
Ciprian Bachigeanu 

Radiestezie 

 Radiestezia este cunoscută din antichitate, chiar din preistorie. Sub aspect 
geografic, radiestezia sub diferite forme era cunoscuta pe toate continentele. În 
jurul anului 1750, abatele francez de Bouily sistematizează informaţiile despre 
fenomen şi dă numele acestei ştiinţe potrivit uzantelor vremii.                                                       
 Etimologia cuvântului provine din limba greacă, unde radios = radiaţii şi 
esthesia = sensibilitate. Abatele de Bouily este considerat părintele radiesteziei în 
Franţa, ţară cu cel puţin 3 societăţi de radiestezie si sindicat national al 
radiestezistilor din 1954.  Instrumentele radiestezice folosite in vremurile vechi 
erau toiagul, pendula, nuiaua bifurcata de alun. Deseori radiesteziştii au fost 
apropiaţi conducătorilor sau au fost respectati de comunitatile locale in cadrul 
carora traiau si activau. 

 Definiţie:                                                                                     

Radiestezia este fenomenul în cadrul căruia un sistem viu (vegetal, animal, uman) 
recepţionează prin intermediul extrasensibilităţilor sale un semnal inforenergetic şi 
reacţionează constient sau nu la semnalul primit.                                               
 Orice sistem viu are, în afară de nişa sa biologică, o nişă inforenergetică care 
este cu atât mai vastă cu cât structura noesică (defineste Sufletul – a fost definita 
de prof. Acad. Eugen Makovski in “Teoria Biostructurala” – 1982) a sistemului viu 
respectiv este mai puternică / evoluată.                                                                          

 Definiţie:                                                                                                

 Nişa inforenergetică a unui sistem viu reprezintă spaţiul în care sistemul 
viu poate emite influenţe subtile şi din care poate fi influentat in mod similar.  

 Definiţie:                                                                                      

      Semnalul inforenergetic al sistemului viu este caracteristic si specific, unic 
pentru fiecare existenta in parte si este format dintr-o cantitate de informaţii (Qi), 
organizată în algoritmi mai mult sau mai puţin complecşi (Qalg), totul implementat 
într-un suport energetic (Qe).  

 Radiestezia fizică presupune existenţa unei surse de semnal material 
delimitate în spaţiul fizic si care emite un semnal propriu specific ce poate fi 
receptionat de operatorul radiestezist. 

 Radiestezia mentală (Teleradiestezia) presupune o experienţă mai mare 
deoarece, de cele mai multe ori, sursa ori nu e de natură materială, ori se află mult 
în afara puterii de percepţie senzorială. În ambele situaţii, este necesară o 
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capacitate de concentrare deosebită. În acest tip de investigaţie rezultatul este 
obţinut în urma activităţii subconştientului, care joacă atât rol de receptor, cât şi de 
emiţător. Conştientul nu are decât rol de traductor al mesajelor transmise de 
subconştient.  

 Aplicatii practice: 

     1) Fantanaritul                                                                           

       2) Zone optime pentru exploatari subterane, miniere               

      3) Soiuri de plante rezistente in zone cu SST puternice                  

     4) Zone de asezare a animalelor                                            

      5) Amplasarea optimă a locuinţelor sau a anumitor obiective. 

 Fazele investigatiei radiestezice 

 1) Cunoasterea cerintelor beneficiarului                                             

 2) Cererea de determinare de investigare a unei surse de semnal, precizarea 
necesitatilor beneficiarului  

 3) Documentarea OR care presupune cunoasterea zonei respective din carti, 
planuri sau deplasarea la fata locului, cunoasterea obiectivelor cercetarii, 
adica a proprietatilor fizico-chimice, caracteristicile geologice, hidro, meteo 
si imprejurimile sursei                                                                                  

4) Familiarizarea cu obiectivele (sursele) si conditiile cercetarii in teren (drumul 
de urmat)                                                                    

5) Intocmirea planului de investigatii                                                       

6) Executarea cercetarii propriu - zise cu notarea rezultatelor                

7) Ordonarea rezultatelor si analizelor                                   

8) Intocmirea raportului de cercetare radiestezica cu planuri, concluzii si 
recomandari                                                            

9) Predarea lucrarii respective 
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            Inforenergetica este stiinta de granita care se ocupa cu studiul regulilor, 
efectelor si aplicatiilor care se refera la organizarea unei cantitati de informatii intr-
un algoritm mai mult sau mai putin complet implementat pe un suport oarecare 
vizand un anumit scop. Constituie o stiinta spirituala Christica ce face legatura 
intre religie si toate stiintele moderne pe care le include, cu care nu sunt  
antitehnice. Este cunoscut faptul ca insusi Decebal a urmat mai multe scoli de 
spiritualitate, inclusiv toate treptele Academiei de Spiritualitate din Carpati.                                         
 Pentru prima oara Inforenergetica a fost anuntata ca stiinta noua in 
Romania in 1987 la adunarea Asociatiei Oamenilor de Stiinta cu ocazia infiintarii 
filialei Braila de catre domnul Claudian Dumitriu. Pe plan international prima 
comunicare s-a facut in 1992, la Mamaia in septembrie, cu ocazia Antantei 
Medicale Intermediteraneene, organizata de Uniunea Medicala Balcanica, unde 
domnul Claudian Dumitriu a prezentat principiile care stau la baza acestei stiinte.   
 Biocâmpurile fizice nu au consistenţă fizică, dar însoţesc structura fizică a 
sistemelor vii, au consistenţă energetică şi informaţională diferită, corespunzător 
funcţiilor pe care le îndeplinesc si a influentelor sistemelor vii cu care intra in 
rezonanta. Biocâmpurile unui sistem viu sunt în număr de 7 şi se găsesc 
întotdeauna în aceeaşi succesiune, pornind de la limita exterioară a sistemului viu 
spre în afară, diferă ca formă de la regn la regn, iar ca mărime şi densitate 
inforenergetica diferă de la individ la individ.  

 Definitie:                                                                                    

 Biocâmpurile sistemelor vii sunt formaţiuni inforenergetice generate şi 
coordonate de centrii inforenergetici (chakrae) ai sistemelor vii. Orice sistem care 
are doua structuri temporare – fizica si biosica – si o structura polistructurata 
noesica, vesnica, complexa denumita Suflet precum si 7 biocampuri fizice si 
minim sapte centri inforenergetici este un sistem viu. Lipsa acestora indica o 
existenta nevie.                                                                                                 
 Denumirile, functiile si caracteristicile biocampurilor fizice sunt aceleasi 
pentru toate sistemele vii vegetale, animale sau umane. În limba indiana, chakra 
înseamnă roată, motiv pentru care denumirea centrilor energetici a fost aleasă, 
persoanele cu extrasensibilităţi optice identificând forma centrilor inforenergetici 
ca fiind rotundă şi prezentând "spiţe", aidoma unei roţi.   

 Centrii inforenergetici au o mişcare de rotaţie levogiră (sens invers acelor de 
ceasornic – sensul vietii) şi se află amplasaţi pe axul trunchiului. Prin activitatea lor 
energetică foarte mare, chakraele generează biocâmpuri care împrumută 
caracteristica informaţională şi culoarea de la chakraele care le-au generat. 
Chakraele se vizualizeaza sub forma unor vartejuri (palnii aparente). Miscarea de 
rotatie este proportionala cu activitatea chakraei respective.                                
 La orice sistem viu sunt 7 chakrae şi ca şi biocâmpurile pe care le generează, 
sunt în legatură directă cu activitatea structurilor sistemului viu. Astfel, primele 4 
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chakrae se numesc chakrae primare şi au o legătură preponderentă cu structura 
fizica, chakraele 5 şi 6 (împreună cu biocâmpurile lor) au legătură cu structura 
biosica, iar chakraele 6 şi 7 au legătură cu structura noesica. Deci, chakra cu 
numărul 6 este de tranzit. Acestea sunt:                                            

1) MULADHARA (roşu) - la baza coloanei vertebrale. Generează şi guvernează 
activitatea Biocâmpului Vital (CV).                           

2) SWADISTANA (orange) - imediat sub ombilic. Generează şi guvernează 
Biocâmpul de Control - Supraveghere (CS). Acesta formează aura.                                                           
  

3) MANIPURA (galben) - în dreptul plexului solar. Generează şi guvernează 
Biocâmpul de Protecţie (P)                                          

4) ANAHATA (verde) - în dreptul pieptului (unde se intersectează braţele crucii). 
Generează şi guvernează Biocâmpul de Contact Informaţional Teluric (CIT).                                        
  

5) VISHUDA (albastru) - în spatele tiroidei. Generează şi guvernează Biocâmpul 
de Emisie (E).                                                                        

6) AJNA (indigo) - deasupra sprâncenelor. Generează şi guvernează Biocâmpul de 
Recepţie (R).                                                                                 

7) SHAHASRARA (violet) - în creştet, poziţionată orizontal. Generează şi 
guvernează Biocâmpul de Contact Informaţional cu Universul (CIU). 

 Cele sapte biocampuri fizice sunt: 

NR. BCF CENTRUL IE CULOARE SIMBOL 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CV 
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P 
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V 
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1. Biocâmpul Vital (CV) răspunde de viaţa sistemului viu mărimea lui 
momentană avand legătură cu durata vieţii. Oamenii normali sanatosi au 
dimensiunea CV 1.5 – 2 m. Activitatea energetica amplifica biocampul, fapta buna 
autentica determina amplificarea BCF care se transpune intr-o stare benefica de 
bucurie, exaltare, euforie. Faptele bune genereaza un complex de sentimente care 
dau starea de multumire. La o persoana in suferinta CV este redus scazand chiar 
cu 80 cm, iar in cazul bolnavilor de neoplasm, leucemii CV scade sub 50 cm. Când 
CV al unui sistem viu ajunge la 60% din normalul biologic al acestuia, starea de 
sănătate a sistemului respectiv este grav depreciată si este important a se interveni 
prin tehnici inforenergetici. Când CV ajunge la 30%, în cele mai multe situaţii se 
instalează decesul deoarece nisa inforenergetica scade foarte mult, sistemul viu 
respectiv nemaiputand sa-si ia cantitatea de inforenergie necesara proceselor vietii. 
Oboseala fizica, seara sau dupa un efort puternic determina un CV de  dimensiune 
mai mica decat dimineata.  

2. Biocâmpul de Control - Supraveghere (CS) asigură integritatea sistemului 
viu. Prin el se manifesta capacitatea sistemului viu de autoreglare a functiilor 
proprii, de regenerare a celulelor afectate. Amplificarea lui produce intensificarea 
functiilor de revenire a sistemului viu respectiv la fuctionalitatea normala. 
Formează imaginea fantomă a unui segment care eventual lipseşte, determină 
măsuri de revenire la calităţile iniţiale în caz de boală si conţine programe de 
refacere a structurii fizice. Sunt oameni care simt senzatii de mancarime, de 
usturime la organe care nu mai exista, animale care isi regenereaza parti din corp 
(soparla, rama etc). Un om sanatos dar obosit are CV mai mic, dar CS ramane la 
valoarea lui obisnuita sau chiar creste putin in timpul efortului fizic. 
Reprezentativa pentru marimea CS este diferenta intre raza CS si raza CV numita 
∆ CS. Oamenii normali sanatosi, au ∆ CS 0.30 – 0.75 m. Valorile mai mici de 20 cm 
ale  ∆ CS indica o predispozitie spre imbolnavire, o scadere a capacitatii de refacere 
a celulelor afectate de atacuri. 

3. Biocâmpul de Protecţie (P) este raspunzator de protectia sistemului viu 
influentand capacitatea acestuia de a decela un eventual factor agresor. P sesizează 
tot ce intră în nisa inforenergetica, bun sau rau, informeaza subconştientul, care la 
rândul sau generează semnale specifice (simpatie, placere sau frica, repulsie) ce 
vor fi decodificate de conştient în mod reactiv sau analitic, sistemul viu fiind astfel 
informat despre ce se intampla in nisa sa si se declanseaza automatismele de 
aparare prin decizia luata de subconstient. P se micsoreaza in starile de oboseala, 
boala, ebrietate, droguri etc. Dacă P este mic, decodificarile si automatismele de 
apărare (inclusiv decizia conştientă) se fac cu întârziere, iar persoanele nu reusesc 
sa capteze si sa reactioneze la timp fiind expusi la accidente. Reprezentativa pentru 
marimea P este diferenta intre raza P si raza CS numita ∆ P. Oamenii normali 
sanatosi, au ∆ P 0.30 – 1 m.  
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4. Biocâmpul de Contact Informaţional Teluric (CIT) asigură legătura 
sistemului viu cu planeta pe care acesta locuieşte. Persoanele cu CIT dezvoltat simt 
adesea fenomenele telurice (seisme, alunecări de teren) înainte ca ele să se 
producă. Orice gând sau faptă se transmite prin intermediul CIT al planetei, care 
înmagazinează vibraţia caracteristică faptei respective în propria sa memorie. 
Reprezentativa pentru marimea CIT este diferenta intre raza CIT si raza P numita 
∆ CIT. Oamenii normali sanatosi, au ∆ CIT 0.30 – 1.5 m. 

5. Biocâmpul de Emisie (E) răspunde de influenţa sistemului viu asupra 
mediului inconjurator si asupra nisei sale inforenergetice. Constituie o parte din 
ceea ce este necesar pentru manifestarea fenomenului telepatic. Raza acestui camp 
scade brusc in caz de sperietura. Reprezentativa pentru marimea E este diferenta 
intre raza E si raza CIT numita ∆E. Oamenii normali sanatosi, au ∆E 0.30 –1.5 m. 

6. Biocâmpul de Recepţie (R) răspunde de capacitatea sistemului viu de a 
receptiona, de a prelua informatii si energii din mediul inconjurator, de la alte 
sisteme vii sau nevii si reprezinta cealalta componenta necesara fenomenului 
telepatic. Acest biocâmp, dezvoltat şi armonizat, ajută la creşterea capacităţii de 
percepţie extrasenzorială. E primul biocâmp care percepe semnalele 
inforenergetice, este aşa - numita "intuiţie". Reprezentativa pentru marimea R este 
diferenta intre raza R si raza E numita ∆ R. Oamenii normali sanatosi, au ∆ R  0.35 
– 2.5 m. Valorile foarte mici arata o dictatura a SB asupra SN, situatie intalnita in 
general la oameni neincrezatori si suspiciosi cu orice. Persoanele care traiesc in 
armonie cu Natura au ∆R>0.8 m, iar  persoanele credincioase au ∆ R > 0.5 m. 

7. Biocâmpul de Contact Informaţional cu Universul (CIU) asigură integrarea 
sistemului viu în versul din care face parte şi legătura cu Divinitatea. CIU se 
amplifica direct proportional cu activitatea spirituala (meditatie, rugaciune etc), 
este foarte complex si este responsabil de capacitatea sistemului viu de a prelucra 
si genera inforenergii organizate in algoritmi specifici proprii activitatii si starii 
sistemului viu respectiv. Toate acestea se inregistreaza si raman implementate in 
structura noesica a sistemului viu. Reprezentativa pentru marimea CIU este 
diferenta intre raza CIU si raza R numita ∆ CIU. Oamenii normali sanatosi, au ∆ 
CIU 0.35 – 4.5 m. In timpul unei rugaciuni sau meditatii valoarea CIU creste foarte 
mult , putand ajunge de la 50 m pana la cateva sute de metri.                                          
 Dincolo de cele sapte biocâmpuri există un câmp perturbator (ZP) care nu 
este de aceeaşi natură cu biocâmpurile şi nici cu mediul, este o zonă de interfaţă. 
Biocâmpurile prezintă variabilitate evidentă în anumite condiţii, elementul 
determinant fiind activitatea internă a sistemului viu. Niciodata un camp nu poate 
fi mai mic decat campul precedent. Aceste diferente sunt intotdeauna pozitive. 
După deces, dispar CV, CS, P şi E, in aceasta ordine. Disparitia este progresiva si 
are loc in acele 40 zile de dupa deces. Rămân active CIT, R şi CIU care pastreaza 
legatura cu pamantul 1 - 7 ani. 
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  Anomaliile bioenergetice sunt de 2 feluri: 

1. Anomalii bioenergetice care apar temporar, în urma unei solicitări ocazionale 
(indigestii uşoare, febre musculare, migrene, stări de oboseală acută etc.) 
considerate a fi anomalii bioenergetice normale (ABEN) si pe care sistemul viu 
afectat are posibilitatea s-o redreseze fără intervenţie din exterior într-un interval 
de cca. 24 – 36 de ore. Există 7 organe care prezintă cel mai frecvent semnul unor 
abuzuri şi la care se manifestă anomaliile bioenergetice în limite normale: inimă, 
stomac, ficat (cu bilă), organe genitale, rinichi, splină şi rect. Se observă că 4 din 
cele 7 fac parte din aparatul digestiv. Cauza este ce şi cum mâncăm. 

2. Anomalii bioenergetice care depăşesc un stadiu temporar, necesită 
intervenţie din exterior pentru restabilirea circulaţiei optime a energiilor 
considerate a fi anomalii bioenergetice patogene (ABEP). ABEP-ul necesita pentru 
redresare intervenţie din exterior, deoarece fiind o afectare mai gravă ajunge ca în 
timp (2 - 7 ani) să producă modificări în structura fizică, generând ceea ce numim 
în mod curent "îmbolnăvire". Ierarhia organelor ce prezinta ABEP (dupa 
frecvenţă): inima, ficatul (în special lobul dinspre spate), plămânii, colonul (ramura 
stângă, cea descendentă), rinichii (de obicei unul şi mai tarziu şi al doilea), vezica 
biliară, colonul (ramura dreaptă, cea ascendentă), rectul, uterul, ovarele (sau 
prostata la bărbaţi), colonul transversal, splina, pancreasul, tiroida, articulaţiile (în 
special cele coxo-femurale - şoldurile), ganglionii subaxilari, coloana vertebrală 
(mai ales zona sacrala şi cea lombară). 

 Definiţie:                                                                                                       
 Scala valorică a anomaliilor bioenergetice este o scală centezimală, unde 0 
înseamnă stare de sănătate perfectă, iar 100 înseamnă afectare maximă, distrugere, 
necrozare, extirpare sau amputare a unui organ sau a unei zone.                                             
 Aparitia anomaliilor se datoreaza imposibilitatii centrilor energetici inferiori 
(1 – 4) sub influenta centrilor inforenergetici superiori (5 – 7) de a furniza 
sistemului viu necesarul de inforenergii pentru compensarea inforenergiilor 
consumate in mod normal (24h). Cu cat numarul de celule afectate este mai mare 
cu atat ABEP va fi mai mare. Fiecare ABEP are o reprezentare la nivelul cortexului 
care va avea o valoare putin mai mare decat a ABEP propriu-zis.  

  Definiţie:                                                                                                    
 Anomaliile bioenergetice sunt perturbari sau întreruperi ale biocampurilor 
dintr-un sistem viu, in special ale biocampului vital care indica deficitul de 
inforenergii benefice, fundamentale pentru viata cauzate fie de către factori 
agresori externi, fie de blocajul altor zone sau organe, blocaj ce s-a produs anterior. 
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 Energia Benefica Fundamentala (EBF) constituie parametrul de bază în 
aprecierea calităţii unui sistem viu, structura, fenomen, procedura, metoda, 
acţiune, pe scurt a oricăror categorii existenţiale; are semnificatia inforenergiilor 
fundamentale si specifice favorabile vietii si evolutiei sistemelor vii; 

 Definitie:                                                                                                    

Energia Benefica Fundamentala este suportul energetic minim necesar pentru 
functionarea cu maximă eficienţă benefică ai algoritmilor vietii. 

