbă expresia genetică a celulei. Frecvenţa schimbă aproape instantaneu pattern-ul celular. În completare a 
vorbit Prof. Dr. Constantin Dulcan despre cum vede dânsul acest produs. Faptul că se bazează pe un concept vechi de 
peste 180 de ani, dar care a fost modificat de ştiinţă. Dânsul consideră că este singura tehnologie care acordează 
conştiinţa cu subconştientul. În câmpul cuantic se regaseşte informaţia pregenetică.  
Noua medicină este cea care modifică şi implică conştiinţa. 
Din partea Lilium a vorbit dr Liana Bartoş. A prezentat câteva cazuri vindecate în două – trei şedinţe cu monitorizare 
pentru încă câteva luni. Cu medicaţia de acasă, adaptată cazului şi remediile oferite. 
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(dr Moldovan a adăugat: În Time Waver are loc o analiză stohastică a probablităţii unui eveniment să se producă. Este o analiză cu care 

suntem mai puţin obişnuiţi. Şi având în vedere că sunt evenimente probabilistice, este foarte puţin probabil să poţi compara cu o altă tehnică de 
lucru. Eu sugerez echipei să preia tabelul de rezultate din Time Waver şi să trimită pacienţii la analize înainte şi după. Eu am făcut o asemenea 

comparaţie pentru NLS unde am obţinut o concordanţă de 80% cu analizele de laborator, ceea ce consider a fi fantastic). 
 
Dr Corneliu Moldovan a prezentat „Studiu clinic multicentric privind eficienţa dispozitivelor electromagnetice 
rezonante pasive în tratamentul pacienţilor cu hipertensiune arterială esenţială(HBP) stadiul I şi II”. Este un prim 
experiment clinic multicentric al unui dispozitiv pe care îl testăm de 5 ani. 
HBP afectează mai mult de 24,6% din populaţia adultă şi mai mult de 52% din populaţia de peste 75 de ani. Aproape 
1,4 milarde de persoane prezintă anual frecvente episoade hipertensive şi acest numar se va dubla până în anul 
2025. A fost numit ucigaşul tăcut, deoarece când se manifestă simptomatic este prea târziu pentru terapie. 
Pentru terapia neconvenţională a HBP am utilizat un set de dispozitive electromagnetice rezonante pasive(ECP) 
destinat stimulării electromagnetice de înaltă frecvenţă a punctelor active cutanate, fără sursa de energie externă şi 
care se aplică direct la nivelul uneia sau a mai multor zone cutanate, în scopul obţinerii unei stimulări 
directe(electromagnetică) sau indirecte (termică, electrică sau de câmp electromagnetic) a punctului sau a zonei 
cutanate active. ECP se comportă ca un sistem de antene de emisie şi recepţie electromagnetică şi ca un 
amplificator/inhibitor al fenomenelor de câmp proprii structurilor funcţionale electrodermale active, printre care şi a 
punctelor de acupunctură, permiţând astfel obţinerea unor efecte de tonifiere (stimulare) sau de dispersie (sedare) 
specifice acupuncturii convenţionale sau stimuloterapiei. 
În România prevalenţa HTA este de cca 49% la nivelul populaţiei generale, iar la vârstnici este de 76%. Ponderea 
persoanelor nou diagnosticate este cu 52% mai mare decât media UE. Controlul tensiunii arteriale este cu 24% mai 
redus decât media europeană. 
ECP acţionează prin creşterea coerenţei sistemului, rezonanţe multiple şi efecte cooperative între dispozitivele 
aplicate la nivel cutanat. 
Metoda de lucru: S-au acceptat în studiu doar pacienţi cu HPB stadiul I şi II, diagnosticată clinic si paraclinic, cu vârsta 
între 30-70 de ani. Au fost excluşi pacienţii care au prezentat asociat: diabet zaharat insulinodependent, accident 
vascular recent, infarct miocardic, angor instabil, angor de tip Printzmetal, angor intricat, insuficienţe de organ altele 
decat cel ventricular stâng, epilepsia, tetania severă, psihoze, nevroza depresivă, insomnia cronică, tulburări de ritm 
şi de conducere cardiacă cu excepţia tahicardiei şi a extrasistolei supraventriculare, consum de alcool peste 3 oz/zi, 
fumat mai mult de 15 ţigări pe zi, purtători de pacemaker cardiac, tensiunea sistolică mai mare de 180 mmHg şi 
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diastolică mai mare de 120 mmHg, alura ventriculară mai mare de 120 de bătăi pe minut, hipertiroidismul, 
pielonefrita, polichistoza renală şi alte afecţiuni care duc la insuficienţa renală cronică, bolnavi în tratament cronic cu 
corticosteroizi, boli febrile şi infectocontagioase. Pacientul se consultă conform ghidului de practică al medicului de 
familie. S-a măsurat tensiunea arterială cu sistem OMRON M3 intellisense automatic blood pressure monitor nou, în 
toate cabinetele. Se aplică câte o pereche de dispozitive ECP în urmatoarele puncte: F2(Xingjian), R1(Yongyuan), S40 
(Fenglong), S36 (Zusanli), VC10(Xiawan), IG11(Quchi), IG4(Hegu), P7(Lieque), VB20(Fengchi), Shenmen auricular 
drept(divine gate). Valorile TA au fost măsurate înainte, după fiecare şedinţă şi la 10 zile post-terapeutic. În această 
cercetare au fost introduse 15 cabinete (mai sunt cabinete de la care nu am primit datele încă) care au primit un Kit 
cu Omron M3 nou, 50 de dispozitive ECP şi un protocol experimental. Valorile medii ale TA au fost prelucrate pentru 
obţinerea unui index global de reactivitate la tratament IGR/lot în studiu/Cabinet medical. 
Numărul de pacienţi introduşi în studiu a fost de 78 (41 bărbaţi, 37 femei) cu vârste cuprinse între 42-69 ani. Separat 
la 5 pacienţi s-au efectuat în plus înregistrări EKG, pulsoximetrie, reflexe electrodermale de potenţial şi înregistrări cu 
sistemul expert vedapulse professional destinat măsurătorilor variabilităţii ratei cardiace, a EKG, a diagnosticului 
energetic, a diagnosticului TCM, Ayurveda, etc. 
Rezultate: rata medie de răspunsuri pozitive la tratament (scăderea cu cel puţin 20% a valorilor TA) a fost la un sfert 
din pacienţi. A fost obţinută o normalizare a valorilor TA mai mare la subiecţii masculini şi mai mare la pacienţii până 
în 60 de ani. S-a constatat o creştere a indexului global al sănătăţii, o creştere a nivelului de adaptare, o scădere a 
indexului de stres, o ameliorare a funcţiilor energetice a meridianelor energetice rinichi, vezică urinară, cord, 
pericard, plămân. Pentru rezultate detaliate şi cu procente de reuşită, poate fi contactat direct domnul doctor. 
Rezultatele de excepţie obţinute fără tratament alopat sau cu tratament alopat întrerupt pe perioada desfăşurării 
experimentului confirmă valoarea medicinii complementare în profilaxie şi tratament, în condiţia în care nu prezintă 
efecte secundare sau nocive şi prezintă costuri de aplicare extrem de mici. 
Aplicarea teoriilor mecanicii cuantice şi a distribuţiei câmpurilor la nivelul structurilor vii înalt organizate a permis 
identificarea meridianelor ca stadiul final al ciclurilor de unde în câmpul de coerenţă organic cu proiecţie la nivelul 
suprafeţelor corporeale, la nivelul punctelor de acupunctură. Pe baza acestui concept funcţia majoră a sistemului de 
meridiane este facilitarea transferului de informaţie între organism şi mediu. Au fost identificate câmpuri fractale sau 
de torsiune electromagnetică care transmit informaţia fără transfer de energie. 
Torsiunea înseamnă „răsucire” sau „spiralare” sau „înşurubare”. Câmpurile de torsiune sunt generate de rotire şi / 
sau de moment unghiular. Orice obiect sau particulă care se învârte produce valuri de torsiune şi posedă propriul său 
câmp unic de torsiune. Potrivit unora, undele de torsiune sunt veriga lipsă în căutarea unei „teorii a tuturor 
lucrurilor” sau a unei teorii de câmp unificate(http://barrytaff.net/2013/08/torsion-the-key-to-the-theory-of-everything-including-

consciousness/).  
În prezent, acestea nu pot fi explicate prin fizica cuantică.  
În concluzie acest studiu multicentric confirmă eficienţa dispozitivelor ECP în practica clinică, şi eficienţa medicinei 
complementare în profilaxie şi tratament. Vor urma studii clinice controlate, conform normativelor internaţionale. 
A adăugat, la final, faptul că aceste dispozitive oscilante generează un câmp torsionar ordonat care plasează „patern-
uri” ordonate şi astfel determină schema oscilatorie a organismului să se adapteze şi activează mecanisme de 
polarizare / depolarizare în mod regulat, care probabil fac efecte (să nu uităm că gândurile şi sentimentele umane determină 

unde de torsiune, conform teoriei Cartan-Kozirev, iar conform teoriei lui Akimov, câmpurile de torsiune cuplate cu câmpurile standard electric, 
magnetic şi gravitaţional oferă o teorie a câmpului unificat care extinde realitatea ştiinţifică pentru a include conştiinţa, explicând astfel 

necesitatea psihologilor în echipele pluridisciplinare). În cazul hipertensiunii avem de-a face cu o creştere dezordonată şi de 
entropie foarte mare, o creştere dezorganizată şi îmbătrânire rapidă. Acestea determină efecte generalizate în corp. 
19 dintre pacienţi au cerut să continue terapia, monitorizaţi de către cabinetele la care mergeau. 
La ora actuală echipa este în contact cu trusturi interesate în valorificarea lor, deoarece aceste dispozitive oferă 
holograme de regularizare cu un efect covârşitor în medicină în viitor. Pot merge la o farmacie şi în loc de cortizon, să 
cumpăr în viitor aceste dispozitive, un manual mic cu imagini unde să pun dispozitivele şi o telecomandă. În 
telecomandă am un program pe un microcip pentru problema medicală pe care o am (mai ales în terapia durerii), îi 
dau drumul, iar oscilaţiile se transmit la dispozitive şi se realizează tratamentul acasă. 