 Definitie:                                                                                                   

Prin optimizare inforenergetica se intelege depistarea sistemului, terapiei, solutiei, 
procedurii, alternativei cu Energia Benefica Fundamentala cea mai ridicata.                                             
 Pentru a optimiza o actiune a carui masuratoare are un EBF nesatisfacator 
se vor schimba conditiile de desfasurare ale evenimentului, respectiv, a echipelor 
implicate in actiunea studiata. De asemenea se vor reevalua timpii actiunii 
respective precum si momentele cheie in care aceasta trebuie sa se desfasoare. 
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1. Optimizarea alimentara                                                                            

Toate alimentele cu EBF < 0 sunt toxice pentru sistemul viu respectiv. Cand 
apare o situatie in care vom da pacientului unul din alimente cu EBF foarte mic 
(carne porc, de exemplu), vom adresa o succesiune de intrebari pentru a afla daca 
pacientul poate consuma acest aliment, fara sa-i faca rau, la anumite intervale de 
timp si daca da, care sunt aceste intervale si care sunt cantitatile (40 g carne porc la 
doua sau trei saptamani). Optimizarile sunt absolute personale, difera de la 
individ la individ, iar la acelasi individ difera de la aliment la aliment, in functie de 
stadiul bolii. 

2. Optimizarea tratamentelor medicale presupune alegerea statiunii de 
odihna, combinatii de terapii, se poate optimiza temperatura de imbaiere pentru 
copii sau personae aflate in suferinta, orele optime pentru interventii chirurgicale 
sau stomatologice. Optimizarea de acest tip se realizeaza de 2 - 3 
inforenergeticieni.  Atentie! Nu se schimba doza de antibiotic! 

3. Optimizarea profesiei se incepe cu o lista de meserii pe care solicitantul 
declara ca ar dori sa le practice, la care se adauga cele ce ne vin in minte in timpul 
discutiei. Se fac doua masuratori de EBF pentru fiecare meserie.                                                                 
 - EBF a implicarii solicitantului in bransa respectiva;                                                                         

   - EBF a influentei pe care meseria o va exercita asupra                      
solicitantului; se face o medie si o lista de favorabilitati. 

 Compatibilitatea este capacitatea, calitatea unui sistem viu de a influenta 
pozitiv, din punct de vedere inforenergetic, un alt sistem viu. Urmare a acestei 
influente, starea de vitalitate a sistemului viu influentat manifesta modificari de 
valoare (variabilitati).              Compatibilitatea se manifesta intre toate tipurile 
de sisteme vii, indiferent de regn, specie, subspecie, rasa. In raport de variabilitatea 
determinata de inforenergetician in structurile unui sistem viu, compatibilitatea 
poate fi favorabila sau benefica de-a dreptul. Incompatibilitatea inseamna 
influenta inforenergetica nefavorabila a unui sistem viu asupra altuia. Cand 
variabilitatea unui sistem viu asupra altuia este 0, se manifesta indiferenta 
biologica.  Compatibilitatea, incompatibilitatea si indiferenta sunt strict de 
natura biologica si proprii fiecarui sistem in parte. Compatibilitatea nu poate fi 
decat foarte greu schimbata si niciodata fortata sau violentata. In aceste situatii, 
aspectele de conflictualitate vor reizbucni cu intensitate si mai mare dupa o vreme 
oarecare.                          Compatibilitatea este rezultanta interactiunii a 
numeroase caracteristici reprezentate prin diferiti parametri inforenergetici, 
proprii sistemelor vii implicate (EBF, credinta in Dumnezeu, fermitatea, 
specializarile biosice si noesice dobandite ca urmare a activitatii preponderent 
prestate).                                                                  Compatibilitatea are ca efecte 
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ridicarea randamentului in munca, favorizarea Creatiei, micsorarea numarului 
accidentelor de munca, intensificarea tuturor calitatilor (atentie, motivare, 
mobilizare etc). Maximum de compatibilitate biologica este reprezentat de 
sentimentul iubirii depline intre sistemele vii implicate. Cu cat compatibilitatea 
este mai mare intre doua sisteme vii, cu atat parametrii inforenergetici sunt mai 
apropiati valoric si cand se intampla acest lucru, numarul de intalniri anterioare 
vietii prezente este mai mare.                                                                                                    
 Toate tehnicile inforenergetice au drept scop inlaturarea starii patogene a 
unui sistem viu afectat si readucerea acestuia in plaja de valori normale. Starea de 
vindecare este o stare inforenergetica excedentara in care sistemul viu trebuie 
adus, pentru ca indiferent de consumurile sale sa nu ajunga la stari patogene intre 
o sedinta de terapie si alta. 

 

  Starea de vindecare nu are o valoare nominala determinata, ea este “atat de 
mare cat este necesar pentru ca indiferent de consumurile inforenergetice ale 
suferindului starea de vitalitate a acestuia, sa nu scada mult pana la urmatoarea 
sedinta de terapie”. Ideal este ca printr-o singura punere in stare de vindecare 
subiectul sa nu mai “cada” din punct de vedere inforenergetic intr-o stare 
patogena. 

 

Radiestezie - Pendulism 

 Desfăşurarea unei şedinţe de pendulism 

 Pendulul este un instrument radiestezic care poate avea mai multe forme şi 
poate fi confecţionat din aur, argint, cupru ori dintr-un cristal. Poate avea forme 
diferite dar cele mai utilizate sunt cele cu vârf. Se foloseşte şi inelul sau verigheta 
de către unele persoane.              Pendulismul ca activitate implică existenţa unui 
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operator profesionist, a pendulului şi a unui tabel care are o inscripţionare 
specifică cu cifre şi litere.                                                                        

Pendulul face parte dintre instrumentele radiestezice cu ajutorul cărora operatorul 
profesionist poate face investigaţii în legătură cu mai multe domenii ale 
cunoaşterii la nivelul mineralelor, vegetalelor şi animalelor, a gândurilor, actelor şi 
faptelor omului şi ale altor fiinţe eterice sau spirituale. Cu ajutorul pendulului noi 
investigăm tema de viaţă, soarta, karma şi destinul persoanelor care ne solicită în 
acest sens precum şi a celor aflaţi în alte ţări ori plecaţi din acest plan material. 
Pendulul face parte din instrumentele radiestezice cu ajutorul cărora operatorul 
profesionist poate face investigaţii calificate în mai multe domenii ale cunoaşterii, 
la nivelul mineralelor, vegetalelor, animalelor, gândurilor, actelor şi faptelor 
omului şi ale altor fiinţe eterice sau spirituale.                                                        
 Investigaţiile pot viza informaţii şi energii referitoare la urme, amprente, 
spaţii informaţional - energetice, gânduri şi fapte ale omului, întâmplări, stările de 
sănătate, compatibilităţile iubirii şi căsătoriei, cu anumite profesii, pentru investiţii 
şi călătorii, examene, tema de viaţă, karma, soarta şi destinul persoanelor care ne 
solicită ajutorul, date şi informaţii despre alte persoane în viaţă sau defuncte. 
Pendulismul este o metodă  parapsihologică de investigare aparte deoarece 
îmbină cunoaşterea şi investigarea acestei lumi şi a altor dimensiuni prin mijloace 
specifice. Investigarea radiestezică a mineralelor, vegetalelor, animalelor şi 
biocâmpului uman diferă de cea informaţional - spirituală şi se face în mod 
diferenţiat după cum veţi sesiza în continuare. Investigarea directă are loc pe 
principiul rezonanţei energiilor radiante, a informaţiilor şi fluidelor 
electromagnetice. La întâlnirea limitei energetice sau a evenimentului codificat 
pendulul se comportă conform algoritmizării făcute anterior chiar de noi. Atunci 
când se deschid însă canale de legătură cu Astralul superior şi se accesează 
nivelele cele mai înalte ale spiritualului se face o altfel de comunicare către noi 
pentru problemele vizate spre a fi investigate. Investigarea spiritelor care nu mai 
sunt întrupate se face de către profesioniştii din Astral şi nouă ni se translatează 
rezultatele. Există o limbă de comunicare universică a spiritelor pe care am învăţat-
o şi noi şi ne înţelegem foarte bine cu ei.                                                                                                           
 Spiritele despre care vorbim şi cu care comunicăm noi sunt tot spirite 
omeneşti, superioare nouă însă şi care se găsesc libere în astral şi au voie să ia 
legătura cu noi şi să ne comunice informaţiile de care avem nevoie.                                                           
 Scanarea şi investigarea de la distanţă a spiritelor întrupate pe pământ şi 
aflate cu locaţia într-o altă ţară de pe această planetă se face tot prin intermediul 
Astralului şi putem primi informaţiile în limba vorbită de persoana investigată sau 
în cea universică. In acest caz se face comunicarea operatorului cu călăuza 
persoanei investigate.         Dacă un spirit despre care ne cereţi informaţii a fost 
eliberat din planul material al acestui pământ şi se află pe o altă planetă, într-un alt 
sistem solar, într-o altă dimensiune, investigarea şi comunicarea se fac tot prin 
intermediul Astralului. Nu se cheamă de către noi spiritele investigate ca să vină 
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aici în planul material şi nici la contactul canalului de legătură pentru că nu se 
permite intrarea în rezonanţă cu acestea. Spiritele se întrupează şi reîntrupează. 
Este posibil ca unele din spiritele pentru care ne cereţi să facem scanarea să se fi 
reântrupat din nou şi dvs. să ne cereţi să „vorbiţi” cu taţii, mamele ori amicii 
decedaţi. Vă imaginaţi ce nenorociri s-ar putea întâmpla dacă i-am chema aici? 
Scoaterea forţată din trupul fizic poate cauza boli grave şi chiar moartea spiritelor 
întrupate.                                                                                Pendulismul este o 
activitate calificată şi comportă o etică deosebită. Noi nu facem spiritism. Prin 
intermediul celor în drept din Astral ni se comunică tema de viaţă, problemele 
karmice, ale soartei şi destinului persoanelor care au nevoie de date despre propria 
viaţă. 

 Cine mişcă pendulul!?                                                                          De 
această dată pendulul este mişcat de călăuza noastră ca urmare  a codificărilor 
făcute anterior sau de spiritele care vin la contactul canalului de legătură şi 
comunicare. Regula este să se facă comunicarea cu Astralul printr-un canal de 
legătură specializat în informaţii şi energii şi care implică acţiunea unui spirit 
învăţător sau maestru al magiei albe şi adesea a călăuzei (îngerului păzitor) al 
operatorului. La contact vor mai veni uneori şi acele spirite luminoase ale 
Astralului superior care au posibilitatea scanării şi investigării problematicii în 
derulare şi fără de care nu se pot rezolva obiectivele urmărite. Această prezenţă se 
va realiza numai cu aprobarea şefilor ierarhici ai celor implicaţi din Astral. 
Scanarea se face de la distanţă şi nu se conjură spiritele libere pentru a veni în 
lumea materială.           Pendulismul nu intră în contradicţie cu dogmele 
religioase pentru că el pur şi simplu există şi nu are nevoie de aprobarea nimănui. 
Se face în numele Dumnezeului Luminii şi nu deranjăm spiritele din Astral.                                            
 Comunicarea dintre spirite se face permanent, fără ştirea omului întrupat şi 
doar uneori şi foarte rar cei care sunt iniţiaţi precum şi persoanele purificate şi 
profund credincioase în Dumnezeul Luminii pot realiza unele performanţe.                                            
 Operatorul trebuie să fie specializat  şi şcolarizat pentru a cunoaşte 
obligaţiile sale şi protecţiile pe care trebuie să le asigure pe timpul lucrului. Există 
şcoli pentru instruire şi manuale de pregătire în pendulism. Pendulismul nu este 
însă la îndemâna oricui.                   Operatorul radiestezist crede nestrămutat 
în / şi se supune numai Dumnezeului Luminii. Operatorul radiestezist care 
lucrează în lumina astrală magnetică obţine informaţii reale. Există şi operatori 
care lucrează sub incidenţa electricului şi a joasei vibraţii.                  Rezultatele 
acestora însă sunt îndoielnice. Asemenea operatori şi clienţii lor suportă batjocura 
spiritelor de joasă vibraţie cu care ei intră în contact.                                                                                     
 Eu am reuşit să menţin o legătură stabilă pe timpul lucrului cu ajutorul 
amplificatoarelor de cristale, a colaborării şi bunăvoinţei unor spirite elevate şi 
strategi în informaţii şi energii din Astralul superior.  Acordarea vibraţiilor 
operatorului cu cele ale obiectelor,  fiinţelor, activităţilor investigate este o greşeală 
care l-ar putea costa chiar viaţa pe imprudent. Soarta şi destinul, karma şi tema de 
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viaţă a unui spirit întrupat sau eliberat din planul material este ca o carte deschisă 
pentru unii din specialiştii acestui domeniu.  

Biotratamente si ritualuri      

         1. Consideraţii generale                                                                                                            
 2. Structura infoenergetică a omului:                                                               
- spiritul                                                                                                                - 
stratificarea spiritelor                                                                                              - 
întruparea spiritelor: tema de viaţă, soarta, karma şi destinul          - destruparea 
spiritelor întrupate                                                                            - purificarea, 
judecata, ridicarea la cerul lor                                                 - reîntruparea                                          
    - sufletul (perispiritul). Corpurile sufletului                                                      
- biocâmpul: - corpuri infoenergetice                                                                                  
- centri infoenergetici, meridiane şi canale                                          
infoenergetice, porţi de vibraţie 

        3. Biotratamente şi ritualuri  infoenergetice de vindecare a spiritului, sufletului 
şi trupului şi de influenţare benefică a temei de viaţă, soartei, karmei şi 
destinului:                                                                           - Cauzele îmbolnăvirilor                                     
  - Purificarea aurei (straturilor infoenergetice)                                          - 
Cristalele şi rolul lor pe timpul biotratamentelor                                          - 
Vindecarea proximală (nemijlocită) 

          - Depolarizarea                                                                                                - 
Inversa polarizare şi repolarizarea                                                             - Calarea 
corpurilor infoenergetice decalate                                                                                       
  - Refacerea, optimizarea şi supraenergizarea biocâmpului                          - 
Deschiderea centrilor infoenergetici (charkas-uri)                                   - Vindecarea 
de la distanţă, distală (etheric healing)                               - Vindecarea 
spiritului (chemarea în astral, noaptea în timpul somnului - celest healing)                                              
  - Ritualuri infoenergetice de vindecare a spiritului, sufletului şi trupului şi 
de influenţare benefică a temei de viaţă, soartei, karmei şi destinului                                                         
  - Obligaţiile operatorului bioterapeut                                                                - 
Obligaţiile pacientului 

 

Biotratamente                                                                                     Consideratii 
generale 
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 Bioenergia sau energia vieţii, energia vitală există pur şi simplu şi face parte 
din viaţa planetelor ce le însoţesc şi pe care le înconjoară sub denumirea de fluide 
magnetice. 

 Dotarea energetico - informaţională şi spirituală, cu întreaga ierarhie de 
spirite care vor conduce sistemele respective se face încă de la înfiinţarea lor pe 
coordonatele astrale iniţiale. Deci şi fluidele necesare vor fi repartizate încă de la 
început şi vor înconjura planetele. Există un spectru uriaş de raze, vibraţii care 
sunt îmbrăcate de fluidele specifice şi necesare raselor de oameni şi animale, 
păsărilor şi insectelor, reptilelor şi peştilor, soiurilor de plante, tipurilor de 
minerale. Şi în interiorul acestor fluide, mai ales a acelora de care depinde 
structura omului, există miliarde de vibraţii, numite raze, suprastructurate şi 
codificate în funcţie de stratificarea spiritelor în astral (corespondente bineînţeles şi 
spiritelor întrupate).  In Astral există anumite energii şi substanţe; pe 
Pământul omului există anumite energii şi substanţe - unele comune cu cele 
existente în ceruri. Altele sunt specifice doar Astralului. Omul trebuie să rămână 
racordat la energiile care-i sunt specifice prin intermediul ghizilor, călăuzei 
(îngerul păzitor), porţilor sale de vibraţie. Unele energii vitale, trupeşti sunt luate 
din alimente, apă, aer, pământ, plante, altele direct de la soare. Există în fiinţa 
noastră, în spirit, înscrise calităţi nebănuite de a cunoaşte, concentra şi condensa 
energiile şi substanţele viului din mediul înconjurător şi cele din astralul planetar.                                 
 Această cunoaştere şi mai ales, puterile folosirii acestor energii au fost 
codificate, ascunse, oprite, blocate de la manifestare pe timpul întrupărilor 
spiritului în plan material. Acum se decodifică doar anumite spirite omeneşti 
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întrupate pentru a-şi folosi puterile. Există o medicină a Astralului în care sunt 
specializaţi unii bioterapeuţi. Aceştia învaţă medicina astralului, au legătură şi 
comunică cu cerurile de unde vin la întrupare şi pot concentra şi dirija energiile pe 
spaţii şi la distanţe foarte mari.                                                                                            
 Bioterapeuţii sunt aşadar acei specialişti în bioenergii care sunt şcoliţi şi 
sprijiniţi de către Astral în misiunea lor de a însănătoşi oamenii prin metodele 
cereşti. Ei trebuie să înveţe bine structura anatomică a corpului uman, să fie şcoliţi 
la o instituţie de profil bioterapeutic publică ca să aibă un document official şi să 
poată funcţiona. Există mulţi profesionişti ai medicinii alopate care îmbină cu 
succes profesia de bază cu cunoaşterea în acest domeniu. Un bioterapeut este deci 
un specialist căruia i s-au decodificat puterile şi care practică medicina astrală pe 
pământ aşa cum vom vedea în cele ce urmează.                              Cred că nu mi-
o luaţi în nume de rău dacă vă reamintesc unde scrie despre aceasta: “Căci unuia îi 
este dat prin Duhul Sfânt cuvânt de înţelepciune, altuia cuvânt de cunoaştere, 
altuia credinţa, altuia daruri de vindecare, altuia puterea să facă minuni, altuia 
proorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi şi altuia interpretarea 
limbilor”.  (Corinteni 12, 13)                                                             Textul se 
referă la iniţiaţii magiei albe şi la preoţi. Religia fiind medicina spiritelor impune 
cu siguranţă servituţi, tot aşa cum medicii prescriu leacuri şi-l obligă pe bolnav la 
regim. Nimeni nu poate contesta, fără a fi nesăbuit, utilitatea medicinii, dar nici 
medicii nu-i vor forţa pe oamenii sănătoşi să se îngrijească şi să ia purgative.                
 Cam aceasta este şi deviza mea. Cei mai mulţi oameni au probleme cu 
sănătatea în condiţiile în care analizele efectuate în diverse laboratoare sunt 
perfecte. Aceşti oameni suferă de o dezordine energetică cauzată de motivele de 
stres, surmenaj, constrângere psihică, vampirism, decalaje energetice, depolarizări.    
 Bioterapeutul vă poate ajuta să vă recăpătaţi sănătatea oferindu-vă o 
diagnosticare infoenergetică corectă.                                   Aşadar vă spun că 
sunt bioterapeuţ autorizat care fac diagnosticarea infoenergetică a afecţiunilor de 
care suferiţi şi că tratez cu bioenergie, prin cristaloterapii, fitoterapii, meloterapii, 
aromaterapii psihoterapii bolile minţii, sufletului şi trupului dvs. Fac o analiză 
complexă a cauzelor inexplicabile a acestor boli şi stabilesc durata biotratamentelor 
şi comportamentul dvs. pe timpul acestora.  

Pentru informaţii suplimentare contactaţi-mă! 

 

Stratificarea spiritelor 

 În Astral spiritele sunt ierarhizate, stratificate: planetare, solare, stelare, 
universice, cosmice şi divine. Spiritele planetare sunt dispuse în locuinţe astrale 
(sfere) situate în jurul planetei Pământ. Spiritele au şefi ierarhici în Astral, cărora li 
se subordonează.Toate spiritele din Astral se subordonează necondiţionat 
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Dumnezeului Luminii de la care vine iubirea, lumina şi 
viaţa.                                                                                   
 Cea mai înaltă realizare a Creaţiei Dumnezeului 
Luminii este omul. Dumnezeul Luminii este SPIRITUL 
SUPREM, Omul Sfânt situat prin cunoaştere, vechime - 
este cel dintâi -, vibraţie şi putere    deasupra tuturor 
fiinţelor şi lucrurilor create de El Însuşi. Omul este creat 
după chipul şi asemănarea Lui Dumnezeu.                                              
 Şi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul 
Nostru, după asemănarea Noastră; ei să stăpânească 
peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste 
tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe 
pământ. Şi Dumnezeu a creat pe om după chipul Său , L-
a creat după chipul Lui Dumnezeu; i-a creat de sex 
masculin şi de sex feminin”.                                                                  
 Geneza 1, 2.                                                                                      

 Omul este bărbat şi femeie. Omul este treimic. Omul are spirit, suflet şi 
trup. Adică este dotat cu spirit, care locuieşte în cap; are suflet, care înconjoară 
spiritul şi se mai numeşte şi perispirit şi locuieşte în trup; are trup fizic care este 
înconjurat de 7 straturi energetice subtile numite corpuri infoenergetice.                                             
 În Astral spiritele nu au sex dar diferă după cum sunt mai mult electrice sau 
magnetice. Spiritele sunt ierarhizate, stratificate: planetare, solare, stelare, 
universice, cosmice şi divine. Este corectă reprezentarea spirituală revelată de 
biserică (a duhurilor luminoase, angelice). Omul se întrupează şi pe alte planete, în 
alte sisteme solare. Spiritele sunt ierarhizate şi în cadrul aceluiaşi Astral planetar, 
solar, universic, cosmic, divin. Planetele  pe care locuiesc şi oameni au un 
Guvernator planetar şi un Consiliu Karmic care judecă cauzele spiritelor întrupate 
şi conduc planetele.                                                 Spiritele planetare sunt dispuse în 
locuinţe astrale (sfere) situate pe trei straturi de spirite roşii, trei straturi albastre şi 
trei straturi de spirite albe, până aproape de Lună şi cu punctul de comandă pe 
satelitul natural al Pământului; cele solare sunt dispuse în jurul satelitului Soarelui; 
cele stelare sunt dispuse în structurile stelare; cele Universice la nivelul lor; cele 
cosmice într-un loc anume din Cosmos şi cele divine în Sfera Divină. Spiritele au 
şefi ierarhici în toate acele structuri şi se subordonează şefilor lor. Toate spiritele 
luminoase se supun necondiţionat Dumnezeului Luminii de la care vine iubirea, 
lumina şi viaţa. Pe timpul aprofundării cunoaşterii îm lumea materială spiritele 
Luminii evoluează (cresc în ierarhie) către Sfera Divină de unde au plecat. Nu 
există nici o pedeapsă sau păcat originar. Nimeni nu este pedepsit prin trimiterea 
în Lume. Trimiterea în Lume a duhurilor se face pentru ca acestea să cunoască 
drumul Creaţiei şi să deosebească binele de rău. Păcatul este atunci când omul se 
dedă conştient răului şi instrumentelor întunericului conlucrînd cu acesta într-un 
scop prestabilit. Oricum nu va mai scăpa din întuneric şi nu se va mai putea 
întoarce în lumină dacă se va încurca cu maleficul. Spiritele vin în lume pentru a 
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cunoaşte binele şi răul. Îndeosebi se întrupează pentru a cunoaşte iubirea. Că în 
lume există şi Iadul este altceva. Spiritele care nu s-au adaptat Luminii, iubirii, 
păcii şi armoniei Astralului şi s-au răzvrătit au fost aruncate în afara Creaţiei, în 
Sfera Infernului şi deposedate de lumină. Da, există şi spiritele întunecate ale lui 
Lucifer şi care au şi ele stratificare – ierarhizare în jos, spre întunericul şi frigul 
subplanurilor cosmice. Şi aşa vor rămâne damnate pentru veşnicie.                                                           
 Am scris toate acestea ca să cunoaşteţi că omul poate afla cu exactitate de 
unde vine, cine este şi care este rostul său în lume. Am scris toate acestea pentru ca 
cei interesaţi să mă poată contacta şi să afle unde au mai fost întrupaţi, cine sunt ei 
în Astral şi care le este tema de viaţă, soarta, karma şi destinul.  

 

Întruparea spiritelor: tema de viaţă,                                       destinul, soarta şi 
karma 

 Spiritul omului este o sămânţă divină şi are înscris în sine întregul program 
al desfăşurării activităţii sale în lume. Spiritele de oameni se întrupează în trupuri 
de oameni. Se întrupează în trup de femeie, evoluează ca prunc, se nasc, cunosc 
viaţa copii fiind, apoi adolescenţi şi tineri. Maturizându–se învaţă cele necesare 
profesiei, iubesc, se căsătoresc, îmbătrânesc. La întrupare omului i se dă o temă de 
viaţă care conţine elemente pozitive dar şi datorii din alte vieţi. Datoriile karmice 
dimpreună cu tema de viaţă se constituie în destin. Destinul se poate schimba. 
Soarta omului este dată de Divinitate curată şi el, omul, îşi înscrie propriile fapte.                                  
 Spiritul omului are înscris în sine Codul moral sau Codul ceresc, care 
reprezintă ordinea stabilită de Creator în lume. Tatăl Ceresc pune în spiritul tânăr 
toate fazele prin care va trece acesta în lume. Spiritul omului este trimis în Lume 
pentru a cunoaşte Creaţia Dumnezeului Luminii. Spiritul omului este legat de 
trilioanele de celule ale trupului său fizic, de centrii şi corpurile (straturile) sale 
energetice prin fire nevăzute. Spiritul omului se deosebeşte de alte spirite animale, 
vegetale, minerale. Venind la întrupare în trup de femeie, născându-se, pruncul se 
dezvoltă conform destinului său, se maturizează, munceşte, iubeşte, evoluează 
cultural şi profesional, cunoaşte binele şi răul, îmbătrâneşte...                                                              
 Programul fiziologic este înscris în fiinţa sa, în  trupul pruncului, încă de pe 
când se forma în pântecele mamei sale şi se va desfăşura până în ziua când trupul 
va trebui să moară. Acest program fiziologic este dependent de un alt program – 
destinul spiritului (duhului) care va utiliza trupul. Trupul va fi slab sau puternic, 
brunet sau blond, armonios sau cu malformaţii, conform destinului duhului. 
Soarta  spiritului la întrupare este dată de Divinitate ca să fie curată. Întrupându-se 
de mai multe ori pe pământ, spiritului îi rămân unele datorii neplătite faţă de unii 
semeni. În vederea  respectării Legii astralului pentru spiritele întrupate, de obicei 
datornicii şi creditorii lor revin în trupuri fizice împreună în diferite alte noi relaţii 
pentru a-şi plăti datoriile rămase.                                                                  Unii 
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revin pentru a plăti prin suferinţă. Alţii revin pentru a primi recompensa de iubire. 
Legea cauzalităţii se numeşte lege karmică. La venirea în trup spiritului i se dă o 
temă de viaţă: iubire, bogăţie, cunoaştere. Sesizez că sunt trei condiţii pozitive. Pot 
fi şi negative, adică: suferinţă, sărăcie, singurătate. Sau combinate karmic, pozitive 
şi negative. Tema de viaţă dimpreună cu elementele de karmă se constituie în 
destin.                                                                                       Se spune că soarta şi-
o face omul. Este adevărat. Destinul omului însă este înscris în fiinţa sa pentru 
veşnicie ca el să aparţină Luminii. Destinul la o întrupare este înscris tot în fiinţa sa 
şi este obligatoriu. Uneori însă şi-l schimbă singur prin căsătorie, prin studii 
inadecvate ori incompatibile cu tema sa de viaţă, prin fapte nedemne de Codul 
moral mai sus enunţat. Alteori i se pun piedici artificiale, mai curate sau mai puţin 
curate. Mai exact vin alţii şi-i fac destinul.                      După cum aţi sesizat până 
aici sănătatea, iubirea, căsătoria, capacitatea mentală, sporul casei (câştigurile) pot 
fi influenţate atât pozitiv cât şi negativ. Nu este drept şi nu este corect să se 
acţioneze malefic asupra destinului oamenilor. Şi totuşi se acţionează: din 
neştiinţă, din răzbunare, din egoism, pentru îndepărtarea concurenţei, pentru 
câştiguri ilicite, pentru câştigarea cu orice preţ a unei iubiri.            Desigur că 
pentru faptele lor vinovaţii vor fi judecaţi acolo sus, dar asta va fi după ce vor 
pleca de pe acest tărâm. Şi dacă s-au dedat complet întunericului şi au acţionat pe 
căile răului, cui vor mai da socoteală şi cine–i va mai judeca? Există oameni 
predestinaţi care îl pot ruga pe Dumnezeu să fie ajutaţi să facă bine semenilor lor 
pe timpul cînd sunt în trupuri pe pământ.                                                      Soarta, 
karma şi destinul omului pot fi modificate. 

 

 

Destruparea spiritelor întrupate 

 Viaţa spiritului (duhului) în trupul fizic este programată printr-un cod, o 
cifră încă înainte de a veni la întrupare. Atunci când se umple cifra, are loc 
destruparea – adică scoaterea spiritului omului din trupul fizic şi ducerea la cerul 
său de către îngerii destrupători. 
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   Nu există moarte. Viaţa spiritului este veşnică şi patria sa este în Astral. 
„Moartea” (destruparea) din plan material nu este dureroasă. Ea seamănă cu 
căderea în somn atunci când omul a avut o viaţă normală şi liniştită.                                                         
 Spiritele întrupate au o soartă, o temă de viaţă, o karmă şi un destin. Viaţa 
spiritului în trupul fizic este programată printr-un cod, o cifră. Viaţa spiritului 
(duhului) în trupul fizic este supervizată de ghizi şi călăuză (îngerii de stânga şi de 
dreapta precum şi cel din creştet) şi de mesagerul întrupător. De regulă 
destruparea are loc normal, la bătrâneţe. Când se apropie clipa, omului i se dau 
vise cu rudele sale decedate, cu prietenii plecaţi din plan material care-l aşteaptă 
într-un loc mai fericit. Concomitent are loc o slăbire a legăturilor spiritului cu 
trupul fizic. Pentru unele destrupări vin din Astral medicii destrupători care 
lucrează pentru aceasta.                                                                                                           
 In anul, luna, ziua, ora şi secunda stabilită spiritul omului părăseşte trupul 
care i-a folosit pentru experienţa acelei vieţi. Odată ieşit din trup, cordonul auriu 
se rupe şi duhul respectiv este dus într-o zonă, loc, spaţiu infoenergetic din Astral 
pentru purificare şi refacere. Pentru spiritele care s-au eliberat prin moarte violentă 
urmează o perioadă de refacere mai lungă, deoarece s-au distrus anumite corpuri 
ale spiritului şi trebuie vindecate şi refăcute. În acest răstimp spiritul eliberat din 
trupul fizic este monitorizat de călăuza sa, de unii medici specialişti, de rudele şi 
cunoştinţele sale care se află mai demult în Astral. I se accesează memoria solară şi 
începe să-şi reamintească cine este. Pentru a se convinge că nu mai este în trup este 
condus de călăuza sa (îngerul păzitor) prin locurile în care a trăit pe pământ şi 
chiar la mormântul său unde-i putrezeşte trupul fizic. Tot ca urmare a unor morţi 
violente, unele spirite nu se pot ridica la cerul lor şi rămân prinse între planurile 
Astralului fiind atacate de spiritele elementare ori de cele malefice. În unele 
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împrejurări aceasta se datorează ocupaţiilor tulburi vrăjitoreşti de pe pământ ori a 
unor magii negre efectuate asupra lor ca spirite întrupate. Acele spirite nu pot fi 
ridicate la cerul lor sunt deja prada duhurilor întunecate şi nu mai pot fi salvate 
sau cu mare greutate vor fi recuperate pentru a fi duse la nivelul lor. Îndeosebi 
pentru astfel de situaţii facem noi  referire aici la destrupare.                                                                       
 Ţinând cont că duhul eliberat violent din trup are legături karmice cu 
persoane „vii”, imaginaţi-vă ce urmări sunt pentru cei aflaţi în trup! Ruperea 
lanţurilor magnetice de acest tip este deosebit de periculoasă pentru operatorul 
care ar vrea să–i ajute pe cei rămaşi aici sau pe cei învăluiţi de maleficităţi în 
astralul inferior. Este bine de ştiut că destinul celui rămas în trup, cu care 
destrupatul avea legătură karmică, va fi amar. Practic aceştia vor fi bântuiţi, cum 
se spune popular, de demonii celui care nu poate pleca. Aspectul este asemănător 
cu suprapunerea convorbirilor telefonice a două posturi aflate în derivaţie.  Aceştia 
vor fi atacaţi ei înşişi de duhurile malefice care-i posedă pe cei destrupaţi violent 
ori asupra cărora s-a făcut magie neagră (dacă nu cumva au făcut ei înşişi) şi cu 
care se găseau în legătură karmică.                                                                                                        
 Precizez că există şi situaţii în care un spirit de joasă vibraţie abia destrupat 
de pe pământ nu vrea el însuşi să plece la cerul său. Dacă va acţiona o perioadă 
asupra persoanelor pe care le-a cunoscut inducându-le diferite stări şi trăiri vom 
avea de a face cu o bântuire în direct din partea aceluia şi se vor impune măsuri de 
corecţie ca să se ducă la locul său. Repet, sunt fire nevăzute care-i leagă pe oameni 
în cer şi pe pământ. 

 

Purificarea, judecata şi ridicarea                                        spiritului destrupat la 
cerul său 

 După destrupare urmează o perioadă de carantină, de convalescenţă pentru 
spiritul eliberat din materie şi adus în astral. După parcurgerea acestei perioade, 
spiritul este luat şi dus la judecată. Există judecată cerească pentru toate spiritele.                             
 În memoria solară a spiritului respectiv s-au înregistrat informaţiile cu 
privire întruparea respectivă şi cele ale vieţilor anterioare. Când se face judecata se 
pun pe balanţă atât faptele bune cât şi cele rele. Se analizează cum şi-a îndeplinit 
tema de viaţă şi datoriile karmice precum şi stadiul progresului, acumulările 
obţinute în întruparea respectivă. După care se hotărăşte să plece la cerul său dacă 
nu a evoluat, să fie retrogradat dacă a greşit grav, să fie recompensat dacă a 
progresat. În mod deosebit sunt recompensate spiritele care aduc servicii 
Divinităţii.                                                              Câte feluri de judecată există? Mai 
multe judecăţi îi sunt date spiritului întrupat şi celui liber să suporte. O judecată 
are loc atunci când face rău unui alt spirit întrupat (vecin, soţ, soţie, copil) şi care se 
plânge prin rugăciune la Dumnezeu că i s-au încălcat libertăţile. Faţă de acestea 
este chemat noaptea în Astral, de şefii săi, când mintea planetară şi trupul dorm şi 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 



Ciprian Bachigeanu 

este avertizat de fărădelegile comise.                  A doua zi se îmbolnăveşte din 
senin. Dacă nu îşi cere iertare de la cel pe care l-a afectat şi nu repară prejudiciul 
comis situaţia sa se poate degrada. Şi tot aşa ori de câte ori greşeşte. Dacă persistă 
în greşeală, poate să păţească chiar ceva şi mai rău. A doua judecată are loc atunci 
când îşi încheie tema de viaţă după o întrupare (cînd „moare” pe pământ).                                              
 A treia judecată este la finele unei Apocalipse mici – cea de 2000 ani. Sunt şi 
Apocalipse mijlocii, de 26.000 ani. O Apocalipsă lungă (mare) îmbracă parcurgerea 
a 500.000 de ani pământeni. Acum noi ne aflăm în plină desfăşurare a unei noi 
Apocalipse mici. Am intrat în Era Vărsătorului. Pe lângă înţelesul restrâns de 
revelaţie, Apocalipsa mai îmbracă şi sensul de perioadă a Planului unic al 
Creatorului. Atunci judecata are un spectru mai larg şi cuprinde ierarhiile astrale, 
stelare, cosmice şi divine – asta pentru că printre spiritele planetare întrupate au 
fost şi spirite de la nivelele respective care au avut misiuni speciale: de conducere a 
popoarelor, descoperiri ştiinţifice, schimbarea karmei planetare.                                                              
 Am descris toate acestea ca să ştiţi şi dvs. exact, fără hiperbolizări, ce se 
petrece cu spiritele întrupate. La ce vă pot folosi toate acestea? Tocmai de aici pot fi 
desprinse problemele karmice. Putem noi cunoaşte ce este înscris în memoria 
spiritului la fiecare întrupare? Da, putem să facem asta şi vă pot ajuta să cereţi 
corectarea acolo unde vreţi prin efort să schimbaţi cumpenele şi încercările dvs. Şi 
unele pot fi chiar neplăcute! 

 

Reîntruparea spiritelor 

 Un spirit poate să revină la întrupare de nenumărate ori pentru 
aprofundarea cunoaşterii. De fiecare dată o ia de la capăt: se naşte, creşte, se 
maturizează, îmbătrâneşte. Acest periplu al spiritului în lume este supervizat de 
Providenţă. Stăpâna acestui domeniu este spiritul, sufletul feminin al omenirii 
MATRONITA.                                       Evoluţia spiritului este înscrisă, 
programată şi supervizată din Astral. Ghizii şi călăuza urmăresc îndeaproape 
îndeplinirea temei de viaţă, plata datoriilor karmice, supunerea la anumite 
încercări - test. Această operaţiune de reîntrupare se face de către medicii sau 
mesagerii întrupători destinaţi din Astral special pentru aceasta.  Spiritul se 
reîntrupează în veşmintele vechi ca să se cheme reîncarnare? Îşi iau ele oasele din 
mormânt şi se mişcă scheletic prin lume cu ele? Dacă duhul o ia de la capăt şi se 
zămisleşte în trup de femeie aflată pe pământ, apoi se naşte şi evoluează ca prunc, 
copil, tânăr, om matur şi îmbătrâneşte înseamnă că fenomenul se numeşte altfel, 
adică reîntrupare. Înţelegem mai bine acum fenomenul de karmă. De această dată 
spiritul primeşte o nouă temă de viaţă, se adaugă noile datorii la destin, i se dă 
soarta curată. Concomitent cu el se reîntrupează şi beneficiarii acestei reîntrupări 
când are de plătit „ datorii”.                                                                                                    
 Uneori vine la reîntrupare cu amicii din Astral cu care vrea să 
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experimenteze noua „viaţă” pe pământ , reîntrupându-se şi ei cu el în diferite 
raporturi. De această dată viaţa sa poate să fie fericită, dacă într-o alta nu a greşit. 
Poate să fie o recompensă şi să vină la întrupare cu spiritul pereche (dual) pentru 
iubire, ceea ce este foarte rar. Există puţine spirite duale în Astral. Cele care vin şi 
sunt cu vibraţii apropiate pot fi numite spirite pereche. Este bine deci să nu lăsăm 
datorii morale pentru altă viaţă pentru că oricum le vom plăti. 