 

http://barrytaff.net/2013/08/torsion-the-key-to-the-theory-of-everything-including-consciousness/
http://barrytaff.net/2013/08/torsion-the-key-to-the-theory-of-everything-including-consciousness/
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Dr Sorin Godeanu, dr. Doina Marin, prof. dr.Adrian Restian au prezentat prin d-nul prof Restian „Fitoterapia în 
practica neurochirurgicală STI”. 
În condiţiile în care medicină convenţională utilizează mai ales medicamente de sinteză care au numeroase efecte 
adverse, credem că este important să prezentăm două cazuri în care utilizând extracte naturale din plante am reuşit 
să obţinem rezultate remarcabile la o serie de bolnavi care au suferit accidente grave şi foarte grave şi care au 
evoluat favorabil în comparaţie cu bolnavii care au fost trataţi cu medicamente convenţionale. Această situaţie 
confirmă capacitatea omului de a se reface mult mai bine cu ajutorul metodelor naturale, chiar şi în cazurile în care 
aparent nu existau soluţii treapeutice. În continuare prezentăm două cazuri, din multe altele existente, care pot fi 
ilustrative. 
Caz unu: Internat în perioada 05.01.2019 – 20.02.2019. Diagnostic de internare: Accident rutier cu politraumatism. 
Traumatism cranio-cerebral grav, comă GCS 3. Traumatism toracic cu fracturi costale C5-C8 drept şi C4-C6-C7-C8 
stâng. Hemopneumotorax bilateral. Hematom paravertebral şi mediastinal posterior. Fractura cominuitivă T8. 
Fracturi apofize transverse T6-T7-T8-T9 stâng. La admisie în STI, starea generală extrem de gravă, în status post 
operator, după evacuarea hematomului subdural prontoparietal stâng, prin volet decompresiv şi după montarea 
pleurostomiei bilaterale. Starea pacientului se menţine gravă, algosedat, pupile izocore, lent reactive, strabism 
divergent prezent, pleurostomie bilaterală funcţionlă, drenaj sanguinolent moderat, hemodinamic instabil, suport 
vasopresor cu noradrenalină. Rămâne sub tratament cu algosedare, repleţie volemică, administrare repetată de 
masă eritrocitară, antibioterapie complexă, anticoagulante, depletive, vitamino-terapie. Concomitent cu 
administrarea protocolului clasic, pacientul primeşte tratament fitoterapeutic (Ursomax, Depurex , Purofort, 
Neuroforte, Ergonic (http://elidor.ro/lista_produse.htm)). Pacientul fiind imobilizat la pat, s-a aplicat cutanat, Ortogel de 4 
ori pe zi. Evoluţia pacientului este favorabilă, părăsind spitalul pe 15.02.2019, fiind conştient, cooperant, execută 
comenzi, afebril, orientat temporospaţial. Se transferă în serviciul de recuperare neuromotorie, unde urmează 

http://elidor.ro/lista_produse.htm


24 
Dr Georgiana Petrescu  - Rezumat Al 7-lea Congres de Medicină Integrativă 2019 

tratamentul adecvat în perioada următoare. Pacientul vizitează spitalul nostru fiind paraplegic, susţine cu lejeritate 
conversaţia, are proiecte de viitor şi îşi doreşte cu intensitate reintegrarea în mediul profesional în care a activat. 
Caz 2:Internat în perioada 27.08.2019 – 17.09.2019. Diagnostic de internare: Accident în timpul muncii prin 
precipitare de la aproximativ 5 metri. Traumatism cranio-cerebral mediu. Contuzie hemoragică temporală antero-
inferioară stângă. Fractură parietală stângă şi parietală dreaptă fără deplasare. Hematom epicranian parietal 
superior bilateral. Contuzie pulmonară bilaterală. A fost internat prin secţia de neurochirurgie în stare generală 
foarte gravă, analgo-sedat, pupile miotice, izocore, lent reactive, cu senzor intracranian montat. Pe parcursul 
internării prezintă febră în platou, antibioterapie adaptată în funcţie de bacteriologie. În evaluările imagistice 
repetate se constată resorbţia completă a contuziei hemoragice din polul temporal stâng şi a celui frontal drept cu 
discret edem postrezorbţie. Se evidenţiază resorbţia fuzeelor sangvine de la nivelul corpului cerebelos şi a fisurii 
interemisferice posterioare şi resorbţia unei mici cantităţi de sânge din ventricolul 4. Resorbţia cvasicompletă a 
hematoamelor epicraniene. Pe data de 06.09.2019 se decide extubarea. Evoluţie favorabilă, pacientul devine 
orientat temporo-spaţial, poate dialoga cu lejeritate, se continuă tratamentul sub supravegherea dr Onose. 
Menţionăm că pacientul a primit tratament fitoterapeutic, antioxidativ, neurotonic, depletiv (Ursomax, Purofort, 
Depurex, Diuroplant, Neuroforte, Ergonic). Pe toate perioada internării s-a aplicat cutanat flammingo gel în ideea 
profilaxiei tromboemboliei pulmonare şi ca antiinflamator sistemic. Evoluţia favorabilă a constituit un obiectiv de 
lucru, materializat prin administrarea susţinută de produse fitoterapice folosite constant în ultimii 10 ani. 
 
Conf. Univ. Dr. Carmen Buşneag şi Dr Boscaiu Voicu au prezentat „Studiu Clinic So plus (Botanical beverage mix) 
cercetare ştiinţifică privind efectele pozitive ale preparatului asupra stării de sănătate”. 
So plus este un amestec de uleiuri vegetale presate la rece(chimen negru, zmeură neagră, seminţe de struguri roşii, 
făină din seminţe de merişor şi transresveratrol), cu efecte sinergice(https://naturalhysteria.ro/axxa-so-plus/) 
S-a folosit un lot de 30 de pacienţi si o analiza statistica SPSS. Pacienţii au avut între 15-92 de ani. Studiul s-a întins pe 
3 luni. Pacienţii nu aveau voie să aibă tratament cu statine, iar dieta a fost la alegerea pacienţilor. 
Efectele produsului sunt în special asupra metabolismului lipidic, antioxidant puternic, cu îmbunătăţirea stării de 
sănătate. Au fost efectuate teste de laborator ţintite înainte şi dupa tratament. 
În urma studiului s-a observat o o scădere a non hdl colesterol, creştere importantă de energie, reducerea 
insomniilor, reducerea aritmiilor, reducerea febrei, au scăzut efectele alergiilor, dar cu o hiperaciditate gastrică. 

 

  

https://naturalhysteria.ro/axxa-so-plus/
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Dr Monica Papaianu a prezentat „Tratamentul durerilor cronice prin metode convenţionale şi alternative în cadrul 
unui centru algologic pluridisciplinar din Nantes”, Franţa. 
Durerea cronică reprezintă o problemă de sănătate publică în Franţa. Unde aproximativ 8% din populaţie declară că 
suferă de o durere ce persistă de mai mult de 6 luni. Patologiile cele mai frecvente ce sunt tratate în „Centrele de 
evaluare şi tratament al durerii” din Franţa, sunt: lombalgia cronică, durerile neuropatice, migrenele, cefaleele, 
durerile de fibromialgie şi algodistrofie, durerile postoperatorii sechelare, nevralgia perineală. 
În acest centru se aplică tehnici moderne cum ar fi tratamentul prin perfuzii analgetice, cateterele perinervale, 
stimularea magnetică transcraniană, pompe intratecale, neurostimulatoare medulare. În acelaşi timp sunt propuse 
şedinţe de acupunctură, hipnoză, muzicoterapie, art terapie, yoga, sofrologie, psihologie sau chiar psihiatrie. Un 
adevărat mariaj între tehnici invazive şi non-invazive, în funcţie de patologia şi specificul fiecărui pacient. O atenţie 
deosebită se pune pe alegerea unor tehnici alternative ce sunt deja recunoscute pentru eficienţa lor şi utilizate de 
specialişti cu pregătire medicală, pentru a evita derapaje ce pot deveni periculoase pentru pacienţii nostrii cu dureri 
cronice. 
Avem 6000 de consultaţii noi pe an, iar dintre ei, 25-30% văd un psiholog, iar noi considerăm că este corect să 
vorbim despre o matrice a durerii ce trebuie tratată adecvat şi integrat. Încercăm să arătam că nu există centre ale 
durerii în corp, ci o matrice. Avem patru axe importante de tratament prin care încercăm să optimizăm tratamentele 
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medicamentoase, prin cunoaşterea şi respectarea barierelor, efectelor co-analgetice ale diverselor molecule, 
respectând posologia şi dozele maxime admise, apoi mergem pe activitatea sportivă, kinetoterapia, balneoterapia, 
curele termale, tens, apoi definirea corectă a motivului pentru care se manifestă durerea, apoi axa psihocorporeală 
încercăm să le explicăm beneficiile meditaţiei, tehnicilor de relaxare, rugăciunea, arterapia şi apoi axa profesională şi 
socială. Încercăm să găsim o reîntoarcere la locul de muncă adaptat sau nu.  