 

 Este bine de ştiut că tot ceea ce se leagă între oameni aici pe pământ, legat 
rămâne şi în ceruri şi nu se dezleagă decât printr-o nouă întrupare. Şi dacă greşim 
faţă de Dumnezeu atunci numai Dumnezeu va ierta. Iar dacă greşim faţă de 
semeni, este bine să se facă reparaţiile şi să se plătească prestaţiile acum, în această 
viaţă, pentru a nu suferi altcândva.                                                                             
 Nu ucide şi nu blestema, că se întoarce! Nu face crimă de Dumnezeu căci 
asemenea vei plăti!                                                             Odată cu aceasta fac 
trimitere la capitolul referitor la purificarea karmei, soartei, destinului spiritelor 
întrupate. Abia acum înţelege mai bine cele expuse în capitolele anterioare. 
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Sufletul (Perispiritul)                                                         Corpurile sufletului 

     Spiritul omului locuieşte în cap şi este înrădăcinat prin fire nevăzute de 
trilioanele de celule fizice şi de sutele de mii de porţi de vibraţie din straturile 
infoenergetice, centrii, meridianele şi canalele infoenergetice. Odată eliberat din 
Sfera Divină şi trimis în Lume pentru şcolarizare, spiritul este îmbrăcat într-o 
hăinuţă (corp energetic) pentru a fi protejat în Universul material. Corespunzător 
sistemului solar în care va intra, îmbracă o altă hăinuţă cu densitatea şi compoziţia 
eterică şi substanţele specifice aceluia. Spiritele se trimit la întrupare pe comunităţi, 
în grupuri şi sunt conduse de un şef. Şcolarizarea începe pe planeta de gradul cel 
mai mic, urmând cu planetele de grad mai mare, spiritele îmbrâcând hăinuţele de 
protecţie cu structura şi compoziţia energetică (fluidele) specifice acelei planete. 
Altfel nu ar putea să fiinţeze şi nici să se întrupeze în planul material al planetei 
respective. Aşadar, toate hăinuţele îmbrăcate de spirit până la ajungerea în trupul 
fizic şi pe timpul întrupării se numesc corpuri infoenergetice (straturile spiritului) 
şi noi, oamenii, le numim suflet.                                                                            
 Aceste corpuri sunt următoarele: cele trei corpuri ale duhului cu care a 
plecat din sfera divină şi pe care le va purta în veşnicie, apoi corpurile cosmic, 
universic, solar, planetar. În total sunt 7 corpuri ale duhului (spiritului).                                                   
 Adaptându-se Lumii materiale, la întrupare spiritului i se acoperă, 
blochează memoria solară şi i se dă un corp al mentalului planetar pe care-l va 
înregistra cu gândurile, informaţiile şi faptele vieţii sale noi. Legarea sufletului de 
biocâmp se face prin centrii energetici dispuşi în dublul eteric, care comunică în 
exterior, cu corpurile (straturile) biocâmpului prin porţile de vibraţie. Vă veţi 
întreba desigur de ce fac vorbire despre asemenea aspecte într-un site pe Internet. 
Păi foarte simplu, pentru că şi duhurile se îmbolnăvesc, iar specialitatea mea este 
de a vindeca spiritele, sufletele şi trupurile oamenilor bolnavi, prin metodele 
medicinii astrale şi de a preveni printr-o protecţie adecvată alte suferinţe în viitor. 
În Astral există medici specializaţi care repară duhurile bolnave după întrupări.                                     
 Pot eu să repar un spirit bolnav întrupat? Chiar dacă este spre uimirea dvs. 
eu vă spun că împreună cu Astralul pot să fac aceasta. Astfel reuşesc să-i ajut pe 
semenii aflaţi în suferinţă, care au suferit depresii nervoase, au mentalul descărcat, 
sunt posedaţi ori au fost prelucraţi şi atacaţi malefic. 

 

Biocâmpul omului 
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 Pentru a putea să fie apărat de intemperii şi pentru a se racorda cu Lumea 
exterioară spirituală, fluidică şi materială omului i s-a întocmit de către strategii 
din Astral, după matricea energetico -informaţională originară OM şi conform cu 
tiparele raselor umane existente în Lume, o îmbrăcăminte specializată numită 
biocâmp.  Biocâmpul este constituit din mai multe straturi exterioare trupului 
fizic numite corpuri energetico - informaţionale. Din diferite motive, unele 
aflându-se în afara voinţei omului, o parte dintre corpurile biocâmpului pot să se 
îmbolnăvească. Pentru a cunoaşte modalităţile intervenţiilor noastre calificate şi a 
aplicării metodelor medicinii astrale pentru vindecare facem noi această 
publicitate aici. 

                              

 

Corpurile infoenergetice 
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 Cea mai înaltă realizare din Planul Creaţiei o reprezintă indiscutabil crearea 
omului. Venit la întrupare duhul (spiritul) devine treimic: spirit care locuieşte în 
capul omului, trupul fizic pe care îl vedem, sufletul care le uneşte pe cele două şi 
care locuieşte în trup. Pentru a putea să fie apărat de intemperii şi pentru a se 
racorda cu     lumea exterioară spirituală, fluidică şi materială omului i s-a întocmit 
de către strategii din Astral, după matricea energetico- informaţională 
originară OM şi conform cu tiparele  raselor umane existente în univers, o 
îmbrăcăminte specializată numită biocâmp.                        Totalitatea corpurilor, 
centrilor, meridianelor, canalelor infoenergetice şi porţile lor de vibraţie, în tripla 
ipostază de spirit, suflet şi trup şi care se „întind” până la aproximativ 4 m în jurul 
trupului fizic, având legătură cu Universul prin canale de legătură specializate, 
reprezintă biocâmpul omului. Pentru fiinţarea lui în planurile stelare, cele ale 
astrelor şi planetelor au fost construite sisteme solare numite Arbori Sephirotici de 
către ştiinţa kabbalistică. Indiscutabil Arborele Sephirotic este construit pe 
structura omului şi îl deserveşte pe acesta cu energiile şi influenţele sale.                                                  
 Structura Sistemului nostru Solar pentru acest scop a fost realizată şi fiecare 
planetă şi Soarele şi Luna sunt îmbrăcate de corpul unui înger, geniul planetei 
respective, care are un magnetism specific. Organele corpului OM, corpurile 
energetice specifice organelor, corpurile energetice ale spiritului, ale biocâmpului 
ca întreg se găsesc în rezonanţă sau distonează cu întregul. Cu acordul Consiliului 
Karmic atunci când omul greşeşte, cu sprijinul medicilor din Astral atunci când 
apar disfuncţii ori blocaje ale porţilor de vibraţie, cu priceperea experienţei 
acumulate bioterapeutul repară biocâmpul celui aflat în suferinţă. Voi da câteva 
imagini în site-ul meu însă nu vom intra în detalii privind structurile corpurilor, 
meridianelor, canalelor infoenergetice. Detaliile se vor desprinde în capitolul 
biotratamentelor.  Eu vă pun la dispoziţie informaţiile care să vă ajute să 
corectaţi intemperiile unui destin mai greu încercat sau să vă faceţi sănătoşi în 
urma unor încercări inexplicabile. Interdependenţa astrală a influenţelor o rezolvă 
astrologul. Ce este înscris a vi se întâmpla vă desluşeşte parapsihologul specializat 
în divinaţie. Să vă însănătoşiţi vă ajută bioterapeutul. Acum înţelegeţi mai bine 
cele spuse de mine. În cazul manifestării unor boli inexplicabile în biocâmpul dvs. 
şi care nu au putut fi tratate pe alte căi, mă puteţi căuta pentru a vă ajuta cu toată 
experienţa şi priceperea mea. 
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Corpurile, centrii, meridianele, canalele infoenergetice si portile de 
vibratie 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 



Ciprian Bachigeanu 

 

 Venind la întrupare spiritul (duhul) îmbracă hăinuţele (corpurile) fluidice 
specifice: 3 corpuri divine, apoi cosmic, universic, solar, planetar.                                                              
 Biocâmpul omului este constituit din corpurile (straturile) infoenergetice 
dispuse în jurul trupului fizic: dublul etheric (matricea energetico - 
informaţională), astralul, solarul, mentalul, cauzalul, spiritualul, atmicul.                                                 
 La inserţia cu coloana vertebrală, ca nişte pâlnii de aducţiune şi expansiune, 
dispuse faţă - spate, rotindu-se ca nişte vortexuri în sensuri diferite, sunt 7 centri 
(chakrasuri) infoenergetici coloraţi diferit: muladhara, swadisthana, manipura, 
anahata, vishuda, ajna, sahasrara. De sus în jos, pe structura fizică a corpului 
omului există meridianele infoenergetice. Asigurând comunicarea fluidelor 
subtile, prin coloana vertebrală funcţionează canalele sushumna, ida şi pingala.                             
 Cele 7 corpuri ale duhului (spiritului), cele 7 corpuri ale biocâmpului, cei 7 
centri infoenergetici cunoscuţi ca denumire îndeosebi din iniţiatica orientală şi cele 
peste 365.000 de porţi de vibraţie şi canalul de legătură al spiritului întrupat cu 
ghizii şi călăuza sa pot fi afectate, blocate, închise, îmbolnăvite din diferite motive. 
 Repet, nu intru în structurile energetico - informaţionale ale acestora decât 
la cerere, însă aici fac referire pentru a se cunoaşte că există o medicină 
astrală, neconvenţională, alternativă la medicina alopată, pentru repararea 
structurilor fluidice ale omului în caz de blocare sau îmbolnăvire. Precizez că 
atunci când va fi nevoie de intervenţii stomatologice, chirurgicale sau tratarea unor 
boli contagioase ori cronice voi apela de urgenţă la medicina alopată şi specialiştii 
săi. Nu sunt în concurenţă, acţionez pentru sănătatea dumneavoastră. Specific 
doar că nu se pot trata bolile şi disfuncţiile fluidice şi ale spiritului de către 
medicina alopată. Mai precizez că este nevoie ca omul să se întoarcă la credinţa în 
Dumnezeu dacă vrea să fie mai sănătos şi mai fericit. 
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Cauzele îmbolnăvirilor 

 Odată cu întruparea, omului îi este dat să-şi îndeplinească destinul. Pentru 
a plăti anumite datorii karmice unii oameni suportă boli în trupul fizic sau în 
corpurile subtile ale biocâmpului. Pentru a plăti unele greşeli (păcate) ale vieţii în 
desfăşurare şi pentru a preveni nenorociri mai mari în viitor omul este avertizat 
prin boală că a încălcat Legea spiritului întrupat. Uneori se îmbolnăveşte din senin 
şi nu mai poate fi tratat. Cauzele unor boli inexplicabile le vom afla împreună dacă 
mă veţi solicita profesional.                                                                 Boala poate să 
fie numai o expresie a dezadaptării organismului uman, a diminuării capacităţii 
sale în natură. Boala poate fi urmarea unor cauze profesionale, a influenţelor fizico 
- chimice cu efect peste timp. Boala poate fi cauzată de disfuncţii organice, 
metabolice, cardiovasculare, neurofiziologice. Boala poate fi o expresie a 
dezenergizării perispiritului (sufletului), adică boală sufletească din lipsă de iubire 
ori un alt rău suferit de persoana respectivă. Boala poate fi cauzată şi de afectarea 
corpurilor infoenergetice ale biocâmpului din cauze exterioare voinţei omului. 
Boala poate fi expresia decalării corpurilor infoenergetice.                                                                   
 Adică aceste straturi energetice sunt aproximativ simetrice şi în urma unei 
sperieturi, accident, revenire rapidă din somn la realitate ele pot rămâne 
asimetrice, decalate şi pot produce dureri sau readaptări ale poziţiilor trupului 
fizic manifestate în diformităţi peste ani.                    Boala poate fi expresia 
închiderii totale sau parţiale a centrilor, meridianelor, canalelor, porţilor 
infoenergetice ale biocâmpului persoanei. Boala poate apărea ca urmare a 
vampirizării de către o altă persoană sau de „mediul înconjurător”. Boala poate 
apărea ca expresie a posesiilor spiritist – demonice. Boala poate fi indusă cu ştiinţă, 
profesionist, de către persoanele specializate ale răului în magia neagră, în semn 
de răzbunare, din egoism la cererea unor clienţi iresponsabili şi dedaţi 
fărădelegilor.                                            Spuneam că obiectivul ultim al demonilor 
este să sădească boala, nebunia şi să ia viaţa spiritelor luminoase întrupate. Aşadar 
vă recomand să fiţi atenţi la comportament, la modul de viaţă, profesie, căsătorie, 
prieteni, karmă, la magia neagră – care seamănă frica, teama, spaima, teroarea 
mentală şi sufletească, boala, nebunia, moartea. Niciodată magia albă nu va 
semăna asemenea aspecte.                                                                           
 Dictonul magiei albe este: „Pace, lumină, iubire, sănătate şi viaţă, armonie, 
fericire, optimism şi protecţie benefică”. 

 

Purificarea aurei (straturile infoenergetice) 
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 Aura omului poate fi văzută de către clarvăzători până la o anumită 
distanţă de trupul fizic. Aura evidenţiază numai corpul spiritual dispus în jurul 
capului persoanei, dar specialiştii au extins termenul până la limita dublului eteric 
şi chiar corpului astral. Pot fi „văzute” şi organele din corpul uman sub formă 
eterică, adică din punct de vedere coloristic şi fluidic.                                                                                    
 În funcţie de „petele” care apar în coloristica originală, se pot trage anumite 
concluzii medicale legate de sănătatea organului respectiv. De regulă un 
clarvăzător obişnuit vede aura până în corpul astral numit şi corpul emoţiilor şi al 
dorinţelor.                                              In realitate sunt 7 corpuri infoenergetice şi 
se întind până la 4 m în jurul persoanei. Un bioterapeut clarvăzător vede o parte 
dintre aceste straturi.  Prin excepţie clarvăzătorii superdotaţi accesează toate 
straturile biocâmpului (fizic, dublul etheric, astral, solar, mental, cauzal, spiritual, 
atmic) precum şi straturile interioare ale spiritului (planetar, solar, universic, 
cosmic, divine: voinţei, intuiţiei, înţelepciunii) până la o anumită limită desigur. 
Nimeni pe pământ nu poate „dezbrăca” steluţa divină fără să orbească temporar. 
Clarvăzătorii intuitivi „citesc” tema de viaţă, soarta, karma şi destinul persoanei. 

 Aşadar acestea sunt înscrise în corpurile spiritului întrupat şi nu pe cer sau 
în cronica akaşă. Problematica fizică, sentimentală, sefletească, mentală, cauzală, 
spirituală, atmică va fi „citită” de clarvizionarii intuitivi pe corpurile specifice 
acestor nivele pe care le-am enumerat mai înainte. Cu puterea care i s-a dat şi 
experienţa acumulată bioterapeutul trebuie să purifice, curăţe sau exorcizeze după 
caz  „aura” persoanei în nevoie (sufletul şi biocâmpul).                         Spun 
aceasta deoarece în unele situaţii este nevoie de exorcizare şi nu de purificare sau 
curăţire. După purificare, straturile (corpurile) energetice trebuie să se întoarcă la 
coloristica lor, la amplitudinea lor, la vibraţia şi compoziţia lor substanţială. O aură 
încărcată evidenţiază o persoană cu probleme. O persoană cu o vibraţie scăzută are 
coloristica ştearsă. O persoană dezenergizată are corpurile energetice strânse în 
jurul trupului fizic.                                             Un specialist bun în acest domeniu 
vă poate feri de complicaţiile viitoare spunându-vă cu ce anume vă confruntaţi şi 
ce trebuie făcut preventiv pentru reparaţii, vindecare, optimizare şi protecţie. 
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Vindecarea proximală, nemijlocită 

 

 Vindecarea nemijlocită, proximală presupune prezentarea persoanei cu 
probleme medicale la sediul, cabinetul pentru terapii complementare 
neconvenţionale pentru investigaţii şi biotratamente.  Are loc o consultaţie 
infoenergetică radiestezică concomitent cu vizionarea prin clarvedere perceptivă 
sau intuitivă şi diagnosticarea spirituală pe baza unor parametri infoenergetici 
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specifici stărilor de nesănătate ale spiritului, sufletului şi organelor trupului fizic.                                
 Se compară actele medicale ale persoanei, eliberate de instituţiile medicinii 
alopate, cu parametrii infoenergetici ai stărilor de nesănătate, cu care lucrăm noi. 
Se stabilesc cauzele îmbolnăvirii, nivelul cronicizării afecţiunilor, strategia şi  
metodele de tratament, numărul de şedinţe necesare. Asta înseamnă că unele boli 
cronice impun o perioadă mai mare de biotratamente. De regulă după primele 10 
şedinţe se face o pauză pentru optimizarea organică, apoi se fac din nou verificări 
medicale. Aceste verificări se fac pentru ca pacienţii să fie siguri că starea lor de 
sănătate se îmbunătăţeşte.                                                                      Vindecarea 
nemijlocită impune aşadar prezentarea pacientului la cabinetul respectiv cu 
documentele medicale şi supunerea sa la metodele de tratament ale medicinii 
neconvenţionale. Eu sunt doar operatorul intervenţiilor reparatorii bioenergetice, 
vindecarea definitivă o face Tatăl Ceresc. Este important să reţinem că se tratează 
şi vindecă concomitent toate afecţiunile de care suferă persoana bolnavă şi nu 
numai una. Se repară şi vindecă spiritul, sufletul şi trupul fizic, nefiind necesare 
intervenţii repetate pe sisteme sau grupuri de organe. Aceasta este măreţia şi 
minunea intervenţiilor bioterapeutice. 

Depolarizarea 

   

 Una din cauzele îmbolnăvirilor şi scăderea imunităţii 
trupului fizic o constituie depolarizarea straturilor(corpurilor) 
energetice.                             Depolarizarea se petrece 
concomitent şi în corpul organic, până la nivelul celulelor. 
Modificarea polarităţii celulare nu este de bun augur.                                        
 Spre exemplu: omul are două emisfere cerebrale. 
Corespunzător acestora el are doi poli la cap: unul magnetic şi 
unul electric. Unul este în raport cu energiile care vin de jos, de 
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la pământ şi este electric. Celălalt este 
în legătură cu energiile care vin de sus, 
magnetice.                                           
 In mod normal aceşti poli 
coexistă la cap şi amestecurile 
energiilor şi substanţelor au loc în 
trupul fizic, în straturile biocâmpului 
în mod firesc, prin canale şi meridian
centrii energetici, porţile de vibraţii. 
Din motive necunoscute de om poate 
avea loc o depolarizare a întregului 
biocâmp. În loc să fie o interfaţă între 
cer şi pământ persoana respectivă 
devine o cale de scurgere a energiilor 
magnetice, yang, către în jos.                                                 

e, 

 
 Dintr-un condensator devine o 
cale de scurgere (o rezistenţă). Dintr-o 
dată omul are un pol energetic la cap 
(yang, magnetic) şi altul la picioare 

(electric, yin).                                                                                       O asemena 
funcţionare este imposibilă şi depolarizarea îşi face efectul prin slăbirea organică, 
mentală, psihică, scade pofta de viaţă, omul este mai uşor atacat de boli, viruşi şi 
microbi. Păstrarea unei înalte vibraţii este cheia păstrării sănătăţii la toate nivelele: 
organic, sufletesc, spiritual (mental). Rezolvarea depolarizării nu se poate face prin 
băgarea în priză şi fizioterapii. 

  

  

 

 

 

 

Inversa polarizare şi repolarizarea 

  Femeia este polarizată diferit faţă de bărbat. Şi bărbatul este polarizat diferit 
faţă de femeie. Asta ca indivizi, dar şi în interiorul structurii infoenergetice a 
fiecăruia. Bărbatul este puterea femeii şi femeia este protecţia bărbatului. Atunci 
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când acest raport este schimbat apar probleme în cadrul cuplului. Când raportul 
este schimbat la nivel individual are loc o situaţie deloc de invidiat pentru 
persoana respectivă.                                                                                        Omul 
merge cu picioarele în sus şi cu capul în jos. De asemenea se invers – polarizează 
organele, celulele. O asemenea situaţie trebuie schimbată pentru că poate deveni 
extrem de periculoasă. Manifestarea cancerului are la bază această invers - 
polarizare care duce la o funcţionare şi înmulţire atipică a celulelor. De o asemenea 
inversare se folosesc vrăjitorii magiei negre atunci când îşi întrebuinţează hoarda 
de demoni pentru aservirea naivilor care le cer ajutorul pentru rezolvarea unor 
probleme personale.                                                                            Rezultatul va 
fi invariabil scăderea magnetismului persoanei, îmbolnăvirea acesteia, despărţirea 
cuplurilor, inducţiile malefice: boli grave, frică, teamă, spaimă, teroare, nebunie, 
furii, fapte iresponsabile, tentative de suicid.                                                                            
 Repolarizarea este necesară deci şi nu o poate face orice persoană. Nu se 
poate face cu farmece şi descântece. Nu vă daţi pe mâna oricui! Este viaţa dvs. în 
joc. 

 

Calarea corpurilor infoenergetice decalate 

   

Corpurile infoenergetice ale biocâmpului respectă cu aproximaţie forma trupului 
fizic şi sunt dispuse din aproape în depărtare având structuri fluidice cu vibraţii 
tot mai mari spre exterior. Dispunerea lor este realizată conform tiparului omului 
şi se întinde până la 4 m. Dispunerea corpurilor spiritului (sufletului) este spre 
interior, cele mai fine dintre ele fiind tot mai profunde, spre steluţa divină. Din 
motive necunoscute de om energetica sau vibraţia acestor corpuri (straturi), 
interne, dar şi a celor externe variază. Alteori corpurile infoenergetice ale 
biocâmpului sunt influenţate nebenefic, murdărite de intervenţii exterioare.                                            
 Problema delicată este atunci când se decalează, devin asimetrice ca urmare 
a revenirii greşite din Astral, când omul se trezeşte speriat din somn din cauza 
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unui zgomot  sau în urma unei agresiuni fizice, accident deosebit de grav. Aceste 
decalări seamănă cu descentrarea unui angrenaj de roţi dinţate care începe să facă 
zgomote neplăcute şi se strică. În urma unei asemenea decalări nici porţile de 
vibraţie cu centrii infoenergetici nu mai corespund şi energiile subtile nu mai 
pătrund spre corpurile fluidice interioare ale spiritului.  Biocâmpul se 
blochează omul se îmbolnăveşte şi nu-i mai dă nimeni de cap. Există deci o ştiinţă 
şi o profesie a reparării unor asemenea decalaje. Numai un bioterapeut 
experimentat, cu o mare putere infoenergetică, care vede şi simte energiile subtile 
vă poate ajuta. Medicina alopată se ocupă de trup şi de reacţiile chimice organice şi 
anorganice.                                                                                              Medicina 
astrală se ocupă de tehnica utilizării fluidelor astrale, a reparării şi vindecării 
corpurilor subtile ale spiritelor libere şi celor întrupate. Medicina astrală se mai 
ocupă cu repararea corpurilor (straturilor) subtile ale biocâmpului spiritelor 
întrupate dirijând influenţele benefice ale acestor fluide asupra trupurilor fizice cu 
afecţiuni pentru a le vindeca. Reparând corpurile biocâmpului, îndeosebi în urma 
intervenţiilor chirurgicale, omul se face sănătos mai repede.    

                           

 Eu sunt opratorul acestor intervenţii şi vă spun cu modestie că av multiple 
rezultate benefice. 

 

Refacerea, optimizarea şi supraenergizarea biocâmpului 

 Omul este treimic: are spirit, are trup fizic, are suflet. Biocâmpul omului 
este viu, deoarece în el fiinţează steluţa divină care este spirit din Trupul Tatălui 
Ceresc. Medicina astrală cunoaşte şi aplică tehnologia întrupării spiritelor şi 
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repararea şi vindecarea celor bolnave, utilizând fluidele astrale asupra spiritelor 
libere şi celor întrupate pe pământ. Coordonează totodată legăturile ghizilor, 
îngeraşii de stânga şi de dreapta şi călăuzelor (îngerul păzitor) cu spiritele 
întrupate. 

  

 Aşadar spiritul întrupat este supervizat toată viaţa sa pământeană şi nimic 
nu-i scapă astralului din ceea ce gândeşte şi face acesta. Medicii din astral intervin 
pentru repararea şi vindecarea spiritelor întrupate noaptea când acestea se 
decorporalizează.  Bioterapeutul are comunicare cu astralul, vede şi simte 
energiile şi ca operator dirijează eficient substanţele şi fluidele astrale pentru 
repararea corpurilor bioenergetice grosiere ale spiritelor întrupate (pacienţilor 
aflaţi în tratamente).                                                           Bioterapeutul accesează 
toate corpurile infoenergetice ale biocâmpului pacientului: fizic,dublul etheric, 
astralul, solarul, mentalul, cauzalul, spiritualul, atmicul pe care le reface şi le 
vindecă dacă sunt bolnave.                                                                                                 
 Acţionând din exterior către trupul fizic, el reface comunicarea 
infoenergetică cu fluidele astralului planetar prin porţile de vibraţii cu chakra 
solară, care va asigura difuzia infoenergiilor în centrii, meridianele şi canalele 
infoenergetice. De la acest nivel se absorb infoenergiile şi de către corpurile 
spiritului întrupat. 
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 Urmează munca refacerilor organice prin intervenţii directe o perioadă de 
timp apoi se va acţiona prin transmisii - emisii şi transmutaţii de la distanţă prin 
canalele specializate ale Astralului. Avem deci de a face cu o muncă complexă şi 
de o mare răspundere. Fiind ajutat de medicii din Astral, bioterapeutul va vindeca 
mai repede pe cei aflaţi în nevoie atât în intervenţiile nemijlocite cât şi prin 
transmisiile distale. Procedeele sunt foarte complexe şi nu are rost să intrăm în 
amănunte. Vă spunem acestea doar pentru ca dvs. să fiţi cât de cât în temă. 
„Minunile” vindecărilor se fac în timp, prin repetarea intervenţiilor mele şi nu 
dintr-o dată.                                                                După purificarea şi curăţirea 
infoenergetică a pacienţilor urmează refacerea corpurilor biocâmpului, 
optimizarea acestora şi la urmă supraenergizarea până la necesarul vindecării 
precum şi protecţia împotriva atacurilor din exterior.                                                                   
 Pentru cei care vin la mine pentru invetigaţii şi bioterapii reţinem că trebuie 
să aducă acte medicale recente pentru luarea în evidenţă şi fotografii color în 
poziţia în picioare, mărimea 9/12 pentru situaţiile în care se va acţiona şi de la 
distanţă. 

 

Deschiderea centrilor infoenergetici (chakrasuri) 

  

 Oricât de mult s-ar strădui un bioterapeut să repare trupul fizic, sistemele 
şi organele prin reducerea deformaţiilor energetice ale acestora şi pentru refacerea 
corpurilor subtile, dacă nu se restabileşte comunicarea centrilor energetici cu 
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corpurile energetico -informaţionale prin porţile de vibraţie, dacă nu se redeschide 
legătura cu ghizii şi călăuza (canalul de legătură), bolile se reinstalează. Dacă nu va 
exista o aprobare prealabilă din partea Astralului pentru a se interveni în sprijinul 
persoanei respective, nu va apărea nici un efect şi se va munci degeaba. Ceea ce 
bioterapeutul va face ziua, noaptea vor desface specialiştii din astral. Toţi se vor 
subordona Legii spiritelor întrupate şi celei cauzale.                                                                                   
 De ce se va întâmpla asta? Ori pentru că boala respectivă va fi dată cu 
caracter preventiv ori că din motive mai puţin conştientizate omul a depăşit 
consumul energiilor date pentru întruparea respectivă. Acum înţelegem mai bine 
că funcţionarea treimii om (spirit, suflet, trup) nu se realizează numai cu energiile 
de la soare şi cele alimentare.  Aşadar pentru neconformistul întrupat are loc o 
închidere forţată a unor centri energetici. Împotriva unei asemenea hotărâri divine 
nu se poate acţiona decât prin apelarea Consiliului Karmic planetar şi într-o 
perioadă anume de timp, după ce bioterapeutul primeşte aprobarea. Treaba este 
deci mai complexă. Tehnica redeschiderii centrilor energetici este stăpânită de 
puţini specialişti şi nu se recomandă să se facă experimente pe clienţi şi pacienţi. O 
greşeală poate să conducă la urmări imprevizibile. Aşa spre exemplu centrii 
energetici nici nu se deschid toţi la anumite vârste ale omului. Deschiderea tuturor 
centrilor energetici şi a canalului de legătură cu astralul poate determina activarea 
canalelor ida, pingalla şi sushumna şi pornirea energiilor kundalini. Dintr-odată 
omul obişnuit devine paranormal.                                                                             
 Deschiderea centrilor energetici se mai practică şi de către maeştrii magiei 
albe pentru optimizarea novicilor şi iniţiaţilor în vederea evoluţiei treptate a 
acestora în domeniul cunoaşterii ştiinţelor paranormale astrale. Dacă nu se 
respectă toate etapele activităţilor pot apărea dureri insuportabile şi chiar efecte 
mult mai grave. Este bine de ştiut că medicina astrală este o ştiinţă deosebită şi 
poate fi practicată de oameni specializaţi, deosebiţi.                                                        
 Diletantismul şi şarlatanismul nu încap în această activitate. Spun asta nu 
pentru că aş fi numai eu acela care poate face toate cele descrise mai sus, dar vă 
spun ca să ştiţi şi dvs. şi eventual să vă feriţi de surprize neplăcute. Există o etică şi 
un profesionalism aparte în această meserie.  

Vindecarea spiritului  
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 Pentru vindecarea spiritului (duhului) bolnav se apelează la intervenţia 
medicilor din astral de către bioterapeutul profesionist. Este vorba de repararea, 
refacerea şi vindecarea corpurilor spiritului şi aceasta nu se poate face aici, pe 
pământ. De aceea, bioterapeutul care are comunicare cu specialiştii din astralul 
planetar cere intervenţia acestora. O parte din intervenţii se desfăşoară de către 
bioterapeut aici, în cabinete specializate, iar partea cealaltă, deosebită, în Astral, 
unde există anumite substanţe şi puterile intervenţiilor sunt mai mari.  Ideal 
este atunci când puterea şi profesionalismul, comunicarea operatorului 
bioterapeut cu Astralul este deplină şi conlucrarea se face aproape complet prin 
canale de energii specializate şi transmutaţii fluidice cu amplificări mari cu 
ajutorul sistemelor de cristale.                             Cei care mi-au solicitat sprijinul 
aveau probleme ale mentalului planetar şi solar îndeosebi. Intervenţiile benefice 
asupra unor copii care nu puteau vorbi la vârsta de 4 - 5 ani şi altele făcute asupra 
altora cu deficienţe în gândire datorate unei evoluţii insuficiente a corpului mental 
au fost salutare.                                                                                 Creierul este 
un instrument al spiritului, nu creierul gândeşte, ci spiritul. Copiii handicapaţi în 
creşterea fizică şi cărora nu le-a putut nici un medicament vindeca hipofiza 
(pituitara) au fost salvaţi şi au crescut „într-un an cât alţii în zece”. Prin hipofiză 
spiritul întrupat activează îndeosebi creşterea fiziologică şi prin epifiză 
coordonează îndeosebi metabolismul. 

 Cu toate că asupra epifizei (pineala) unor pacienţi cu carenţe grave 
metabolice s-a acţionat anterior cu diferite medicamente, până la intervenţiile mele 
nu s-a reglat metabolismul lor. Două motive au existat. Primul a fost că spiritul 
celui care nu vorbea era bolnav. Motivul al doilea a fost şi mai clar – canalele de 
energii erau opturate şi ganglionii simpatici şi parasimpatici blocaţi. În urma unei 
intevenţii chirurgicale pentru care anestezia s-a făcut în coloana vertebrală fuseseră 
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distruşi ganglionii parasimpatici cu acul seringii. După deblocări repetate şi 
refacerea traseelor şi corpurilor bolnave au început să funcţioneze şi celelalte 
glande cu secreţie internă.                         Dacă nu aş fi cunoscut şi nu aş fi aplicat 
medicina astrală pe corpurile lor infoenergetice nu aş fi reuşit nici eu. Aşadar 
remarcăm din nou că nu este o competiţie cu medicina alopată, ci doar o 
colaborare în sprijinul semenilor noştri aflaţi în nevoie. Nu este o competiţie şi nici 
măcar o încălcare a dogmelor bisericeşti, deoarece însuşi Iisus Hristos a fost cel 
mai mare bioterapeut din toate timpurile şi apostolii Săi au aplicat cu succes 
medicina astrală sacrosanctă. Nu numai apostolii acelui veac au făcut aceasta, ci şi 
sutele şi miile de vindecători ai veacurilor următoare, până la noi. Efectele 
intervenţiilor mele au fost maxime atunci când distrugerile nu au fost totale. 

 

           Vindecarea de la distanţă (etheric healing) 

 

 Această metodă este deosebită şi reclamă o cunoaştere aprofundată şi 
o experienţă mare în domeniul bioterapiilor şi medicinii astrale, transmutaţiilor, 
canalelor de comunicare şi locaţiilor persoanelor interesate: operator bioterapeut, 
pacienţi, medicii din astral şi strategii în informaţii şi energii. De asemenea este 
nevoie ca primele intervenţii şi învăţarea modalităţilor de luare a legăturii la 
distanţă cu noi şi cu astralul să fie învăţate aici la cabinet, în mod direct şi corect.                                   
 Consultaţiile, diagnosticările, purificarea, refacerea şi optimizarea 
structurilor infoenergetice, calarea corpurilor decalate, redeschiderea centrilor 
energetici şi a legăturilor cu ghizii şi călăuza se fac la cabinetul specializat. Ulterior 
vom stabili orele la care vom lucra (comunica) de la distanţă şi veţi beneficia de 
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transmisii în direct sau transmutaţii (ritualuri benefice de vindecare) şi inducţii 
energetice şi fluidice maxime precum şi de asistenţa specializată a Astralului. 
 Ţinând cont de faptul că avem de a face cu o proiecţie holistică a 
chipului dvs. în Astral va fi nevoie să aduceţi la consultaţie şi o fotografie color 9 / 
l2  de ultimă oră. Desigur că veţi veni şi cu ultimele documente medicale: bilete de 
ieşire din spitale, reţete, diagnostice, radiografii (filme), ecografii (foto), tomografii 
(filme), laparoscopii. 

 

Ritualuri infoenergetice benefice de vindecare a spiritului (minţii), sufletului şi 
trupului şi de influenţare benefică a temei de viaţă, soartei, karmei şi destinului 

 

  

 Ritualurile benefice de influenţare infoenergetică cu energii şi fluide 
astrale, cu participarea geniilor planetare şi astrale, pentru vindecarea tuturor 
afecţiunilor de care suferiţi, la cele 3 nivele: spirit, suflet şi trup conform cu tiparul 
dvs. uman reprezintă performanţa cea mai înaltă a medicinii astrale. Un asemenea 
program se desfăşoară pe o perioadă mai mare, până la vindecarea completă, 
concomitent cu intervenţiile la cabinet sau la distanţă.                                                       
 Scopul ritualurilor de influenţare benefică a stării de sănătate a 
persoanelor este vindecarea prin transmutaţie de spaţii infoenergetice benefice pe 
coordonatele astrale ale locaţiei bolnavului. Consistenţa substanţială şi energetică 
aparţine unui program cu desfăşurare în viitor. În acest program sunt incluse 
forţele angelice ale Astralului superior planetar, solar, universic, cosmic şi divin şi 
infoenergiile de care au nevoie. Se concentrează de asemenea puterile elementale 
ale astralului planetar: focului astral, apei (energii astrale), aerului şi pământului şi 
îngerii acestor puteri.                             Ritualurile benefice de influenţare a strării 
de sănătate se fac sub semnul şi în numele Dumnezeului Luminii şi se bazează pe 
credinţa pacienţilor în Dumnezeu. Nici o altă intervenţie ateistă sau a vreunui 
impostor precum că ar avea har, dar şi putere de aiurea nu reprezintă adevărul. 
Noi facem parte dintr-un întreg şi am primit viaţă şi lumină de la Dumnezeul 
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Luminii. Tehnica transmutaţiilor energiilor şi fluidelor concomitent cu intervenţia 
medicilor din astral este deosebită. Un asemenea program se desfăşoară 
permanent, zi şi noapte, noapte şi zi până la îndeplinirea obiectivului benefic 
stabilit.                                         Pentru detalii şi stabilirea consistenţei, a 
compunerii unui asemenea ritual trebuie să luaţi legătura personal cu mine. Vă 
spun doar că se desfăşoară concomitent cu celelalte metode bioterapeutice. 
Amintindu-ne de cauzele îmbolnăvirilor, desprindem concluzia că prin asemenea 
ritualuri se mai pot influenţa benefic, pentru viitor: protecţia personală împotriva 
descîntecelor, deochiului, farmecelor, vrăjilor, magiei negre îndeosebi care 
generează bolile şi stările de frică, teamă, spaimă producătoare de boli. De 
asemenea se pot influenţa benefic relaţiile interpersonale, afacerile, sporul casei, 
examenele la facultate, călătoriile, se pot desface cununiile legate, se pot optimiza 
compatibilităţile între partenerii de afaceri şi în căsătorie prin creşterea 
magnetismului personal.                                                                       Intervenţia pe 
cale de ritualuri infoenergetice pentru influenţarea benefică a sănătăţii, afacerilor, 
iubirii, soartei, karmei, destinului se face prin proiecţii şi transmutaţii în viitorul 
dvs., care, la îndeplinirea termenelor programate declanşează influenţele de care 
aveţi nevoie pentru a reuşi în tot ceea ce întreprindeţi. Ca în programele de 
calculator se procedează, numai că inforenergiile şi forţele necesare optimizării 
vieţii dvs. aparţin astralului. Asemenea intervenţii se fac pentru a restabili 
echilibrele dereglate din diferite motive sau pentru a vi se schimba destinul 
deformat de intervenţioniştii întunericului. Încă odată precizez că destinul se poate 
schimba.                                               Pentru a vă cunoaşte mai bine viitorul şi 
ca să ştiţi cum să acţionaţi şi de ce să vă feriţi, eu vă ofer un horoscop personalizat, 
individualizat pentru o perioadă de 1 – 3 ani pe probleme de sănătate, economice, 
compatibilităţi în căsătorie şi în iubire, profesionale, economice. Acest horoscop 
reprezintă o mare realizare, deoarece se referă la persoana în cauză şi nu are 
aspectul general cu care ne-a obişnuit mass - media. Astfel veţi cunoaşte şi ce 
încercări personale vă aşteaptă în starea de sănătate în funcţie de influenţele astrale 
şi tema dvs. de viaţă. 

 

Obligaţiile operatorului bioterapeut 
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    Nu toţi paranormalii pot fi bioterapeuţi. Bioterapeutul are anumite obligaţii 
pe care nu le poate încălca:                                                                                              - 
să creadă în Dumnezeul Luminii din toată fiinţa sa.                                    - să 
combată orice formă de manifestare a maleficului şi slugilor întunericului, să-i 
anihileze sau să-i alunge, după caz.                                               - să cunoască 
despre sine precum că este sau nu spirit mai mare decât spiritul întrupat al 
persoanelor care vin şi-i cer ajutorul; un spirit mai mic nu va putea accesa karma 
unui spirit mai mare şi nu va avea vibraţia necesară să-l poată ajuta.                                                         
 - să poată distinge un spirit pozitiv de unul negativ sau malefic.                                          
 - să aibă comunicare cu Astralul prin clarauz, clarvedere sau prin 
instrumente radiestezice: pendulul şi ansa radiestezică.                                            - 
să fie şcolarizat în domeniul terapiilor complementare, radiesteziei infoenergetice, 
într-o formă de medicină dacă este posibil şi dacă nu are cum să colaboreze cu un 
medic la cabinetul său.                                 - să fie rupt de karmă pentru a nu 
influenţa infoenergetic karma, soarta, destinul şi tema de viaţă a pacienţilor săi.                                     
 - să fie iniţiat în ştiinţele oculte pozitive şi să-şi cunoască puterea . - să fie 
cinstit şi demn, să nu aibă vicii şi să fie căsătorit.                       - să fie modest în 
investigaţiile ştiinţifice şi să ceară intervenţia Astralului pentru soluţionarea 
problemelor şi stabilirea cauzalităţilor.                - să nu accepte minciuna sau calea 
de mijloc în folosirea ştiinţei şi cunoaşterii, a puterilor, fluidelor şi energiilor 
Astralului.                                     - să cunoască Legile Astralului pentru spiritele 
întrupate şi să le exploateze corect.                                                                                               
 Şi acum, pentru că aţi avut răbdare şi aţi parcurs aceste pagini, vă spun că 
eu comunic cu spiritele din astral printr-o limbă comună, numită Universică şi că 
ne înţelegem foarte bine.  