  

  

  

  
 
Dr Carmen Maria Caba a prezentat „Incursiune în evul mediu. Viaţa Hildegardei von Bingen”. 
Evul mediu nu era aşa de întunecat cum am învăţat noi. Una din cele mai luminoase figuri ale acestuia, fiind 
Hildegard von Bingen, canonizată Doctoriţă a bisericii în 2012. A trăit între 1098-1179, fiind născută într-o familie de 
nobili edelfreie. Călugărită benedictină, a devenit stareţă în 1136 în mănăstirea Rupertsberg. În 1165 obţine 
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mănăstirea austină din Eibingen, întemeind acolo o mănăstire-filială unde puteau fi acceptaţi toţi cetăţenii ce doreau 
să intre la mănăstire. A scris câteva opere: Liber Scivias(1141-1151), Liber vitae meritorum (1148-1163), Liber 
divinorum operum (1162-1174), Vita sancti ruperti (1168), Physica, Causae et curae. 
A avut contribuţii importante în domeniile religie, muzică, biologie şi medicină. 
Conceptul de medicină al lui Hildergard se bazează pe teoria umorală a lui Hipocrat(sânge, bilă galbenă, bilă neagră, 
flegmă). Considera că bila neagră stă la baza tuturor bolilor. A introdus termenul de echilibru psiho-emoţional care 
se sprijină pe următoarele calităţi: discreţia şi păstrarea căii de mijloc cu evitarea exceselor de orice natură, credinţa 
şi smerenia, dragostea, frica şi ascultarea poruncilor lui Dumnezeu. A fost adepta regulilor fixe de viaţă cu un 
echilibru zilnic între odihnă şi activitate, alimentaţiei sănătoase şi a remediilor naturale, adepta drenajului. 
Uimeşte faptul că ritmul de odihnă şi activitate era propriu fiecărei persoane, individual, diferit adaptat de la un 
individ la altul. 
În alimentaţie a considerat că  este util să existe un echilbru între diversele componente ale alimentelor: 
carbohidrati, proteine, lipide, fibre, utilizarea raţională a alimentelor. Cel mai important aliment este alacul (triticum 
monococum)(https://ro.wikipedia.org/wiki/Alac), o formă de grâu antic (cu 14 cromozomi, faţă de grâul de acum care conţine 42 de 