 

Obligaţiile pacientului, clientului  
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   În acţiunile parapsihologice, îndeosebi în bioterapii se porneşte de la noţiunea de 
BINE şi se practică BINELE.                                                  Pacientul este obligat:                               
 - să creadă sincer în Dumnezeul Luminii.                                                            - 
să aibă încredere în metoda practicată de mine.                                              - să 
respecte programul stabilit de specialistul bioterapeut.                     - să accepte şi 
să folosească instrumentele intervenţiilor infoenergetice:                                                                              
 a. apa magnetizată (aghiazma), alimentele magnetizate, 
utilizarea cristalelor, şedinţe de exorcizare – purificare pentru sine şi spaţiul său 
locuibil, frecventarea bisericii şi a rugăciunii, invocarea Luminii, modificarea 
comportamentului şi trăirilor de ură, furie, răzbunare; folosirea tămîiei şi 
beţişoarelor aromate; utilizarea pomenilor, slujbelor de maslu şi sfinţirea casei                                        
 b. nu are importanţă că unii clienţi aparţin altei religii căci aceştia se vor 
ruga la Dumnezeu conform credinţei lor.                                                   - 
rezultatele aşteptate trebuie să fie posibile, adică boala sa să nu fie cronică cu 
distrugere masivă de organe, cancerul să nu fie în stare de metastază atunci când 
veniţi la mine.                                                    - rezultatele aşteptate trebuie să fie 
posibile, adică pentru a fi inginer trebuie să ai o facultate, pentru a fi investitor 
trebuie să ai capital, ca să te căsătoreşti trebuie să ai un partener şi cu ce-ţi întreţine 
soţia şi copiii.                                                                                               - rezultatul 
aşteptat să facă parte din sfera BINELUI.                                - să manifeste 
discreţie în legătură cu intervenţiile infoenergetice şi spiritual – energetice, 
deoarece atunci când vorbim altora despre proiectele mele diminuez forţa care 
activează în plan mental. Există persoane care  „absorb” energiile şi nu este bine să 
le vorbesc despre proiectele mele.                                                                                          
 Pentru repararea unor boli este nevoie să se ţină post, pentru altele numai o 
dietă sau un regim alimentar. De regulă se întocmesc liste cu alimentele 
compatibile pacientului pentru perioada tratamentului bioterapeutic şi trebuie 
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respectate. Pentru pacienţii cu carenţe se prescriu polivitamine, poliminerale şi 
ceaiuri din plante medicinale. De cele mai multe ori pacienţii renunţă la 
medicamentele care le-au fost administrate anterior pentru că nu mai este nevoie 
de ele.                                                                                                                       În 
legătură cu alte aspecte specifice fiecărui caz în parte vom discuta la momentul 
potrivit. Între pacient şi specialistul bioterapeut trebuie să se stabilească o 
atmosferă de respect şi încredere deplină. 

Protecţia informaţional - energetică 

 1. Protecţia magică                                                                                          2. 
Simbolurile magice                                                                                     3. Protecţia 
informaţional - energetică specializată a persoanelor, sediilor de firme, obiectelor, 
animalelor, terenurilor, afacerilor, relaţiilor interpersonale                                                                           
 4. Protecţia informaţional - energetică a persoanei 

 1. Protecţia magică                                                                                          

 Formele protecţiei magice: - Protecţia non – fizică                                                         
                                               - Cum să ne rugăm                                                                                
- Sfera de lumină                                                                                       - Canalul de 
lumină                                                                                        - Extensia aurică                                          
                                               - Tehnici fizice de protecţie                                       
                                               - Cercul protector de lumină                                                                  
- Apa sfinţită                                                                                                            - 
Ierburile                                                                                                                   - Sarea 
consacrată                                                                                                    - Tămâia                                     
                                                               - Lumânările                                                
                                               - Cristalele                                                                                          
- Scutul de protecţie şi canalul de                                                     lumină 

1. Introducere                                                                                                       2. Ce este 
protecţia magică?                                                                                  3. De ce avem 
nevoie de protecţie?  

 Introducere 

 Înainte de a citi acest document, vă rog să înţelegeţi că a fost  scris pentru o 
varietate de oameni curioşi şi foarte interesaţi, începători şi moderaţi, precum şi 
pentru unii mai avansaţi în cunoaşterea tainelor magiei. Câteva din tehnicile 
descrise de mine nu trebuie încercate de persoanele neiniţiate sau începătoare. Nu 
spun asta pentru a face pe cineva să se simtă inferior, dar trebuie să vă preven, 
spre binele vostru, că o parte dintre ele sunt tehnici care cer îndrumare din partea 
unui iniţiat sau a unei fundaţii specializate în aceste proceduri fundamentale şi 
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practici deosebite. Includ acest avertisment, deoarece ştiu că mulţi începători nu 
vor fi pregătiţi pentru a parcurge aceste proceduri, dar cum tentaţia lor va fi mare 
nu putem spune decât că îşi asumă deplina responsabilitate. Protecţia energetico - 
informaţională este o disciplină care trebuie studiată, practicată şi învăţată. Atâta 
timp cât o veţi învăţa corect şi veţi acumula noi cunoştinţe, veţi progresa voi înşivă 
şi vă veţi dezvolta abilităţile şi capacităţile paranormale, veţi reuşi să faceţi mai 
multe lucruri minunate în viaţă. Ceea ce consider eu ca tehnici mai avansate ale 
protecţiei magice sunt cele care necesită multă practică în manipularea energiilor şi 
în lucrul cu Astralul.  

 Ce este protecţia magică? 

 Protecţia magică este ştiinţa de a ne proteja pe noi înşine şi spaţiul 
înconjurător de infestările şi atacurile malefice, este matricea energetică a forţelor 
universale acordate la dorinţa proprie, rezultând astfel un scut etheric pe toată 
suprafaţa şi în Canalul energetic din jurul nostrum.                                                                                       
 Protecţia energetică biofotonică şi electromagnetică se aseamănă cu 
sistemul electronic de securitate şi supraveghere pus în case şi în jurul curţilor 
voastre.                                                                            Protecţia defensivă vă poate 
preveni de apropierea primejdiei, vă poate ajuta să intensificaţi apărarea şi să ţineţi 
pericolul cât mai departe.                                                                                                  
 Protecţia energetică poate îmbrăca mai multe forme: fizică,   pur - mentală, 
ritualistică specializată sau orice alte combinaţii ale acestora. Fiecare formă de 
protecţie are avantaje şi dezavantaje în funcţie de mijloacele folosite şi timpul 
necesar pentru procedură.  Aceste forme ale protecţiei energetice sunt numai 
câteva posibilităţi pe care le puteţi alege şi reprezintă o selecţie din scrierile despre 
acest subiect. 

 De ce avem nevoie de protecţie? 

 Protecţia energetico - informaţională este esenţială pentru oricine aspiră la 
practica magiei şi radisteziei şi la subiectele raportate la acestea. Oricare practicant 
al Magiei, ca slujitor al Luminii, poate avea potenţialul să atragă influenţele 
negative, care vor încerca să-i oprească munca sau progresul. Datorită 
potenţialului său energetic crescut, a investigaţiilor şi cercetărilor pe care le face, 
Magicianul declanşează impulsuri generatoare de evenimente uneori, şi poate 
determina redirecţionarea unor energii negative spre el, provocând entităţile 
malefice. El poate, să-şi orienteze, fără să ştie, propriul potenţial către un spaţiu cu 
o puternică încărcătură negativă. Numai cu gândul ar putea face o asemenea 
imprudenţă. Sărăcia de care se lovesc oamenii, lăsându-se influenţaţi de emoţiile 
lor negative, inducţia acestora asupra lor, generând teamă, frică, spaimă, 
îngrijorare, face ca spaţii întinse din jurul lor să capete o vibraţie negativă.                                               
 Şi dacă, în deplasările voastre, un spaţiu cu energii negative vă cuprinde, iar 
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din interiorul acestuia vă atacă entităţile malefice, starea de frică se instalează 
automat, fără să vă daţi seama.                                   Emoţiile şi trăirile negative 
atrag entităţi care se hrănesc cu asemenea energii şi apoi vor promova condiţiile 
dominaţiei lor asupra simţurilor celor atacaţi, inducându-le stări similare în 
continuare.         Construcţii şi imobile ridicate în vecinătatea unor zone intens 
negative, numite şi spaţii maleficizate, se pot întâlni oriunde în preajma 
închisorilor, a locurilor unde s-au săvârşit crime, accidente, catastrofe, lângă 
cimitire, spitale şi ospicii de nebuni.                                                           Este de 
aceea imperativ să cunoaşteţi cum să vă autoprotejaţi de influenţa unor forţe atât 
de negative - malefice. Potenţialul de opoziţie la forţele negative este la un iniţiat 
mult mai puternic decât la celelalte persoane, acest potenţial putând să crească la ei 
odată cu dorinţa ca aceasta să se întâmple. Este important să cunoaşteţi că prin 
protecţia magică veţi deveni şi voi mai acordaţi cu Universul şi energiile benefice 
care vă înconjoară, care vor deveni tot mai puternice şi vor determina o creştere a 
vibraţiei straturilor energetice ale spiritului, sufletului şi trupului vostru fizic.                                         
 Forma voastră astrală va începe să strălucească mai puternic odată cu 
accesarea porţilor de vibraţie astrale şi posibilitatea de a fi văzuţi şi atacaţi de 
spiritele malefice va descreşte. Un spirit luminos care-şi creşte vibraţia nu poate fi 
văzut şi atacat de un spirit inferior. Dacă nu cade în patima beţiei, drogurilor sau 
nebuniei, un om raţional nu poate fi atacat chiar aşa de uşor de forţele malefice. 
Dacă vom pătrunde în tainele radiesteziei, vom afla mai multe despre entităţile din 
jur, atât cele benefice şi luminoase, cât şi cele întunecate şi malefice.                                                           
 Entităţile pot fi împărţite în trei categorii după intenţia lor: bune (pozitive, 
luminoase), neutre şi rele (negative, malefice). În viaţa de fiecare zi întâlnim diferiţi 
oameni, în drumurile noastre, unii cu spirit pozitiv alţii cu spirit malefic, de aceea, 
posibilitatea de a întâlni ceea ce e rău ar trebui să ne îngrijoreze. Entităţile din 
trupurile omeneşti se împart la rândul lor în bune şi rele şi stratificările şi ierarhiile 
există în ambele tabere, în sus şi în jos. Pentru ca răul să nu ne afecteze, este bine să 
cunoaştem cum anume să reacţionăm pentru a fi mult mai bine pregătiţi în stările 
de necesitate.                                                                         De-a lungul activităţii 
învăţăm să depistăm şi să recunoaştem aceste categorii de forţe şi cum anume să le 
evităm pe cele dăunătoare. Atunci când veţi întâlni o entitate negativă, chiar dacă 
veţi putea comunica cu ea, să nu o faceţi, să mergeţi înainte, pe drumul vostru, să o 
ignoraţi, iar dacă vă veţi simţi ameninţaţi, să luaţi o poziţie de apărare, să faceţi o 
analiză rapidă şi să aflaţi cu ce anume vă confruntaţi, ca mai apoi să chemaţi rapid 
ajutoare din Astral. În cele mai multe cazuri nu trebuie să atacaţi, să agresaţi aceste 
entităţi, mai ales în situaţia în care lucraţi pentru alte persoane, deoarece 
contraatacul lor poate fi deosebit de periculos, iar loviturile întoarse să vă afecteze 
clienţii.                                                                                                             
 Protecţia magică poate fi considerată ca o artă marţială, despre care 
învăţând, puteţi afla cum să vă apăraţi la nevoie, în orice situaţie, folosind chiar şi 
formele ofensive cele mai potrivite: există tactici şi strategii mai multe de a ataca, 
apoi de a te retrage pentru a contraataca şi a învinge. Tehnicile de apărare 
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prezentate aici vă vor ajuta să păstraţi la distanţă forţele negative şi chiar să scăpaţi 
de ele. 

 

FORMELE ŞI INSTRUMENTELE                                         PROTECŢIEI 
MAGICE ANTIMALEFICE 

 Formele protecţiei antimalefice 

 Protecţia Magică poate fi aspectată şi împărţită în două: fizică şi non - fizică. 
Protecţia non - fizică implică modelarea şi transformarea energiilor într-un scut şi a 
le aduna în jurul nostru, a obiectelor şi a locuinţei noastre sau a altor persoane, 
într-o sferă de protecţie.      Protecţia fizică implică folosirea cristalelor, ierburilor, 
simbolurilor, talismanelor, pantaclelor cu pentagramă şi hexagramă, obiectelor 
consacrate pentru asigurarea energiilor protectoare persoanei respective şi 
spaţiului său locuibil. 

 Protecţia non - fizică  

 Această formă de protecţie vă ia cel mai puţin timp pentru pregătire şi 
include mai multe forme instant pe care le puteţi utiliza dacă aţi fost prinşi cu 
garda descoperită. Vă ia cel mai puţin timp pentru a vă proteja la nevoie, dar 
foarte multe antrenamente atunci când veţi avea timp. Câteva dintre aceste tehnici 
pot fi folosite ca arme ofensive dacă nu aveţi altă cale. Este bine întotdeauna să 
evitaţi o confruntare şi în cele mai multe cazuri, dacă aveţi scutul energetic de 
protecţie activat, multe entităţi vă vor lăsa în pace. Dacă nu este momentul să 
luptaţi, treceţi mai bine în apărare.  

 Cum să ne rugăm 

 Unul dintre corifeii pozitivismului francez Emile Couè a înfiinţat o clinică la 
începutul sec. XX  şi i-a învăţat pe pacienţii săi să se autotrateze prin pozitivarea 
gândirii şi trăirilor proprii cunoscându-se bine rolul deosebit al subconştientului în 
înregistrarea şi transformarea programelor individuale. Autoprogramarea se 
referea la o mantră simplă, repetată de mai multe ori la nevoie:                                                         
 ,,Sunt tânăr/ă, puternic/ă, optimist/ă, armonios/ă, fericit/ă, sănătos/ă, 
benefic/ă. Mintea mea este limpede, puternică şi clară. De la o zi la alta sănătatea 
mea este tot mai bună–sunt perfect sănătos/ă”.                                                                                              
Emile Couè   

      Iată cum se produc minunile prin autopozitivare! Citind cu atenţie psalmul 133 
sau 134 din Biblie, depinde ce ediţie este aceasta, învăţăm cum anume să ne 
rugăm:                                                                         ,,1. Iată acum binecuvântaţi 
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pe Domnul...                                                      2. Noaptea ridicaţi mâinile voastre 
spre cele sfinte şi binecuvântaţi pe Domnul.                                                                                    
 3. Te va binecuvânta Domnul din Sion. Cel ce a făcut cerul şi pământul”.                                     
 ,,Şi cum anume să ne rugăm Doamne?”, L - a întrebat unul dintre apostolii 
săi pe Iisus Hristos într-una din zile. „Aşa să vă rugaţi, prin Tatăl Nostru“…a fost 
răspunsul.  

   

 

 Sfera de Lumină 

 Sfera de Lumină este una dintre metodele de bază rapide între tehnicile de 
realizare a scutului energetic de protecţie, care implică doar efortul de gândire. 
Sfera de lumină se face pe structura biocâmpului vostru şi va fi atât de puternică 
după cât veţi reuşi voi să o creaţi cu puterea gândului vostru şi va depinde şi de 
calitatea energiilor puse în ea.  

  

 Sfera de lumină aurie, roşie, verde, indigo, albastră, albă, neagră sau 
invizibilă este o extensie a formei voastre aurice, iar metoda ei de creare şi de 
activare este foarte simplă.                                                     Vizualizaţi-vă 
propria persoană şi imaginaţi-vă, dacă nu vedeţi culori, un punct de lumină alb în 
centrul imaginii, gândiţi-vă cum acest punct luminos creşte şi vă depăşeşte corpul 
fizic, pe care apoi îl înconjoară şi se transformă într-un impenetrabil scut / sferă 
prin care nimic nu poate trece sau intra fără acceptul şi voinţa voastră.                                               
 Mulţi iniţiaţi poziţionează pe această sferă de lumină oglinzi către exterior. 
Cei mai experimentaţi iniţiaţi se leagă de înalturie astrale cu un canal de lumină 
asemănător unui con subţire, din vârful căruia coboară o rază de lumină care 
amplifică sfera în care s-au izolat, invocând Lumina: “Invoc Lumina Cristului 
lăuntric                                                                            Sunt un canal curat şi perfect                                 
                      Lumina-mi este călăuză”! 
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 “Nors tane ramn lon pur sanor lon si sor nor!“ - este invocaţia spiritului 
întrupat la adresa călăuzei sale şi a spiritelor luminoase din Astral, ca acestea să 
vină să-l salveze de la necaz. Este extraordinar şi minunat, nu-i aşa? Pur şi simplu, 
cu mintea voastră aţi reuşit asemenea performanţă. Atunci când vă rugaţi la 
Dumnezeu, voi înşivă deschideţi prin credinţa voastră un canal de lumină care vă 
activează spiritul şi sufletul.      

 Când veţi experimenta această tehnică, să aveţi răbdare pentru a construi 
forma sferei de lumină, apoi s-o amplificaţi ca să devină tot mai strălucitoare şi să 
fiţi siguri că vă înconjoară proporţional în faţă -spate, la cap şi la picioare. Să vă 
faceţi Sfera de protecţie cam la 2 m în jurul corpului fizic, iar la nevoie cât de 
întinde Aura, până la 4 m. în jurul său. Să vă antrenaţi ca să vă adunaţi aura cât 
mai aproape de trupul fizic în caz de pericol, densitatea ei să fie maximă şi puterea 
concentrată în ea să fie cea mai mare. Comprimaţi-o cu puterea gândului, aşa cum 
vă sugeţi burta şi pieptul atunci când vreţi. Având toate cele ale voastre adunate 
mai aproape de trup, le veţi apăra mai lesne de vampiri şi ucigaşi. Veţi învăţa cu 
timpul să vă aprindeţi instantaneu spiritual, iar trupul fizic se va aprinde şi el 
eliberând brusc o cantitate de energie denoinică foarte mare şi necesară acoperirii 
corpului vostru astral într-o sferă.                                                                            
 Aceasta este forma de bază a Sferei de Lumină şi întotdeuna este cu voi; să 
invocaţi aşadar Lumina şi veţi vedea ce bine va fi. 

 Canalul de lumină 

 Această metodă constă în înconjurarea voastră cu Lumina adevărului, 
Lumina universală, Lumina pură.                                                 
 Forţele şi entităţile malefice nu pot străpunge 
această lumină. Această metodă de obicei nu este mobilă, 
fixându-se asupra locaţiei voastre cu o eficienţă foarte 
mare, întărind puterea şi energia scutului protector cât şi 
pe a voastră. Relaxaţi-vă inspirând şi expirând profund, 
cu braţele întinse lateral, cu palmele cu faţa-n sus, stând 
vertical, cu picioarele depărtate pentru asigurarea 
stabilităţii corpului vostru fizic şi invocaţi Lumina:                                                             
                     “Invoc Lumina Cristului lăuntric                                                      
                      Sunt un canal curat şi perfect                                                                
                      Lumina-mi este călăuză”!  