cromozomi), cu origine obscură şi o istorie de 8000 de ani. Bobul are un înveliş care protejează pentru radiaţii, 
dăunători, ceea ce face ca acest tip de grâu să poată fi cultivat fără pesticide şi să fie nepretenţios la schimbările de 
temperatură. Are un conţinut mult mai scăzut în gluten şi crescut în fibre, fiind folosit frecvent în Germania la 
diversificarea sugarilor. Actualmente este cultivat în zonele de deal, în culturi mici în Germania, în Elveţia de unde se 
obţine cel mai curat produs şi în munţii Apuseni la noi. 
Bobul este o sursă importantă de vitamina E şi magneziu care joacă un rol esenţial în enzimele cu rol în metabolismul 
glucozei, cantitate mare de fibre şi un conţinut mai scăzut în gluten, fiind folosit datorită faptului că reduce riscul 
producerii diabetului zaharat de tip 2. Are un conţinut ridicat de niacina(vitamina B3) care contribuie la prevenirea 
bolilor cardiovasculare. Are un gust mai puţin dulce, uşoară aromă de nucă şi o textură mai pufoasă. În zona Bavaria 
se produce un tip de bere din malţ de alac.  
Feniculul sau anason dulce sau mărarul dulce poate creşte aproape peste tot şi planta poate fi consumată în 
integralitate bulbul, tulpina, fructele, seminţele. A fost venerat de greci şi romani. Toate organele plantei sunt bogate 
în elemente nutritive de bună calitate, fibre alimentare, minerale mangan, calciu, magneziu, fier, cupru, fosfor, 
vitamina C, B6 şi B9, tianini şi antioxidanţi. Feniculul este eficient în curele de slăbire şi cele de detoxifiere, reglează 
menstruaţia şi ameliorează simptomele menopauzei, creşte fertilitatea masculină, înlătură oboseala nervoasă şi 
tratează depresia, are un efect calmant, oferă o stare de mulţumire şi este afrodisiac. 
Galgantul mic (alpinia officinarum)( https://en.wikipedia.org/wiki/Alpinia_officinarum), plantă bine cunoscută în antichitate şi 
denumită de ea condimentul vieţii. Hildegard o recomanda în problemele cardiace şi ale tractului digestiv. Este 
vasodilatator, tonic cardiac, înlătură hiperaciditatea, crampele abdominale, combate balonarea, constipaţia, diareea, 
taie senzaţia de greaţă şi combate răul de mişcare. Are acţiune în dismenoree şi în infecţiile virale, epuizare şi astenie 
de primăvară. Există studii în utilizarea gargantului în terapia antineoplazică, uleiurile eterice aromatice pe care le 
conţine distrugând nu doar virusurile ci şi celulele canceroase. Lucrarea de faţă doreşte să atragă atenţia că 
alimentaţia este foarte importantă, indiferent că suntem în secolul 12 sau în mileniul 3. 
Remediile naturale erau considerate: plantele medicinale cunoscute atunci şi crescute în mănăstiri, rocile şi pietrele 
preţioase, blana diferitelor animale şi vinul. 
Drenajul era considerat o formă de eliminare a răului din corp, cu ajutorul postului. Hildegard interzice cu 
desăvârşire postul pentru cei mândri, orgolioşi, inconsecvenţi. Este diferit de cel catolic. Postul se făcea cu alac. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alac
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpinia_officinarum
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Prof Dr Corneliu Moldovan, Dipl.Ing.Viorel Dumitru Marin, Dr Larisa Ionescu Călineşti, Dipl Ing. Liviu Petre Soare, 
Dipl. Ing. Dan Iulian Sotre au prezentat „Studiu Clinic controlat privind eficienţa profilactică şi terapeutică a unei pâini 
originale, suplimentată cu nutrienţi naturali”. 
Pâinea cunoscută ca „esenţa vieţii, este baza dietei zilnice, un aliment plin de nutrienţi, care contribuie la 
promovarea şi întreţinerea sănătăţii. Lucrarea prezintă un nou concept, o formulă originală de aditivare a pâinii, ce a 
fost conceput după trei ani de studiu. Pâinea conţine făină de chapati, maia de secară, apă structurată, zer de lapte 
de capră, unt ghee, praf de turmeric, asafoetida(kayam spice), seminţe de in şi chia bio, frunze verzi de cilantro, 
frunze de schinduf, măr verde, morcov, smochine, sare neagră de Hymalaia. Procedeul şi reţeta de fabricaţie sunt 
originale, păstrându-se calităţile tuturor componentelor, cu o coacere la temperatură foarte scăzută.  
Am realizat experimentul pe 21 de subiecţi cu vârste cuprinse între 24 şi 63 de ani. Au fost examinaţi clinic şi s-au 
efectuat teste de laborator uzuale, s-a măsurat greutatea, s-a înregistrat un traseu EKG, saturaţia de oxigen, 
biorezonanţa neliniară (19D-NLS-LIRIS), reflezul electrodermal de potenţial (REDp)înainte de introducerea în 
alimentaţie şi la 10 zile de la efectuarea experimentului. S-a folosit o scală vizual analoagă pentru satisfacţia 
consumatorului. Experimentul a constat în administrarea unei felii de pâine înainte de masă dimineaţa, timp de 30 
de zile. 
Rezultate: Din punct de vedere subiectiv, 67% din persoane au apreciat favorabil alimentul. Efectele au constat în 
ameliorarea digestiei şi a tranzitului intestinal, ameliorarea stării generale, creşterea subiectivă a nivelului de 
energie, reducerea insomniei sau ameliorarea calităţii somnului, ameliorarea circulaţiei periferice, ameliorarea 
dispoziţiei, remiterea sau reducerea durerii cronice cervicale sau lombare. La 6 subiecţi cu intoleranţă la glucide sau 
cu diabet zaharat de tip 2 s-a constatat o normalizare a valorii glicemiei şi în două cazuri normalizarea valorii 
hemoglobinei glicozilate. Alte efecte au fost: reducerea sindromului inflamator cronic preeexistent, reducerea 
apetitului la persoane cu apetit crescut, scăderea valorilor anterior crescute a lipidelor serice şi o creştere moderată 
a ph-ului la cca 82% din subiecţi. Administrarea nutrienţilor conţinuţi în pâinea testată a demonstrat o reglare a 
sistemului energetic în 93% din cazuri, o creştere a energiei meridianelor F, VB, Sp-P, R şi o normalizare a reflexelor 
electrodermale de potenţial, marker al echilibrului funcţional în sistemul vegetativ periferic şi o scădere a stress-ului 
perceput. Nu au fost înregistrate efecte adverse sau nocive la nici o persoană din lotul de studiu, cu excepţia unor 
fenomene dispeptice iniţiale înregistrate la 2 subiecţi din studiu. Autorii studiului vor continua testarea clinică şi 
biologică a acestui produs, cât şi dezvoltarea unor noi produse specializate pentru diferite tipuri de afecţiuni. 
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Prof.Dr. E.S. Rajendran a prezentat prin teleconferinţă „Functional disorders and homeopathy. Nanomedicine” 
Există multe afecţiuni medicale ce pot fi încadrate în dereglările funcţionale. Având în vedere că nu se cunoaşte 
corect cauza lor, este foarte dificil să avem eficienţă folosind medicina alopată. Astfel de situaţii sunt destul de dese, 
iar medicii nu reuşesc altceva decât să trateze simptomele bolii. În majoritatea lor, bolile psihosomatice sunt 
încadrate la dereglări funcţionale. O mare parte din dereglările funcţionale neurologice au o sursă neidentificată. 
Diagnostice precum fibromialgia, sindromul colonului iritabil, sindromul oboselii cronice, amorţeli fără cauză precisă, 
furnicături, scăderea vederii, vedere dublă, sughiţ cronic sunt tratate simptomatic prin medicina alopată. Pentru 
aceste dereglări funcţionale homeopatia are soluţii prin terapii ţintite conform evaluării personale în plan mental şi 
fizic.  
Exemplificări: Caz 1(12.07.2019): bărbat de 55 de ani a fost admis la spital în urgenţă cu sughiţ cronic violent prezent 
de 20 de zile. Au fost realizate analize de laborator, CT, endoscopie, analiză CSF toate fiind în limite normale. 
Pacientul a fost sedat pentru a controla acest episod, dar fără eficienţă timp de 8 zile. A fost chemat d-nul profesor 
să vadă pacientul. I-a fost realizat profilul pentru materia medica şi i s-a administrat natrium muriaticum 10M în apă, 
din oră în oră în prima zi, fiind ţinut sub monitorizare. După a doua doză, sughiţul s-a oprit. A doua zi sughiţul a 
revenit, însă mult mai slab. A continuat tratamentul cu natrium muriaticum 10 M la două ore. Şi în după amiaza 
respectivă a fost externat din spital. A continuat tratamentul timp de 10 zile. Nu au mai apărut alte episoade.  
Caz 2(14.02.2017): bărbat de 34 de ani, cu sindrom de colon iritabil, raportează că prezintă această problemă de 22 
de ani. Defecaţie apoasă în ultimii doi ani, merge la wc după fiecare masă. Alternează între scăderea şi creşterea în 
greutate. Un bărbat perfecţionist cu personalitate ipohondră. A fost tratat cu nux vomica 10M diluat în apă pentru o 
lună, urmat de Carcinocin 10M diluat în apă pentur două luni. Simptomatologia lui a dispărut şi nu a reapărut între 
timp. 
Caz 3 (08.03.2016): bărbat de 35 de ani cu fibromialgie s-a prezentat cu oboseală generalizată pentru 6 luni. Prezenta 
pierdere de putere în anumite zone ale corpului care se mutau în alte zone, dureri musculare care se mutau dintr-o 
locaţie în alta, căsca incontrolabil cu pleoape grele, gust amar în gură dimineaţa la trezire. Ocazional avea episoade 
de somnambulie. A fost tratat cu acidum nitricum LM1 diluat în apă. Simptomele au dispărut în 2 luni. 
Concluzia dânsului fiind că atunci când medicina alopată nu prezintă soluţii, homeoterapia poate deveni utilă. 
Nanofarmacologie.  
Există o realitate intercelulară a corpului uman, formată din nanoparticule. Motiv pentru care corpul acceptă mult 
mai uşor nanoparticule ca terapie, decât macromoleculele din farmacologia alopată. 
A prezentat cercetările pe care le-a efectuat între 2011-2019 la microscop de tip HRTEM, FESEM, EDS, DLS.  
A analizat 200 de probe de produse homeoterapeutice procurate de la firme de prestigiu. 
A observat ca produsele studiate prezintă particule ce pot fi vizualizate la microscop, ce au forme diferite funcţie de 
tipul de diluţie homeoterapeutică dar şi faptul ca exista diferenţe notabile între diluţiile joase şi diluţiile înalte. La 
diluţiile înalte se constată particule de dimensiuni mai mari, care păstrează forma specifică, la microscop. Astfel se 
demonstrează existenţa în produsele homeoterapeutice a unei substanţe active, studii ulterioare fiind necesare 
pentru a demonstra ce anume sunt acele particule, având în vedere că mai sus de diluţia 30 ch nu se mai poate găsi 
substanţa chimică diluată.  
http://www.esrajendran.com/publications.html 
http://www.esrajendran.com/publications.html#researchPaper 
https://pdfs.semanticscholar.org/546d/73d07b2aff29a5381bf16b59145a0c23b41b.pdf?_ga=2.266728270.17728845
55.1587636157-1000359497.1587636157 
(A cerut să îi punem întrebări, la final, ceea ce s-a şi întâmplat. Prima întrebare pusă prof dr Constantin Dulcan: Daca l-a cea mai mare diluţie se 
observă cea mai mare particulă, ce se îmtamplă cu încărcarea înformaţională a produsului homeoterapeutic?  
R: ştiinţa este în continua mişcare, apar mereu lucruri şi informaţii noi.  
CD:Suntem de acord, dar ce putem afla mai departe? 
R: numărul lui Avogadro este un model matematic nedemonstrat fizic ca fiind valabil, considerat vechi şi depăşit. Numărul lui Avogadro se baza 
pe fizica clasică newtoniană. Susţin ca homeopatia are cu totul alt substrat de a acţiona decât s-a crezut până acum. 
A doua întrebare, pusă de mine: În 2013 Prof. Dr. Moldovan a publicat imagini de microscopie electronică a unei mostre de apă structurată, 
îngheţată. În acele imagini erau prezentaţi clatraţi de apă de 4, 5, 6, 8 molecule până la structuri sferice, piramidale etc. Acea imagine seamnă 
cu una din imaginile descoperite de dumneavoastră la analiza natrium muriaticum LM24. Este posibil ca aceste particule pe care 
dumneavoastră le-aţi vizualizat să fie clatraţi de apă? 
Răspuns: nu pot confirma nici infirma această idee, voi cerceta şi voi încerca să găsesc un răspuns. 
A treia întrebare pusă de Prof. Dr. Corneliu Moldovan: L-a felicitat pentru munca dânsului şi i-a explicat că este specialist în microscopie 
electronică. A întrebat dacă a uscat prin îngheţare vreuna din probe?(freeze it dry technique). 
R: doar una din probe, care nu a fost în această prezentare. 
CM: consider ca dacă uscaţi proba prin îngheţare veţi avea imagini mai clare şi mai frumoase, plus veţi elimina artefactele. Şi voi face un studiu 
paralel pentru a confirma cercetarea dumneavoastră.) 