 Faceţi-vă cruce cu mintea pe centrii energetici pornind de la cap către 
picioare şi apoi din nou către cap unind cele două polarităţi ale emisferelor 
cerebrale prin ramura orizontală a crucii. Imaginaţi-vă şi vizualizaţi aceasta, 
deschizând deasupra capului vostru un canal de lumină care să unească Sfera 
Celestă cu trupul vostru. 
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 Coborâţi de acolo, din înalturile astrale, o rază de Lumină care să străbată 
creştetul capului vostru şi coloana vertebrală în jos, spre nesfârşit iar ramura 
orizontală a crucii să o faceţi la cap, la nivelul urechilor, concomitent cu invocaţia  
Luminii. Vizualizaţi cum intră lumina astrală în voi şi deveniţi tot mai strălucitori. 
Dacă aţi început să aveţi comunicare în clarauz cu ghizii sau călăuza voastră, să 
întrebaţi ce aveţi de făcut şi dacă vă este permis să folosiţi energia pe care tocmai 
aţi descoperit-o. Marginile canalului vostru de lumină trebuie să fie clare şi să nu 
îndrăzniţi să faceţi scanări în locuri despre care nu ştiţi încă nimic, pentru că veţi fi 
sancţionaţi şi vi se va închide legătura.  Susţineţi acest canal de legătură numai cât 
aveţi nevoie. La terminarea legăturii să vizualizaţi cum se disipează încet, iar voi 
rămâneţi în sfera voastră de protecţie din biocâmpul vostru, foarte energizată şi 
puternic transparentă în exterior, iar în straturile interioare să fie foarte 
strălucitoare. 

 Scutul de protecţie şi canalul de lumină                                                                        
Metoda rapidă 

 Înainte de investigarea unui obiectiv putem apela la o măsură de 
protecţie rapidă, mai ales dacă am fost sau suntem atacaţi. Metoda rapidă 

este necesară deoarce nu vă puteţi permite întotdeauna “luxul” de a 
construi mereu scuturi de protecţie, care iau mult timp şi veţi rămâne 
descoperiţi în faţa atacurilor externe.                                                                                             
 Metoda rapidă nu necesită pregătiri deosebite:               - Invocaţi 
Lumina şi spiritul vostru se va aprinde în arealul Sferei lui de protecţie.                                     
- Invocaţi forţele astrale şi cereţi-le ajutorul.                                                          
- Vizualizaţi canalul de lumină care vă supraenergizează sfera voastră de 
protecţie.                                                                                       - Supervizaţi, 
dacă sunteţi în stare, agresorul.                                            - Faceţi cu puterea 

minţii un scut de protecţie pe direcţia agresiunii aceluia, dar la limita Sferei 
voastre de protecţie.                         - Prin ochii voştri forţele exorcizatoare 
din Astral, care vă vin în ajutor, la invocaţia voastră, vor şti cu ce se 
confruntă.                                - Când aţi terminat şi aţi scăpat, lăsaţi canalul 
cu energii astrale să se închidă şi mulţumiţi-le prietenilor care v-au ajutat.                             
- Invocaţi Lumina. 

 Extensia aurică 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 



Ciprian Bachigeanu 

       

          Aceasta nu este o tehnică a scutului protector, dar este o aplicaţie a Sferei de 
lumină, un procedeu ofensiv care va înfricoşa şi va face să plece cele mai multe 
dintre forţele care doresc să vă provoace rănirea. Notaţi că extensia aurică foloseşte 
energie care are o viteză foarte mare şi este eficientă pentru a scăpa de spiritele 
inferioare, care se ascund în întuneric şi se hrănesc cu energii de joasă vibraţie, dar 
nu vă pot face rău dacă vă creşteţi strălucirea aurică. Poate fi folosită ca un blindaj 
temporar, astfel încât pe moment să puteţi scăpa de atacatori. Pentru o strălucire 
mai mare este necesară o vibraţia mai înaltă. Se concentrează o cantitate mai mare 
de energie în Sfera voastră de protecţie. Creşterea vibraţiei se realizează prin 
Invocaţia Luminii!  

 Tehnicile fizice de protecţie 

 Aceste tehnici implică direcţionarea energiilor astrale prin consacrări asupra 
obiectelor materiale şi folosirea simbolurilor în ajutorul protecţiei. Aceste forme ale 
protecţiei necesită mai mult timp pentru a le realiza, dar nu necesită consumul 
energiilor noastre. 

 Cercul protector de lumină, sare şi cărbune 

 Această tehnică creează o barieră de forţă pentru a proteja un spaţiu. Forţele 
negative vor fi astfel incapabile să treacă prin el. Desigur că această metodă 
necesită timpul necesar pregătirii, de aceea nu este o procedură de urgenţă.                                             
 Cercul Protector, denumit adesea Cercul Magic, creează un spaţiu de 
protecţie în care vă puteţi desfăşura activitatea. El însuşi circumscrie un teritoriu şi 
deschide o poartă de vibraţie cu Astralul Superior. 
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 Este întotdeauna necesar şi vital să se folosească Cercul protector înaintea 
oricărei acţiuni magice, în special atunci când se intră în comunicare cu Astralul 
prin anumite căi cum ar fi: ritualurile divinatorii, meditaţia şi rugăciunea, 
transmisiile distale, investigaţiile cu pendulul şi tarotul. 

 Apa sfinţită 

 Apa sfinţită este apa consacrată şi binecuvântată de Divinitate şi 
magnetizată de acele Genii ale Astralului Superior care capătă putere exorcizatoare 
şi de tămâduire a unor boli, pentru creşterea vibraţiilor în spiritul, sufletul şi 
trupul credincioşilor.                                              Nu se poate da sub formă de 
placebo pentru că realmente are puteri de vindecare şi exorcizare însă condiţia 
folosirii ei este credinţa. Puterea apei sfinţite este şi homeopatică. Forţele negative 
nu tolerează apa sfinţită, numită şi aghiazmă.                                                        
 Apa sfinţită se obţine numai de către iniţiaţi şi magicieni utlizându-se apa 
de izvor, apa distilată şi cea de ploaie. Pentru a o sfinţi, apei obişnuite i se adaugă: 
sare, vin, tămâie arsă şi busuioc.  Amestecul se face într-un recipient transparent, 
ca să se poată vizualiza lucrarea respectivă; la 2 l de apă se adăugă o lingură de 
sare consacrată şi o crenguţă de busuioc, tămâie arsă şi un pahar mic cu vin roşu. 
Ceremonialul de consacrare (sfinţire) se face în zilele cu energii benefice prin 
Ritualuri speciale, al căror conţinut l-am mai publicat în lucrarea “Divinaţii”.     

 

 Ierburile magice 
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 Multe ierburi pot fi folosite pentru protecţie într-un fel sau altul, ele putând 
fi împrăştiate pe o anumită suprafaţă, puse într-un săculeţ, arse pe cărbuni, 
distilate. În amănunt veţi găsi informaţiile necesare şi algoritmii magici de obţinere 
la Leacuri, Elixire, Fitoterapia. Eu vă dau doar câteva exemple, care să vă incite ca 
să citiţi şi capitolele la care ne refeream mai înainte:    

     Ulmul Lucios – protejează împotriva blestemelor şi gândurilor rele.                                         

     Piperul şi ardeiul iute – reprezintă o pază puternică împotriva maleficului. Cu 
cât acestea sunt de mai mare efect (mai piperate şi mai iuţi) cu atât puterea lor de 
protecţie creşte. Ardeii chili şi ardeii roşii de obicei se pun la ferestre şi la uşi, 
pentru protecţie. 

    Usturoiul: se ştie dintotdeauna că diavolul nu poate suferi mirosul de usturoi şi 
de aceea acesta este folosit în protecţia împotriva forţelor diavoleşti.                                                          
 În anumite ţări nu este nimic neobişnuit să vedeţi cununi de usturoi puse la 
geam, uşi şi chiar în magazine pentru a ţine răul cât mai departe.                                                               
 Seminţele de muştar - protejează împotriva forţelor negative.  

 Sarea consacrată 

 În toate tradiţiile, sarea reprezintă o mare nenorocire pentru forţele malefice 
care nu pot atinge sarea din cauza proprietăţilor ei cristaline, asemănătoare cu a 
cristalelor. De aceea, un pic de „sare pe coadă”, utilizând cercul cu sare şi sarea 
consacrată pusă în alimentaţie şi chiar purtată într-un săculeţ mic asupra 
persoanelor atacate reprezintă tratamentul cel mai bun împotriva diavolilor 
neastâmpăraţi.  

 Tămâia                                                                                                   Tipurile de 
tămâie  

 Tămâia este la origine răşina produsă de arborele etiopian nuit Boswallia 
Carteri. Ceea ce astăzi se numeşte tămâie nu este decât un amestec consacrat prin 
folosirea sa în scopuri magice de secole întregi: Oliban, la care se adaugă ambră gri 
şi mir. Tehnic vorbind, tămâia este compusă dintr-un smestec de răşini şi uleiuri. 
Amestecul se calcinează şi astfel se obţin acele granule colorate, care atunci când 
sunt arse pe cărbune încins degajă un parfum dulceag, foarte pătrunzător şi, 
adesea, înţepător.                                                              Bisericile Orientului folosesc 
din plin tămâia, deoarece preoţii cunosc puterea purificatoare a fumului de tămâie. 
Din păcate, bisericile din Occident nu utilizează acest instrument cu puteri magice. 
În ceea ce priveşte Extremul Orient, mult mai apropiat de ocultism (tămâia nu 
trebuie confundată cu beţişoarele aromate) este folosită în toate ceremonialurile. În 
lumea musulmană, ceea ce numim noi smirnă înlocuieşte tămâia.                                                              
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 Se prezintă sub formă solidă şi se poate sfărâma, iar bucăţelele rezultate 
sunt arse pe cărbune încins. Efectul smirnei este remarcabil, mirosul său dulce - 
înţepător, cu acţiune directă asupra mentalului, producând o intensă purificare.                                     
 Tămâia este de mai multe tipuri, pe care le vom enumera în continuare: 
tămâia de Arabia, de Lourdes, de Betleem, de Nazaret, de Ierusalim, pontificală, 
smirna, mirul, tămâia de Oliban.                                            Modul de utilizare 
explicit se găseşte în „Manualul de biotratamente şi terapii complementare”.  

 Lumânările 

 Forţele negativ - malefice fug întotdeauna de lumină. Lumânările pot fi 
consacrate, amprentate, magnetizate cu energiile Geniilor exorcizatoare şi 

Spiritelor elementale, aşa că lumina lor este înalt vibratorie – de asta se 
sfinţesc lumânările în altarele bisericilor şi prin ritualuri de consacrare de 
către magicieni. 

 

  

 Cercul magic de protecţie antimalefică  

 

 Cercul magic este un spaţiu Sacru folosit în mod special pentru protecţia 
persoanei. În interiorul acestui cerc puteţi depăşi lumea fizică şi orienta mintea tot 
mai profund în înaltele nivele ale supraconştiinţei. El acţionează ca o barieră 
protectoare către toate entităţile diavoleşti şi celor elementare nedorite. Din 
interiorul acestui Cerc Magic, Magicianul poate invoca sau conjura orice spirite 
angelice dacă are puterea aceasta.   

Cristalele şi rolul lor în protecţia antimalefică  
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 Daruri ale divinităţii, create de Inteligenţa Supremă, cristalele nu sunt doar 
simple minerale. Menirea lor în planul material este să susţină vibraţia şi 
energetica sistemelor planetare şi a vieţii în toată complexitatea ei. Cristalele 
purifică şi amplifică, nu numai energia corpului uman, ci şi gândurile omului, 
conferindu-le forţă şi claritate, ele fiind în legătură informaţional - energetică între 
dimensile fizică şi cea mentală.                                                                                                     
 Cristalele reprezentă mijlocul de comunicare al omului cu lumea spirituală 
şi calea de pătrundere a energiilor induse de fiinţele angelice din astral în straturile 
spiritului întrupat pe timpul acţiunilor exorcizatoare şi a transmutaţiilor. Cristalele 
reacţionează împotriva atacurilor care vor să distrugă viaţa, deoarece pentru 
apărarea şi menţinerea acesteia au fost create. Cristalele sunt dotate cu spirit şi în 
acesta este înscris modul de acţiune şi reacţiune faţă de malefic.  Purificându-le 
şi înregistrând propriile noastre programe de protecţie în ele, cristalele ne vor 
apăra mai bine de lumea invizibilului malefic. Scopul protecţiei antimalefice este 
apărarea Luminii, a Vieţii. Important pentru oameni este să înveţe să se protejeze 
singuri. Activitatea cu cristalele se învaţă sub îndrumarea unor Maeştri Magicieni. 
Cristalele trebuie decodificate pentru a lucra şi trebuie acordate cu utilizatorii lor.                                  
 Cine foloseşte cristalele în interes personal trebuie să-şi crească vibraţia prin 
purificare. Pentru a vă feri de atacurile malefice şi a vă întări cercul protecţiei 
voastre este bine să folosiţi cristalele de cuarţ organizate levogir sau dextrogir, 
sarea consacrată, cărbunele şi creta, tămâia, lumânările. Pentru informaţi 
amănunţite vă sugerez să citiţi cartea lui Da El Walker “Cristalul, această fiinţă 
vie”.                                                        Cristalele au abilitatea de a transforma şi 
pozitiva energiile, a purifica spaţiile în care se află omul, a magnetiza energetic 
animalele şi lucrurile conferindu-le o aură pozitivă şi protejându-le de 
impregnarea cu fluidele grele şi malefice ale demonilor; de aceea ele nu pot fi 
tolerate de forţele negative.                                                         Cristalele se activează 
prin Invocaţia Luminii:                                                                                       “Invoc 
Lumina Cristului lăuntric                                                                            Sunt un 
canal curat şi perfect                                                                                      Lumina-
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mi este călăuză”!                                                Periodic cristalele trebuie purificate 
câteva ore la Soare.  

 2. Simbolurile magice: - amulete                                                                                                 
 - crucea                                                                                                                   - 
cercul magic                                                                                                   - bastonul                                     
        - bagheta magică                                                                  
       - sabia                                                            
      - cupa                                                                                   
      - banul de argint                                                                 
       - lumânările                                                                          
       - oglinda magică  

 Simbolul instrumentelor magice  

  

 Simbolurile sunt figuri care au o semnificaţie foarte mare şi de cele mai 
multe ori aflându-se deasupra înţelegerii oamenilor obişnuiţi. Simbolurile pe care 
le vom enumera sunt doar câteva din cele care sunt folosite foate eficient împotriva 
forţelor negative. Trasând unul din aceste simboluri în aer, cu o lumină albastră, 
desenându-le pe hârtie, pe piele virgină, scrijelindu-le pe lemn, turnându-le pe 
metal, ele devin modalităţi de autoapărare împotriva maleficiilor şi atacurilor 
spiritiste negative.                                                                                                             
 Instrumentele magicianului sau vrăjitorului devin sacre după ce acesta le-a 
consacrat şi vor fi utilizate numai de el şi nu se vor lăsa la vederea profanilor, căci 
se spune că astfel este posibil să-şi piardă calităţile magice. Ele conţin şi 
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direcţionează puterile magului, conectîndu-l cu elementele vieţii. Uneori 
instrumentele magice nu mai sunt necesare pentru a face magie sau a-l onora pe 
Dumnezeu, căci cu timpul ele devin parte cu trupul, iar el parte cu ele, căci puterea 
celui care practică magia depinde de abilităţile sale de a se conecta la Divinitate. 
Sunt 4 instrumente ceremoniale tradiţionale asociate cu ritualul magic. Aceste 
instrumente reprezintă în magie cele 4 elemente, cele 4 puncte cardinale, cei 4 
elementali şi cele 4 lumi ale creaţiei din Kabbală. Ele corespund celor 4 litere ale 
numelui sacru a lui Dumnezeu în Ebraică, YHVH, TETRAGRAMMATON.   

 Bagheta magică                                                    

     

 Bagheta magică este un instrument al minţii, un instrument de comunicare 
şi invocaţie. Călăuza şi îngerii protectori sunt invocaţi în interiorul cercului 
magului prin folosirea baghetei.                                                 Bagheta magică este 
simbolul focului, confecţionîndu-se tradiţional dintr-o ramură de copac sacru cum 
este alunul, stejarul, nucul sau salcia. După ce este curăţată, în interiorul său se 
introduce o vergea metalică, apoi se inscripţionează cu simbolurile dorite, iar după 
dorinţă se poate împodobi şi cu cristale. După, aceasta bagheta poate fi consacrată, 
folosind o baghetă maestru pentru a face conectarea la cele 4 direcţii. Nu uitaţi, 
instrumentele magice sunt sfinţite şi de aceea trebuiesc tratate cu respect căci 
numai cu acea energie pe care le-o dăruieşti ele vor reacţiona în mâinile tale.          

  Athame 

 

 Athame este cuţitul folosit în RITUAL, este instrumentul voinţei şi este 
folosit pentru direcţionarea energiei. Cuţitul sacru este un instrument de comandă 
asociat elementului aer. Ca instrument de comandă, nu va fi niciodată folosit 
pentru a invoca spiritele protectoare ale luminii, căci ar fi o insultă să comandaţi 
 marile puteri Astrale cuun cuţit, iar ca rezultat veţi rămîne fără răspuns.                                            
 Athame este folosit pentru a trasa cercul de protecţie a RITUALULUI 
MAGIC, de către vrăjitorii Wicca, ţinându-se cu ambele mâini, în faţă, cu vârful în 
jos şi bineînţeles la realizarea MARELUI RITUAL TRADIŢIONAL ATHAME; are 
două tăişuri şi este confecţionat din oţel dublu călit, astfel încît metalul să capete 
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culoarea neagră, deoarece negrul absoarbe puterea. După consacrare ATHAME se 
păstrează înfăşurat în mătase roşie. Atunci cînd se simte nevoia purificării sale se 
înfinge lama în pământ, timp de trei zile, pământul absorbind şi transformînd 
energia, iar dacă această operaţiune nu este posibil de realizat afară, se va pune 
pământ într-un vas care va fi aşezat astfel încât noaptea să se afle sub razele lunii 
pline. După cea de-a treia zi se va pune lama într-o pânză albă şi se aşează la soare 
timp de cel puţin 4 ore, pentru a se magnetiza.  

 Cupa  

 Cupa este un instrument asociat cu elementul apă. În ritual cupa conţine vin 
sau apă sfinţită, vinul reprezentând jertfa de sânge a lui Iisus Hristos. Tradiţional 
cupa trebuie să fie făcută din argint, deoarece este un metal cu corespondenţă 
lunară, însă se pot folosi cupe şi din alte metale. 

 

 Mai departe de utilizarea sa ca instrument cupa reprezintă misterele, ca 
simbol pur al Divinului Feminin, reprezentând sursa vindecări spiritului. Numai 
bând din cupă vinul vieţii misterele sunt revelate. A bea lichidul energizat şi 
binecuvântat din cupă este un act de comuniune divină dintre tine şi Spirit. Odată 
ce vinul este sfinţit, el devine un dar a recepţionării informaţiilor din Sursa Tuturor 
Lucrurilor.   Dacă îl beţi, veţi simţi energia divină pulsând în voi, apoi 
împrăştiindu-se în tot corpul. Astfel veţi începe să înţelegeţi misterele, care nu pot 
fi înţelese şi care vă vor fi revelate, când vă va veni timpul, într-un mod particular.                                
 Cupa reprezintă gineceul, Graalul, sacrul. Când este Lună plină să puneţi 
cupa în razele ei, apoi să turnaţi în cupă vin sau apă pură şi să beţi, slăvindu-l pe 
Dumnezeu. 

 Banul, moneda ca pentaclu se pune de obicei în mijlocul pentagramei în 
ritual şi este semnul porţii de vibraţie a pământului.  Aşezat în faţa altarului, pe 
centru, este folosit în ritualuri simbolizînd făcătura magică manifestată, reprezintă 
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plata pentru trecerea în Lumea de dincolo, dar mai reprezintă şi o recunoaştere, 
precum că plata s-a făcut deja, iar spiritele întunecate îl vor recunoaşte şi vor sta 
deoparte.   