http://www.esrajendran.com/publications.html
http://www.esrajendran.com/publications.html#researchPaper
https://pdfs.semanticscholar.org/546d/73d07b2aff29a5381bf16b59145a0c23b41b.pdf?_ga=2.266728270.1772884555.1587636157-1000359497.1587636157
https://pdfs.semanticscholar.org/546d/73d07b2aff29a5381bf16b59145a0c23b41b.pdf?_ga=2.266728270.1772884555.1587636157-1000359497.1587636157
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Dr Agatha Vasai a prezentat „Adjuvante naturale în afecţiunile oncologice”. 
Bolile nu sunt altceva decât un dezechilibru apărut în stilul de viaţă: dieta, mişcare şi emoţii. Afecţiunile oncologice 
reprezintă unele dintre bolile tot mai des întâlnite în ultimii ani. Ele apar în urma unui ansamblu complex de 
dezechilibre, factori declanşatori, factor genetici şi condiţii propice declanşării.  
Ştim foarte bine că există două forme tumorale, maligne mai greu de tratat şi benigne mai uşor de tratat. La 
momentul actual al cercetărilor şi dezvoltării medicale şi ştiinţifice, încă nu se ştiu exact cauzele apariţiei acestor 
afecţiuni. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au utilizat anumite plante în prevenirea, tratarea sau ameliorarea unor 
simptome sau afecţiuni. Ultimele descoperiri arheologice arată că de-a lungul timpului atât oamenii cât şi animalele 
au suferit de manifestări tumorale. Mumiile egiptene prezentau tumori osoase fosilizate, la nivelul capului şi gâtului, 
sau la alte nivele, mai ales de tip osteosarcom. Cea mai veche descriere a cancerului care poate fi accesată, a avut loc 
cu 3000 ani BC la egipteni în papirusul Edwin Smith şi reprezintă o copie a unui manuscris ce tratează domeniul 
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chirurgie. În el sunt descrise 8 cazuri de tumori de tip ulcerativ al sânilor care au fost tratate prin cauterizare cu 
ajutorul unei unelte special concepută. Autorul, care nu a denumit boala, specifică faptul că la acel moment nu exista 
un tratament definitiv pentru această boală. 
Numele de „cancer” a fost menţionat de Hipocrat, care a folosit pentru prima dată în scris termenii de „carcinos” şi 
„carcinom” pentru a descrie tumorile care ulcerează şi pe cele care nu ulcerează. Mai târziu medicul roman Celsus a 
tradus în latină termenul apărând denumirea de „cancer”(denumire care în traducere însemna Crab. Aceasta este 
denumirea populară a leziunii care s-a păstrat până în ziua de azi). Galen a folosit termenul de „galen”(tradus din 
greacă înseamnă umflătură). Până la apariţia industriei farmaceutice moderne, medicii tratau această afecţiune cu 
plante şi produse homeoterapeutice. Abia la finalul secolului 19 au apărut radioterapia, iar la finalul celui de-al doilea 
război mondial chimioterapia. 
În lucrarea de faţă doresc să amintesc doar câteva dintre aceste plante şi preparate din plante, care, din cele mai 
vechi timpuri, s-au utilizat în tratarea afecţiunilor tumorale pentru prevenire, ameliorarea simptomelor, creşterea 
comfortului bolnavilor sau chiar vindecarea lor. 
La ora actuală, bolile neoplazice trebuie tratate pluridisciplinar. Pacienţii au dreptul să beneficieze de tot ce s-a 
descoperit în domeniul medical din cele mai vechi timpuri până în prezent. În ultimii 20 de ani multe cercetări şi 
studii s-au axat pe cercetarea regnului vegetal sau chiar al plantelor considerate inferioare (ciuperci). S-au descoperit 
în compoziţia lor substanţe cu acţiune citostatică. Continui expunerea cu câteva exemple: 
Graviola (annona muricata sau guyabano) este un fruct verde cu ţepi care creşte în pădurile tropicale din bazinul 
Amazonului. Se folosesc în terapie fructul, frunzele seminţele. Poate fi folosită în lupta împotriva infecţiilor grave, ca 
întăritor al sistemului imunitar, ca antibiotic natural, antiparazitar, antifungic şi antitumoral superior, ameliorează 
efectele adverse ale chimio şi radioterapiei şi a celor care suferă de agecţiuni grave, fiind un tonic general. În 
prevenţie are rol detoxifiant.  
Ingredientele bioactive pentru terapia tumorală sunt acetogeninele annonaceous, peste 100 diferite în compoziţie cu 
rol în blocarea producţiei de ATP al celulelor tumorale astfel încât în timp se ajunge la apopotoza ţintită a celulelor 
tumorale. În studiile efectuate la universitatea Purdue s-a dovedit ca are puterea să încetinească creşterea celulelor 
tumorale mai mare decât un chimioterapic denumit Adriamycin. 
(https://www.researchgate.net/publication/296485087_CANCER_KILLER_DISCOVERED)(https://www.fda.gov/inspections-compliance-
enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/graviola-group-04022014) 

Este amintită capacitatea graviolei de a fi selectivă celular, lăsând celulele gazdă neatinse. 
Amigdalina sau vitamina B17 se găseşte în peste 1700 de alimente diferite la nivel mondial, dar cea mai mare 
concentraţie se găseşte în sâmburii caiselor, piersicilor, prunelor.(https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_T._Krebs) 

Amigdalina din migdalele amare este studiată în China de peste 200 de ani, fiind folosită ca medicament pentru tuse 
ca agent expectorant şi în terapia cancerului. Amigdalina este descompusă în două molecule, glucoză şi acid 
cianhidric în celulele ce conţin beta glucozidază. Acestea fiind celulele tumorale preponderent şi în cantitate foarte 
redusă în celulele din splină, ficat, intestin (locuri în care nu are rol apopototic). Celulele tumorale (aşa cum am mai spus 

în rezumatul congresului de medicină integrativă din 2017, https://dentree.ro/al-6-lea-congres-national-medicina-integrativa-ro-inmed-2017/) 
consumă multă glucoză, motiv pentru care le place să consume amigdalină. În procesul de descompunere al 
amigdalinei consumă şi mult acid cianhidric care le distruge ţintit. 
Vâscul (viscum album) este o plantă erbacee semiparazitară ce creşte pe tulpinile copacului gazdă (adaug: mesteacăn, 

brad, frasin, trandafir, măr, păr pădureţ situaţi pe un focar geopatogen, iar funcţie de planta pe care creşte are valenţe diferite în terapiile 

antitumorale) la noi în ţară. Fructele sunt sticloase, toxice. În scop terapeutic se folosesc ramurile tinere cu frunze, 
recoltate corect în timpul iernii, după prima zăpadă. Ramurile conţin saponozide titerpenice, viscina, viscotoxina, 
colina, acetilcolina, inozitol beta amirina, derivaţi ai acidului cleanoic, beta şi alfa viscol, fenil etil amina, mucilagii, 
animoacizi liberi, acid viscic, polizaharid glicozide, evercetina, minerale. Preparatele fitoterapeutice pe bază de vâsc 
au acţiune vasodilatatoare, hipotensivă şi bradicardiantă determinând scăderea tensiunii arteriale, a ritmului cardiac. 
Au efect cardiotonic, antispasmotic, hemostatică, antitumorală. Este indicat în ateroscleroza generală, ateroscelroza 
coronariană, accidente vasculare, afecţiuni cardiace, ischemie cardiacă, tuse convulsivă, astm, pe fond de stres, tuse 
rebelă, sughiţuri persistente, tinitus(zgomote în urechi), epilepsie, convulsii, nevralgii, paralizii, spasme, impotenţă, 
hemoragii diverse, tulburări cauzate de hipertensiune, sciatică, dureri reumatoide. 
Vâscul a fost intens studiat de Ana Aslan şi folosit în terapii antiaging, de către Rudolf Steiner care a descoperit şi 
dovedit că are proprietăti citostatice, imunomodulatoare, inhibă formarea de metastaze. Amândoi au ţinut să 
menţioneze că terapiile cu această plantă se fac doar sub supraveghere medicală şi cu atenţie deosebită în 
respectarea dozelor, deoarece la depăsirea dozei terapeutice, se detemină intoxicaţii ce se manifestă prin încetinirea 
pulsului, aritmie şi apoi tahicardie. Ovidiu Bojor spunea că nu e bine să se depăşească o lună de terapie. 
În loc de concluzii, doamna doctor a specificat că sunt multe plante despre care s-ar putea discuta, însă este mândră 
că două dintre cele mai utilizate plante antitumorale cresc în România. Dânsa consideră că avem nevoie să ţinem 

https://www.researchgate.net/publication/296485087_CANCER_KILLER_DISCOVERED
https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/graviola-group-04022014
https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/graviola-group-04022014
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_T._Krebs
https://dentree.ro/al-6-lea-congres-national-medicina-integrativa-ro-inmed-2017/
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cont de părerea celorlalţi mai mult, să ne respectăm pe noi înşine şi pe ceilalţi mai mult, să nu criticăm sau să vorbim 
de rău specialişti din alte domenii, să nu ne aşteptăm ca ei să ţină cont de părerea noastră, să învăţăm permanent 
istoria medicinii. 
(Adaug: cel ce nu îşi cunoaşte istoria tinde să o repete, cel ce nu îşi cunoaşte menirea, rolul, locul, puterea, creativitatea tinde să aibă lecţii de 

viaţă din care va ajunge să înveţe toate acestea, deoarece trăim pe o planetă şcoală. Nicolae Iorga spunea într-un discurs că „munca este cel 
mai bun dezinfectant, iar ţara acesta are, înainte de toate, o datorie: aceea de a munci. Munca adevărată şi spornică, nu se poate face decât 
prin solidaritate naţională.” 
Prezentatoarea a spus clar ca a ales substanţele prezentate din o multitudine de alte plante ce au acţiune antitumorală, dar ca îi pare rău că la 
noi în ţară se găsesc doar două. 
Mai este o plantă, a treia, cu care ţara noastră se poate mândri, timp de 100 de ani medicii au uitat de ea, însă în alte ţări deja de peste 20 de 
ani, se folosesc tincturi în terapiile antitumorale cu rezultate fabulose. Se numeşte dipsacus fullonum sau varga ciobanului sau teasel, conţine 
acid clorogenic, scabiozide, inulină, agenţi amari, acid swerosidic, acid secologanic, loganină, sylvestrozide, triterpeniozi, iridoizi, 
antiaceticolinesterază. Ceaiul realizat din rădăcina plantei, 30-50g la 1 litru apă are rol antipiretic, laxativ, orexigenic, diuretic, antioxidant, 
neuroprotector, hipoglicemiant,hipocolesterolemiant, antihipertensiv, blocant al recoptorilor de angitensina, inhiba HIV1 reverstranscriptaza, 
este folosit în terapia gangrenelor complicate,  reumatismului articular şi gutei, adjuvant în boala lime, boli neurodegenerative, rol antitumoral 
prin acidul clorogenic şi preventiv antitumoral, rol anticariogenic prin taninii conţinuţi, rol în terapia psoriazisului, a inflamaţiilor 

musculoscheletale. 
https://www.naturalmedicinefacts.info/plant/dipsacus-fullonum.html , 
https://www.researchgate.net/publication/338474276_Roots_and_Leaf_Extracts_of_Dipsacus_fullonum_L_and_Their_Biological_Activities .  
Până la acest moment nu se cunosc efecte secundare sau toxice, însă este recomandată monitorizarea medicală în momentul terapiei şi după. 
La fel ca şi vâscul creşte în zone care sunt focar geopatogen. La fel cresc şi ciupercile folosite în terapiile antitumorale. Această cercetare 

personală sper să folosească celor ce înţeleg subiectul) 
 

   
 
Dr Nogali Amelia Luiza a prezentat „Implicaţii psihoemoţionale şi neurovegetative în qigongul medical”. 
Qigong este considerat  ca fiind un sistem terapeutic bazat pe principiile medicinei taoiste, dar poate fi mai mult de 
atât. Un stil de viaţă, o cale către armonie, o împlinire spirituală şi baza longevităţii. Omul are trei comori esenţa 
vitală Jing, energia Qi, numenul Shen. Qigong armonizează atât funcţiile neurovegetative ale organelor, cât şi 
componenta psihoemoţională corespunzătoare. Dansul meridianelor, cum mai este numit Qigong oferă o formă de 
terapie plăcută, intensă, fără a fi obositoare. 
 
Prof. Dr. Eugen Caracaş şi Dr Agata Vasai a prezentat „Eficienţa metodelor psiho-pedagogice şi a auricoleterapei în 
recuperarea hemiplegicilor”. 
Educaţia pacientului este un proces fundamental al actului medical, care oferă individului şi colectivităţilor 
posibilitatea de a-şi creşte controlul asupra propriei sănătăţi şi, prin aceasta, de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 
Hemiplegia are drept cauză o leziune a căilor nervoase piramidale. Această leziune este la rândul ei consecutivă unui 
AVC ischemic sau hemoragic, unei tumori sau unui traumatism, ori a unei infecţii a sistemului nervos. 
Aceste metode au fost experimentate în 1984 la centrul de medicină sportivă şi au fost validate de obţinerea unor 
titluri olimpice de către sportivii ce le-au practicat. Ulterior le-am practicat la pacienţii postraumatici. Am ales să 
realizez acest studiu pe pacienţi hemiplegici post AVC. Un pacient post AVC reuşeşte să meargă cu cadrul şi apoi 
rămâne cu un mers stepat, după 14-16 luni de terapie complexă, iar mâna nu este luată în calcul în terapiile care se 
aplică acum. În Elveţia se lucrează întâi cu partea sănătoasă, după care se lucrează cu mâna, mai exact cu degetul, 
deoarece se consideră că degetul reprezintă un al treilea homunculus motor. 
Se lucrează întâi cu partea sănătoasă şi mai apoi cu partea bolnavă. Formăm prin neuroplasticitate şi neurogeneză 
noi reflexe în alte arii cerebrale şi noi neuroni. Astfel aria Brotman este preluată de o altă arie cerebrală care nu a 
fost afectată. 
Obiectivele terapeutice sunt înlăturarea efectelor sechelare, reducerea handicapului, adaptarea pacientului la 
exigenţele cotidiene. Terapeutica recuperatorie se obţine prin efectele tehnicilor kinetoterapiei asociate cu tehnici 
de autoreglare (sugestie, autosugestie, relaxare simplă şi progresivă Jacobson, reprezentare ideomotorie Herman 

https://www.naturalmedicinefacts.info/plant/dipsacus-fullonum.html
https://www.researchgate.net/publication/338474276_Roots_and_Leaf_Extracts_of_Dipsacus_fullonum_L_and_Their_Biological_Activities
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Kabat) pornind de la reflexul indexului contribuie la o mai bună cooperare. Introducerea acupuncturii a îmbunătăţit 
rezultatele obţinute. 
Am efectuat un studiu pe un lot experimental de 20 de pacienţi cu leziuni la nivelul neuronilor motori centrali, 
conform rigorilor statistice, pe care vi-l prezint acum, deşi am aplicat tehnicile mele de lucru pe 350 de pacienţi din 
1984 până acum. Consilierea psihologică a fost prima metodă terapeutică pentru a înţelege mai bine pacientul. 
Studiul a avut loc între 01.02.2018 – 31.07.2019 în clinica Qi din Bucureşti. Programele de acţionare au fost întocmite 
după un program special, adaptat vârstei şi diagnosticului, după care s-au analizat datele obţinute. În principal s-a 
aplicat metoda de lucru Herman Kabat, modificată prin adaugarea programelor psihopedagogice adaptate şi terapia 
acupuncturală adaptată. 
Am apreciat rezultatele cu ghidul Belov, Levi si evaluarea energetică a fost efectuată de către medicul specialist de 
medicina alternativă şi complementară. 
La educarea mersului am încercat să evit mersul stepat, prin reducerea spasmului bicipital înaintea ridicării 
pacientului în picioare să meargă cu cadrul.  
Am folosit în meloterapie, linii melodice pentru reglarea emoţională afectiv cognitivă, Mozart pe ritm adaptat de 
432Hz, Gheorghe Zamfir şi sunetul zumzăitului de albine. 
Am folosit tehnici de sugestie, relaxare, respiraţie, autosugestie, să folosească voinţa adaptate lor. 
Astfel pacienţii au fost instruiţi să înveţe decontracturarea şi destinderea. La finalul şedinţelor au fost instruiţi să îşi 
spună respiraţia este liniştită, sunt complet liniştit. Tipul respirator determină stările afective aşadar prin modificarea 
respiraţiei scurte instalate dupa AVC în respiraţie completă cu cei trei timpi, abdominal, subcostal şi subclavicular 
pentru a opri cursul gândirii negative. Dr Agatha Vasai a continuat cu partea de terapie acupuncturală. AVC-ul este 
considerat în acupunctură atac asupra organelor interne. Se foloseşte în primele 48 de ore în spital alături de 
terapiile alopate pentru susţinerea organică prin ameliorarea spasmelor controlul hTA, resuscitarea la nevoie. Acele 
se retonifică sau dispersează la 6 ore şi nu se scot. Schema folosită a fost: P6, SP6, VG26, IG4, IG11, S36, F3, R3. 
(adaug: Dr Gheorghe Cojocaru adauga la acestă schema SP2 şi colorterapie cu verde iarbă, de revăzut prezentarea dânsului din 2015) 
Formele clasice hipertonică şi hipotonică au următoarele explicaţii MTC: hipertonică sau spastică: tratamentul se 
bazează pe inducerea resuscitării, relaxarea spasmelor, eliminarea căldurii, resucerea vântului şi deschiderea 
orificiilor. Punctele folosite au fost VG26 pentru inducerea resuscitării, VG20, VG16, VB20 pentru reducerea vântului 
intern şi eliminarea căldurii, P7 elimină căldura, S40 elimina flegma, R1 reduce vîntul intern, coboară presiunea 
sângelui şi relaxează spasmele. În cazul în care am avut o mandibulă încleştată am folosit S6, S7, IG4, iar pentru sputa 
abundentă VC22, S40, pentru afazie VC23, C5 
În forma hipotonică, tratamentul se bazează pe recapturarea yang-ului pentru a nu se folosi esenţa jing şi inducerea 
resuscitării. Energia yang este cea care alimentează toate procesele din corpul nostru şi determină funcţionarea 
organelor. Punctele folosite au fost VC6, VC4, VC8, cu moxa pentru recapturarea yang-ului şi pentru prevenirea 
colapsului yang-ului  
În medicina chineză mai este descris şi atacul meridianelor pentru AVC. Tratamentul în cazul acestor atacuri este 
acelaşi din faza de sechele, din atacul asupra organelor interne. În timpul atacului acut de vânt asupra organelor 
interne, MTC joacă un rol secundar în raport cu medicina vestică. În timpul fazei de sechele sau în atacul doar asupra 
meridianelor, MTC joacă un rol principal. Acupunctura dă rezultate excelente în tratamentul hemiplegiei şi parezei 
faciale. Timpul este un factor foarte important, regula cunoscută fiind că dacă tratamentul se face în prima lună de la 
atac se obţin cele mai bune rezultate, pentru un atac mai vechi de 6 luni, tratamentul fiind dificil spre imposibil. Noi 
am dovedit în cursul acestui studiu că această regulă nu se aplică şi că dacă pacientul este bine susţinut, recuperările 
se pot face şi după acest interval. 
Paralizia picioarelor, în acupunctură are ca obiective de tratament: eliminarea obstrucţiei din meridiane, reducerea 
vântului şi rezolvarea „flegmei”, învigorarea meridianelor conectoare, reglarea circulaţiei Qi şi a „sângelui” în 
meridiane.  
Hemiplegia este cauzată de obstrucţia meridianelor de către „vânt” şi „flegmă”. Rigiditatea pronunţată a 
încheieturilor şi contracţia muşchilor indică staza „sângelui”, factorii patogenici obstrucţionează meridianele pe un 
fond de deificienţă a QI-ului, „sângelui” şi Yin-ului. În tratament s-au folosit puncte Yang, puncte Yang corespunzând 
mişcării şi aglilităţii. Punctele de pe partea paralizată au fost înţepate pentru eliminarea vântului şi flegmei din 
meridiane şi care cauzează paralizia, cu menţinerea lor 40-45 de minute. Punctele folosite au fost: puncte generale 
pentru sedarea vântului VG26, VG 20, V7, paralizia braţelor IG15, TF14, IG11, Ig10, IG4, TF5, IS3, paralizia picioarelor 
V23, VB30, VB29, S31, S32, V40, VB34, S36, V57, S41, V60, VB40 
Pentru afazie s-au folosit: VC23 pentru a relaxa gâtul şi promova vorbitul, C5 pentru a rezolva  flegma (inima 
controlează limba şi vorbitul).  
Ameţeala apare în atacul AVC prin vânt la nivelul ficatului şi se tratează cu F3, V18, hrănirea rinichilor se face cu V23, 
R3, VG4 şi reducerea vântului intern cu VC20, VG20. 
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Rezultatele obţinute sunt următoarele: 17 dintre pacienţi au fost mult mai cooperanţi, recăpătând încredere în 
forţele proprii, au eliminat anxietatea recuperării fapt ce a demonstrat ca programele folosite au fost bune. La 6 luni 
de la începerea terapiei, 17 pacienţi post AVC, dintre care 12 bărbaţi şi 5 femei au reuşit să meargă cu bastonul cu 
patru puncte de sprijin. Toţi pacienţii au prezentat o spasticitate crescută, la o săptămână de la începerea terapiei, cu 
intensităţi variabile şi a fost rezolvată prin metodele descrise mai sus 
În concluzie, combinarea metodelor de kinetoterapie cu acupunctură şi psihoterapie a crescut succesul 
tratamentului şi reintegrarea socială a hemiplegicilor. Am observat că se poate intra în terapie şi după şase luni şi să 
se obţină rezultate. 
(Comentarii: Prof. Dr. Moldovan – această prezentare poate arăta o definiţie a acestui congres, cum medicina integrativă determină rezultate 
mai bune şi mai coerente. Eu consider ca domnul prof Caracaş este marginalizat datorită folosirii tehnicilor de medicină integrativă la pacienţii 
dânsului, dar astfel de rezultate se pot obţine doar aşa. Ca medicina integrativă să fie înţeleasă trebuie să existe cât mai multe studii de acest 
tip în Romania. 
Prof. Dr. Dulcan: Spitalul Filantropia a fost realizat de către un Caracaş şi asta spune foarte multe despre domnul profesor. Fiecare om are nişe 
de celule stem care pot determina vindecarea oricărui organ. Fineţea actului medical constă în a determina organismul să le acceseze şi să 
pornească vindecarea. Este o dogma că o paralizie mai veche de 6 luni nu se mai poate lucra. Acest lucru nu mai este valabil. Creierul uman 
este programat să lucreze compensator. Dacă un copil de 10 ani îşi pierde dintr-o cauză traumatică centrul vorbirii care este pe stânga, îl mută 
pe dreapta. Am avut pacient cu AVC la 42 de ani pe care l-am recuperat la 75 de ani. De aceea spun ca la unii medicina îi recuperează, iar la alţii 
aceeaşi medicină îi pierde. Este un permanent dialog între periferie şi creier cu influenţă reciprocă bisens. Singura critică pe care o am  pentru 
această prezentare este folosirea termenilor profesionali din acupunctură. Un pacient nu va inţelege ce este flegma,vântul, esenţa. Se va 
îndepărta de aceste denumiri. Consider că trebuie să găsim alte cuvinte pentru aceste denumiri. 
Dr Monica Papaianu: certific faptul că toate terapiile prezentate acum sunt folosite şi la noi in Franţa în centrul de terapie a durerii şi se 
practică la nivel mondial în toate clinicile de înaltă ţinută medicală. 
Adaug: am observat la mine în cabinet atunci când am lucrat în echipă cu soţul meu Gheorghe Rotariu, psiholog, la astfel de pacienţi, rezultate 
obţinute şi după 10 ani de la AVC folosind homunculusul palmar întâi la mâna sănătoasă apoi la mâna bolnavă, pe măciulia bastonului şi prin 
extensii şi flexii ale mâinii bolnave cu mâna sănătoasă, tehnici de psihoterapie cognitiv comportamentală adaptate, reducerea salivaţiei, 
reducerea spasticităţii şi a mersului stepat, reeducarea vorbirii fără să fi folosit tehnici de logopedie, reducerea apariţiei cariilor noi, adaptarea 
şi acceptarea tratamentului stomatologic mai ales în cazurile cu extracţii multiple, reeeducarea funcţionării limbii, ori se ştie bine ce probleme 
dentare asociate apar în astfel de cazuri. În cabinetul stomatologic, pacientul cu AVC nu se poate prezenta mai devreme de 6 luni, aşadar noi 
permanent am pierdut fereastra oportună maxim cu pacienţii nostrii. Însă întotdeauna începem lucrul cu ei învăţându-i că mintea face şi 
desface, aşadar aşa cum s-a ajuns la AVC se poate ajunge la vindecare completă sau măcar ad funcţionem, că toate sentimentele resimţite în 
această perioadă sunt normale, fireşti şi nu trebuiesc blocate, ci inţelese. Dacă starea este prea agresivă aplicăm tehnici de ieşire din stare, 
privind cu atenţie obiecte, culori, texte scrise, păsări, copaci, flori până când frica sau furia se disipează, respirând cu tehnici adaptate fiecăruia 
dintre ei. Aplicând acest program nu am observat momente de creştere a spasticităţii.) 

 
Dr. Ştefan Costescu (SRMTC) a prezentat „Câteva tendinţe şi direcţii în cercetarea în acupunctură la nivel 
internaţional”. 
Lucrarea de faţă prezintă experienţa a două congrese de cercetare în acupunctură organizate de SAR(Socienty for 
acupuncture Research) şi de către AMAB(Asociaţia medicilor acupunctori din Bolognia). Din motive variate, este încă 
dificilă în prezent integrarea noţiunilor de energie în sistemul de gândire medical convenţional. De aceea se încearcă 
cercetarea fenomenului acupunctural prin investigarea altor aspecte: fenomenul electromagnetic, modificările de la 
nivelul centrilor cerebrali, dar şi cuantificarea efectelor prin studii clinice. Motivaţiile cercetării în acupunctură 
evoluează în timp. În prezent s-a trecut de la necesitatea de a oferi dovezi pentru medicina convenţională că 
acupunctura este o metodă validă de tratament medical, la efectuarea de studii clinice pentru toate patologiile în 
care aceasta este eficientă. Relaţia cu sistemele de asigurări de sănătate influienţează direcţiile de cercetare. 
Rezultatele diverselor modalităţi de cercetare în acupunctură au avut  un impact semnificativ: adaptarea 
protocoalelor de cercetare pentru specificul acestei terapii, acceptarea acupuncturii ca metodă de tratament 
integrabilă în medicina convenţională urmată de includerea acestei terapii şi în lumea vestică în serviciile oferite de 
spitalele de medicină convenţională, dezvoltarea permanentă a cercetării în domeniul universitar, introducerea 
acupuncturii în curiculele şcolilor de medicină şi ale programelor de pregătire în rezidenţiat. 
Există o discuţie amplă despre efectul placebo în acupuntură, pe site-ul Harvard fiind trecut că este foarte important 
în terapie şi căutat în consultaţia de acupunctură (https://www.health.harvard.edu/mental-health/the-power-of-the-placebo-

effect). Ştim în urma cercetării SHAM (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16646730) că nu se mai pune la îndoială 
existenţa efectelor acupuncturii. 
Aşadar există deja un tipic de cercetare în acupunctură care este bine să fie urmat, chiar dacă în acupunctură nu se 
pot urmări protocoale. 
(Comentarii: Prof. Dr. Moldovan:Este important şi pentru convingerea autorităţilor de la noi din ţară să caute pe internet modul de realizare a 
cercetării în acupunctură înainte de a porni cercetarea. 
Dr. Georgiana Petrescu: am finalizat o cercetare doctorală în 2017 pe noile tipicuri de cercetare, în care am analizat anestezia prin injectare, 
analgezia prin electroacupunctură şi hipnoanestezia pentru molarii unu inferiori prezentaţi cu pulpită totală. Am demonstrat în această 
cercetare faptul că acupunctura nu depinde de fenomenul placebo, deoarece în grupul la care am realizat electroanalgezie acupuncturală au 
fost introduşi doar pacienţi care nu au prezentat efect placebo. Cercetarea mea este în baza de date universală şi poate fi folosită ca referinţă. 

https://www.health.harvard.edu/mental-health/the-power-of-the-placebo-effect
https://www.health.harvard.edu/mental-health/the-power-of-the-placebo-effect
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16646730
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Din 2017 nu mai putem spune că ne opreşte procedura, că ne opreşte efectul placebo sau că acupunctura nu are efecte pentru că eu am 
demostrat asta. 
Dr. Costescu: Da, vă mulţumesc, însă din decembrie 2018 avem o obligativitatea din partea colegiului medicilor să facem afirmaţii ca medici, 
doar dacă avem o cercetare ştiinţifică care să ne susţină afirmaţia în cadrul congreselor. 
Dr. Georgiana Petrescu: Exact din acest motiv v-am spus că cercetarea mea există şi că am demonstrat lipsa de corelare dintre efectul placebo 
şi rezutatele obţinute, că am demonstrat eficienţa acupuncturii într-o situaţie cu durere intensă care nu trece de la sine) 

 

 
 
Dr Diana Dragoş a prezentat „Dynamis(metoda cristalizărilor sensibile) şi transformările materiei”. 
Hahnemann a numit forţa vitală fără de care nu ar exista viată – Dynamis, pentru a sublinia faptul ca această forţă 
este în continuă mişcare. Încercări de a vizualiza faptul că materia îşi poate schimba forma în funcţie de vibraţie, 
energie au fost făcute la sfârşitul secolului 18. Ernst Chaldni presărând nisip pe o placă metalică şi făcând placa să 
vibreze a dovedit că apar forme geometrice regulate care îţi schimbă aspectul după frecvenţa vibraţiei 
transmise(„Acustica” 1902). În 1960 Hanz Jenny arăta că pe măsură ce se creşte frecvenţa, apar figuri geometrice 
asemănătoare unor forme din natură. La început de secol 20, Ehrenfried Pfeiffer(„Grădinărit biodinamic”) reuşeşte 
să vizualizere dynamisul pe plăcuţe Petri pe care a pus soluţie de clorură de cupru şi extract de plante, ulterior prin 
adăugare de sânge în dorinţa unui diagnostic precoce. A numit metoda „Metoda cristalizărilor sensibile”. Şi în 
embriologie se ştie că întâi apar vasele de sânge şi abia apoi se structurează vasele inimii. 
La noi de plante s-a ocupat Acad. Prof. Papacostea în interesul agriculturii biodinamice. 
Începând cu anul 1957 Dr. Alla Selawry, rusoaică emigrată în Turcia cu familia în timpul războiului, studiază metoda 
pe 200 000 de plăcuţe Petri. Constată că pe plăcuţe apar forme geometrice tipice organului îmbolnăvit, înainte de a 
apărea modificări în analizele de laborator. A folosit în terapiile dânsei tehnici de medicină antropozofică. A observat 
de exemplu că în epilepsie au aparut organe diferite afectate, iar atunci când a aplicat remedii antropozofice 
adaptate organului, episoadele epileptice au dispărut. Aşadar nu întotdeauna sunt afectări neuronale în epilepsie aşa 
cum au spus si Acad. Prof. Dr. Bojor şi Prof. Dr. Dulcan. 
Toate aceste studii arată că energia informaţională apare înaintea materiei, că boala înainte de a face modificări 
decelabile prin metode fizice provoacă modificări la nivelul „dynamisului”. 
„Dacă vrei să găseşti secretele universului, gândeşte în termeni de energie, frecvenţă şi vibraţie.” Nicola Tesla 
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Cu toţii am văzut cum arăta un cadavru la anatomie, cum era să faci o disecţie, în primii ani de medicină şi ce 
diferenţă imensă observai atunci când ajungeai în anul patru în sala de operaţie. Această diferenţă consider că este 
dynamisul. 
Am lucrat mult cu terapie cu vâsc. Acad. Ovidiu Bojor spunea că nu se foloseşte mai mult de o lună pentru că pot 
apărea efectele inverse, iar la tumorile intracraniene nu se dă vâsc deoarece crează inflamaţie în jurul tumorilor şi 
determină dureri foarte mari. Iar atunci când trombocitele sunt scăzute nu se dă vâsc pentru că este riscant.  
Efectele vâscului mai ales in diluţii de tip D12, 15, CH în epitelioame cutanate sunt foarte bune. În CH-urile înalte 
scade foarte mult tensiunea arterială cu multe complicaţii şi nu mi-a plăcut evoluţia. 
(Comentarii: Prof.Dr Moldovan: cercetările au continuat, căutaţi pe internet „cymatics”, sunt extraordinare aspectele cuantice ce apar şi 
câmpurile morfogenetice. În plus la embrionul uman atunci cînd sunt 64 celule apare o lumina la polul embrionului care la adult este corelat cu 
VG20 sau fereastra cerului, iar după această lumină începe morfogeneza. Forma de conducere a morfogenezei este pe linii ce mai târziu se 
descriu meridianele de acupunctură, cu matricea separatoare. Aşadar meridianele energetice apar ca precursor al morfogenezei şi în acest fel 
se dezvoltă diferite modele geometrice ce structurează ulterior organele. Am testat la institutul Oncologic timp de 3 ani vâscul şi nu am fost 
mulţumit de efectele secundare care apăreau.) 
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Despre situaţia mondială acum, am de oferit spre citire câteva articole care arată clar că telefonia 5 G produce efectele unei radiaţii ionizante 
asupra ţesuturilor umane în condiţiile în care ea se prezintă ca o radiaţie neionizantă, în banda de 60 GHz. Aşa cum nu mă duc să dau drumul la 
aparatul de făcut radiografii de 100 de ori pe zi, sau să fie pornit permanent în camera în care locuiesc, dorm sau mănânc, la fel nu sunt de 
acord cu telefonia 5G prezentă în casă. Aceasta este poziţia mea publică pe acest subiect. Vezi şi articolul meu scris pe tema acum ceva timp în 
care arăt că deja de la telefonia 3 G au apărut afectări tumorale la nivel OMF şi că nu recomand să fie lăsaţi copii să folosească aceste 
dispozitive decât accidental. Au fost alte sisteme de telefonie care nu erau problematice pentru sănătatea populaţiei care ar putea fi 
reconsiderate ca fiind utile (sistemul Terra este folosit la nivel guvernamental în multe state din lume) 
https://dentree.ro/telefonul-mobil-calculatorul-si-influientele-asupra-zonei-oro-maxilo-faciale/ 
https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2019/08/12/5g-was-tested-in-russia-on-humans-animals-with-disturbing-results-what-you-are-
not-being-told-barrie-trower-mark-steele-discuss/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32001770 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31793559 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31249327 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31197350 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31133139 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29402696 
Tot legat de lumea de acum, de urmărit o emisiune tv cu un medic pe nume Rashid Buttar şi de văzut cum în Polonia au fost declarate ilegale 
limitările decise de guvern. 
https://oficialmedia.com/tribunalul-din-praga-a-declarat-ilegale-limitarile-decise-de-guvern-acesta-a-retras-in-cateva-ore-toate-ingradirile-
libertatilor-de-miscare/?fbclid=IwAR1kNvy9MLsaSEFro8Dfqx49N7ufqFsCuPdg1FIV5kuQJgZzcaL8mi7V3VA 
 
https://oficialmedia.com/dr-rashid-buttar-afirmatii-devastatoare-despre-situatia-actuala-fauci-a-ajutat-la-crearea-covid-19/ 
 
https://oficialmedia.com/medic-american-afirma-pe-un-post-tv-ca-totul-este-o-escrocherie/ 

 
Închei tot cu citate, adaptate lumii de după sindromul covid 19... 
„După furtunile sufletului, ca şi după cele ale naturii, învie flori pe care le credeam moarte” Nicolae Iorga 
„Cine ţi-a făcut o nedreptate, nu rămâne cu o datorie faţă de tine, ci cu o pierdere faţă de el însuşi” Nicolae Iorga 
„Am realizat că tot ceea ce avem nevoie să preţuim fără limite este libertatea. Libertatea de a alege. Libertatea de a 
te putea dedica acelui ceva în care crezi.” Sergiu Celibidache 
 
Mulţumesc organizatorilor Congresului de medicină integrativă din 2019 pentru că au avut libertatea, prin lipsa 
punctelor EMC, să ofere prezentatorilor şi auditorilor libertatea de a oferi o radiografie a medicinii integrative din 
România. Prezentatorii pe care nu am putut să îi audiez în acele zile pot fi cautaţi cu lucrările lor în caietul cu 
rezumate al congresului.  
Le doresc organizatorilor să aibă curajul şi puterea să facă la fel şi altă dată.  
Iar celor ce le-am creat gustul pentru medicina integrativă, îi invit, ca în fiecare an, să vină în sală la congresul din 
2020. 

https://dentree.ro/telefonul-mobil-calculatorul-si-influientele-asupra-zonei-oro-maxilo-faciale/
https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2019/08/12/5g-was-tested-in-russia-on-humans-animals-with-disturbing-results-what-you-are-not-being-told-barrie-trower-mark-steele-discuss/
https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2019/08/12/5g-was-tested-in-russia-on-humans-animals-with-disturbing-results-what-you-are-not-being-told-barrie-trower-mark-steele-discuss/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32001770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31793559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31249327
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31197350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31133139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29402696
https://oficialmedia.com/tribunalul-din-praga-a-declarat-ilegale-limitarile-decise-de-guvern-acesta-a-retras-in-cateva-ore-toate-ingradirile-libertatilor-de-miscare/?fbclid=IwAR1kNvy9MLsaSEFro8Dfqx49N7ufqFsCuPdg1FIV5kuQJgZzcaL8mi7V3VA
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https://oficialmedia.com/dr-rashid-buttar-afirmatii-devastatoare-despre-situatia-actuala-fauci-a-ajutat-la-crearea-covid-19/
https://oficialmedia.com/medic-american-afirma-pe-un-post-tv-ca-totul-este-o-escrocherie/