 Pentagrama 

 

 Pentagrama este una dintre cele mai puternice şi persistente simboluri 
magice din istoria omenirii, fiind importantă pentru multe dintre culturile 
străvechi, de la cea Maiaşă din America Latină, la cea Indiană, Chineză şi 
Egipteană. Au fost găsite inscripţionate pe zidurile peşterilor Neolitice şi în 
desenele Babiloniene, unde este marcat simbolul planetei Venus, în mişcarea sa, 
considerat de fapt simbolul secret al zeiţei Ishtar. Scripturile, în special Ebraice 
sunt abundente cu referinţe la pentagrame.                                                                                      
 Ne întrebăm atunci de ce oare, pentru unii, pentagrama are o reputaţie atât 
de sinistră? Primele pentagrame au fost inscripţionate în vechile peşteri, pe stâncă, 
oamenii de atunci crezând că au o semnificaţie spirituală.                                                                            
 În textele Sumeriene pentagrama reprezintă cele 5 planete vizibile, iar 
acordând aceasta cu matematicianul, ocultistul şi filozoful grec Pitagora, 5 
reprezintă numărul omului din motivul diviziunii corpului său, cap, mâini, 
picioare. Fiecare dintre cele 5 vârfuri ale pentagramei reprezentând unul dintre 
cele 5 elemente care constituiau omul: focul, apa, aerul, pământul şi etherul.  

 Acest simbolism particular a persistat de-a lungul secolelor şi a avut mare 
influenţă asupra teologiei şi diverselor tradiţii. Primii creştini au folosit 
pentagrama ca emblemă, crezând că este reprezentarea Christului, iar mai târziu 
pentaclul a devenit foate important pentru multe doctrine esoterice Medievale şi 
Renascentiste care credeau în sistemele alchimiei Kabbalei şi Ceremonialului 
Magic.                                      Magicieni care practicau ritualurile, precum 
grecii, foloseau pentagrama ca un microcosmos al corpului uman. Practica 
Ritualului Magic a fost folosită pentru a crea o situaţie de apropiere de Dumnezeu 
prin folosirea simbolurilor şi a ritualurilor. Se credea că aceste efecte şi conexiuni 
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între lumea simbolurilor şi lumea acţiunilor puteau fi astfel manipulate şi în 
scopuri ale răului.     

             

 Unul dintre acei magicieni, Giordano Bruno, a avertizat despre abuzurile 
folosirii puternicului pentaclu de către Magicienii Negri. Pentagrama este şi acum 
principalul simbol în practica ritualurilor magice.                                                                                          
 În tradiţia Kabbalistică Evreiască, pentagrama reprezintă cei 5 sephiroţi din 
partea de sus a Arborelui Vieţii, cinci numere care sunt indivizibile, reprezentând 
forţele arhetipale: justiţia, îndurarea, înţelepciunea, înţelegerea şi splendoarea. 
Kabbaliştii Creştini au încercat să folosească misticismul Evreiesc pentru a dovedi 
că divinitatea Christului este legată în mod special de pentagramă, aceasta 
simbolizînd pentru ei Christul ca Duhul Sfânt manifestat în trup. Ca trăsătură 
gematrică favorită a fost adăugarea literei Ebraice Shin, 21, simbolizând focul şi 
Duhul Sfînt, la cele patru litere Biblice ale numelui lui Dumnezeu YHVH, 
pronunţat Jehovah, devenind YHSnVH -Yehoshua sau Iisus. Dar între pentagramă 
şi Creştinism au fost multe conexiuni înainte de cruce, care era doar  o emblemă 
preferată, folosită pentru bijuterii şi amulete. Ea era asociată celor cinci răni ale 
Christului şi pentru că putea fi trasată dintr-o singură mişcare a peniţei, cu Alpha 
şi Omega ca unul. Pentagrama a fost de asemenea expresia secretelor Gnostice care 
aveau ascunse şi alte istorisiri  Creştine.  

 

      Cine ştie că cele cinci petale ale florii găsite în multe catedrale gotice sunt 
reprezentarea secretă a pentagramei? În mod frecvent folosesc pentagrama şi cei 
care practică ritualurile Wicca, Neopaganiste şi Satanice. În tradiţiile Wicca şi 
Neopaganiste simbolul său este derivat din Ceremonialul Magic Medieval 
reprezentînd cele 4 elemente guvernate de spirit sau în alte cazuri el reprezentînd 
unitatea omenirii cu pământul sau cu regatul spiritului. Pentru cei mai mulţi 
oameni pentagrama este asociată cu magia neagră şi venerarea lui 
Satan. Pentagrama Satanică este un simbol inversat, răsturnat, al pentagramei 
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folosite în Ceremonialurile Magice ale Magiei Albe, aici ea prezintă două vârfuri în 
sus şi un vârf în jos. Adopţia pentaclului ca simbol Satanic este relativ recentă, 
inscripţiile sale fiind reprezentarea Magiei Negre, care simbolizează triumful 
materiei şi dorinţele individuale peste dogmele religioase.  

 

 În Teologia Satanistă reprezintă şansa de a urma gloria sau imortalitatea, 
mai degrabă decât unitatea sau absorbţia. Simbolul cel mai asociat cu practicile 
satanice este Ţapul lui Mendes, adesea confundat cu Baphomet, o figură legendară 
cunoscută şi sub numele de Pan. În Francmasonerie pentagrama se referă la Steaua 
Arzătoare, şi căteodată simbolizează descendenţa divină a Christului în lumea 
materială, iar ca adaos la simbolismul Pitagorean, ea reprezintă Steaua 
Bethlemului. 

  

  

      Steaua cu cinci colţuri, cu vârful orientat în sus 
simbolizează microcosmosul, omul întrupat, calea prin care lumea elementală, 
materială a primit perfecţionarea spirituală.  

       

 

  Este simbolul luptei şi ascendenţei noastre pentru a deveni una 
cu Spiritul. 
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 Crucea Ankh  

  Este simbolul egiptean al vieţii şi este extrem de protectiv. 

 

Hexagrama    

    Steaua cu 6 colţuri, steaua lui David, este un simbol iniţiatic al 
macrocosmosului, care uneşte cerul cu pământul, cu o mare putere de protecţie, el 
fiind compus din două triunghiuri suprapuse, având ca semnificaţie existenţa 
Divinităţii în ambele planuri: celest şi material. 

 Crucea  

Este un simbol mai vechi decât perioada în care a fost adoptat de religia creştină şi 
a fost folosit împotriva forţelor diavoleşti, el fiind semnul protector cel mai utilizat 

de popoarele creştine. Nu există aproape nici o casă, la creştini, în 
care să nu existe cruce, Biblie, icoane, care au, la fel ca şi 
simbolurile, o valoare protecoare prin sfinţirea lor şi pentru c
reprezintă imaginile arhetipale ale D i     Semnul 
crucii este cunoscut şi respectat şi de către spiritele decăzute, deşi le 
înfurie peste poate. De aceea este folosit semnul crucii, pentru 

apărarea individuală precum şi în ceremonialurile de exorcizări, alături de 
pantaclele cu pentagramă şi hexagramă, bagheta magică, apa sfinţită, tămâie

ă 
ivin tăţii.  

 şi 
lumânări. 

Lumânările  

ările 

exorcizatoare şi ale Spiritelor elementale, aşa că lumina lor este înalt 

     Forţele negativ - malefice fug întotdeauna de lumină.    Lumân
pot fi consacrate, amprentate şi magnetizate cu energiile Geniilor 
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vibratorie – de asta se sfinţesc lumânările în altarele bisericilor şi prin 
ritualuri de consacrare de către magicieni.   

 

Cercul magic de protecţie antimalefică 

 

 Cercul magic este un spaţiu Sacru folosit în mod special pentru protecţia 
persoanei. În interiorul acestui cerc puteţi depăşi lumea fizică şi orienta mintea tot 
mai profund în înaltele nivele ale supraconştiinţei.  El acţionează ca o barieră 
protectoare către toate entităţile diavoleşti şi celor elementare nedorite. Din 
interiorul acestui Cerc Magic, Magicianul poate invoca, spiritele angelice, dacă are 
puterea aceasta sau conjura apiritele demonice, dacă vrea să le supună pentru a nu 
mai face rău.  

 Oglinda magică 

   

 Magicianul, după ca a efectuat pregătirile preliminare şi posedă toate 
obiectele necesare pentru altar şi divinaţii, trece la etapa consacrării acestora.                                          
 Oglinda magică, care se aşează deasupra altarului, poate fi de formă 
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concavă, argintată sau neargintată, ori metalică. În CLAVICULELE LUI 
SOLOMON sunt redate în detaliu detaliile pregătirii oglinzii magice. Se ia o placă 
strălucitoare şi bine polizată din oţel, uşor concavă, şi se scrie deasupra, cu sânge 
de porumbel alb, bărbătuş, în cele patru colţuri ale oglinzii, numele de mai jos:            
 IEHOVAH               ELOHIM                                                
 METATRON           ADONAY 

 Şi se pune placa într-o pânză nouă, albă, foarte curată. Când apare luna 
nouă, în prima oră după apusul soarelui, apropiaţi-vă de fereastră, priviţi cerul şi 
rostiţi cu credinţă:                                                            „O etern! O REGE ETERN! 
DUMNEZEULE INEXPRIMABIL, ce ai creat toate lucrurile pentru iubirea de mine 
şi printr-o judecată ocultă, pentru sănătatea omului, priveşte-mă... (prenumele tău 
de trei ori)... sunt robul TĂU, foarte nedemn şi ia în seamă intenţia mea curată. 
Binevoieşte să trimiţi pe îngerul Tău ANAEL pe această oglindă, care să cheme, să 
comande şi să ordone compagnonilor săi şi a celor pe care i-ai făcut, 
ATOTPUTERNICE, care ai fost şi care vei fi etern, că în numele Tău ei judecă şi 
acţionează în drept, pentru a mă învăţa ceea ce eu le voi cere”.                                                                    
 După aceasta aruncaţi pe cărbunii aprinşi tămâia convenţională, care este 
şofranul oriental şi în timp ce aruncaţi, rostiţi:                                               „Şi 
odată cu aceasta, ceea ce răspândesc în faţa Ta, o Dumnezeule, care eşti trei într-
unul, binecuvântat şi în cea mai sublimă elevaţie a Ta, care eşti deasupra 
serafimilor şi heruvimilor, şi care vei judeca secolele prin foc, statisfă-mi dorinţa 
mea!”                                             Se parfumează oglinda cu fumul şi mirosul de 
şofran, aşezând-o pe cadelniţa (sobiţă) de pământ ars sau din fontă, pentru a se 
impregna, ţinând-o în mâna dreaptă şi rostind de trei ori cu voce tare cuvântarea 
de mai înainte. 

3. Spaţiul informaţional - energetic benefic, de protecţie a persoanelor, sediilor 
de firme, obiectelor, animalelor                                                                                               

 Spaţiul informaţional - energetic benefic, de protecţie a persoanei, 
locuinţei, sediilor de firme, caselor şi terenurilor rurale, staulelor şi turmelor de 
animale, autovehiculelor proprietate personală, construcţiilor, investiţiilor şi 
afacerilor, realizat de parapsihologi pricepuţi şi alimentat cu energii pozitive prin 
canalele specializate ale Astralului constituie cea mai puternică armă de apărare 
împotriva răului.                                                                                                                      
 Aceste spaţii informaţional - energetice se suprapun şi înconjoară 
persoanele şi obiectele lor ca nişte sfere de protecţie care au o dinamică proprie, 
specializată, coordonată din Astral pentru optimizarea şi protecţia acestora 
împotriva oricărui atac malefic, de orice tip, de oriunde şi oricând. Acestea asigură 
salturile vibraţional -energetice necesare ieşirii de sub urmărire şi atac  precum şi 
izolarea de malefic.                                                                                                
 Atacurile ar putea fi spiritiste, demonice sau de tipul vrăjilor, descântecelor, 
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blestemelor, însoţite de fapte materiale ori numai mentale şi energetice menite în 
viitor să-şi îndeplinească programul de producere a răului: boala, ura, furia, 
nebunia, pierderea partenerilor şi a afacerilor, distrugerea familiilor, 
iubirilor. Uneori ele sunt rezultatul răzbunărilor unor persoane demult  uitate de 
dvs. pentru acte şi fapte săvârşite împotriva lor. 

 Pentru a contracara toate acestea şi pentru o reuşită deplină se desfăşoară o 
muncă grea şi se utilizează o gamă mai largă de forţe şi mijloace , inclusiv din 
Astral, despre care nu facem aici referire, însă vă spunem doar că folosirea 
calificată a sistemelor de cristale, decodificate şi acţionate de la distanţă, 
concomitent cu „exorcizările” la domiciliu şi ritualurile de exorcizare - purificare 
prin transmutaţie dau rezultatele cele mai bune şi rezolvă toate problemele. Adăug 
acestora mijloacele de protecţie individuale despre care fac referire în subcapitolul 
următor.                                                                           Întrebarea firească este: ”De 
unde oare ştim noi că dvs. aţi fost, lucraţi malefic, blestemaţi, descântaţi?” Trebuie 
să ştiţi că vrăjitorii şi blestemătorii, demonii şi spiritele malefice lasă urme, 
semnături ale trecerii lor prin viaţa celor vizaţi. Maestrul magiei albe se ţine de 
trunchi când taie creanga copacului, vrăjitorul se ţine chiar de creanga pe care o 
taie.                                                                                                            Există oameni 
predestinaţi, maeştri ai magiei albe, întrupaţi pe pământ, cărora cerul, Divinitatea 
le dă putere şi ajutor atunci când ei solicită aceasta pentru a rezolva asemenea acte 
şi fapte de depistare a energiilor şi informaţiilor negative, a spiritelor şi demonilor 
pentru a-i anihila sau alunga, după caz. Asemenea persoane au fost specializate 
iniţial la una din şcolile de radiestezie din ţară sau străinătate apoi, realizând 
propria comunicare cu astralul, perfecţionarea a continuat sub conducerea 
maeştrilor magiei albe din Astral.                                   Clarviziunea, percepţiile 
suprasensibile, comunicarea cu astralul  le dau specialiştilor posibilitatea stabilirii 
tacticilor şi strategiei ce trebuie adoptate în combaterea şi anihilarea răului care vă 
atacă pe dvs. Operatorii profesionişti sunt recunoscuţi imediat din Astral când cer 
sprijin pentru intervenţiile benefice pe care le fac.                                                   
 La solicitarea noastră se creează  canale de energii astrale specializate prin 
care intervin forţele exorcizatoare benefice care îndeplinesc dubla operaţiune de 
purificare-exorcizare şi de protecţie a persoanei şi bunurilor sale materiale. 

 

Protecţia informaţional – energetică a persoanei 

 Deşi oamenii cred că se pot apăra singuri de farmece, descântece, blesteme 
şi alte vrăjitorii, în realitate atacul programat, făcut cu ştiinţă, meseriaş, cu 
încărcătură de energii negative şi malefice, cu spirite elementare şi demoni se va 
desfăşura permanent, periodic, ritmic sau după cum a fost stabilit, zi şi noapte, cu 
intensificări mai mari la anumite intervale până la îndeplinirea programului 
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stabilit, a obiectivului urmărit. Pentru a preveni derularea programului răului 
precum şi atacurile periodice ale instrumentelor întunericului, făcute cu scopul 
aservirii spiritului luminos întrupat, a sufletului şi trupului fizic al acestuia, este 
nevoie să adoptăm o atitudine preventivă.                          Protecţia energetico - 
informaţională a persoanei are drept scop protecţia acesteia şi a obiectelor sale de 
infestările maleficului care urmăreşte să-şi aservească sieşi, pe orice cale, omul şi 
interesele sale, lumina sa, pentru a le domina.                                                        
 Protecţia antimalefică a persoanei are ca scop crearea unui strat de 
protecţie cu energii pozitive pe aura persoanei ori în structura sau în jurul unui 
obiect aparţinând acesteia, în scopul apărării de maleficităţi. Există la îndemâna 
fiecărei persoane instrumente obişnuite: crucea de la gât, icoanele sfinţite, altarele 
şi candela, rugăciunea, purificarea periodică (sfinţirea) spaţiului locuibil, postul şi 
rugăciunea cu primirea împărtăşaniei, aghiazma, exorcizările, sfinţirea unor 
mijloace materiale proprii.                                                                         Pe timpul 
acţiunilor de exorcizare - purificare şi asigurării protecţiilor antimalefice am 
programat în interesul clienţilor şi pacienţilor noştri  cristale individuale şi de 
meditaţie, sisteme amplificatoare şi stabilizatoare de energii din cristale care 
acţionează şi îşi îndeplinesc benefic misiunea de apărare a acestora. Toate acestea 
nu sunt însă în măsură pentru a vă feri de lucrările malefice ale demonilor 
întunericului şi instrumentelor lui. Trebuie ceva mai puternic, extrem de puternic 
pentru prevenirea atacurilor şi posesiunilor, luării în stăpânire de către malefic: 
protecţia specializată a profesioniştilor magiei albe.                                                                                       
 Pantaclele şi talismanele magnetizate special  ocupă un loc de seamă în 
protecţia împotriva răului şi pentru manifestarea binelui în viaţa omului.                                                 
 Exorcizările şi protecţiile persoanelor şi spaţiilor locuibile ale acestora, 
ritualurile de protecţie cu pentagrama arzătoare, cu elemente materiale şi spirite 
elementale, amplificate cu sisteme de cristale, magnetizările obiectelor personale 
ale clienţilor noştri, au fost şi sunt cele mai puternice acţiuni desfăşurate. 
Subînţelegem că fără punerea sub protecţia Astralului asemenea fapte nu ar avea 
suportul energetic şi informaţional şi nici durata necesară. Atunci când nu veţi mai 
putea suporta presiunea stărilor de frică, teamă, spaimă, teroare şi nereuşitele 
generale, când veţi avea senzaţia că cineva vă fură minţile, amintiţi-vă că eu pot să 
vă redau sănătatea mentală şi fizică, liniştea şi armonia sufletească şi să vă fac 
protecţiile de viitor pentru a nu vi se mai întâmpla aşa ceva. 

 Radiestezia = Accesarea de informatii cu ansa si raportorul. In domeniul 
sanatatii umane se pot face scanari, determinari cauze, favorabilitati, 
compatibilitati.                                                              Inforenergetica = 
prelucrarea informatiilor accesate prin dislocare, adaugare, modificare a 
informatiei accesate.                                    Nu poate fi scris un curs, intrucat este 
vorba de o comunicare in care pot fi folosite destule cuvinte, multe imagini, dar 
partea importanta este comunicarea prin campuri ceea ce numai direct se poate 
face. Totusi pentru a avea o idee despre ceea ce ar fi un curs si ca suport pentru 
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activitatea directa de sala, am lasat in pagina, acest curs pe care l-am impartit in 
trei parti.                                                                        Nota: oricine poate practica 
radiestezia si sa intervina prin focalizare mentala, cu anumiti parametri bio - 
energetici dobanditi prin antrenament, motivatie, incredere si in primul rand o 
buna capacitate de concentrare. Ceea ce gandim, simtim se materializeaza, dar sub 
forma subtila ce poate fi denumita = obiect mental = formă gând. 

 Formele gând: 

         - sunt materializari a gandurilor, sentimentelor, trairilor si                   
intentiilor                                                                                                               - se 
transmit la distanta                                                                                       - se 
fixeaza pe suport material, apa, cristal.                                                       - contin 
informatia vector ca: forma concreta informatiei, culoare, vibratie sonora, miros, 
gust, densitate eterica                                 -  - rezoneaza = transmit directive la 
urmatoarea molecula in linie -in cascada de evenimente care guverneaza functiile 
biologice si chiar procesele chimice                                                                                            
 - suporta interventii de dislocare, inlocuire, completare, integrare 

 Corpul uman este format din circa 70% apa 

 apa se comporta ca o banda magnetica 
 si informatizata, devine vehicolul pentru informatie 
 viata depinde de semnalele schimbate intre molecule 
 este vorba de semnale moleculare; fiecare atom al fiecarei molecule si fiecare 

legatura intermoleculara emite frecvente specifice 

 Dr. Jacques Benveniste + 2004, medic imunolog, sef clinica, director de 
cercetare la I’INSERM - Franta 

 efectueaza cercetari de biologie numerica 
 in 1991 J. Benveniste a dovedit expermental ca au loc transferuri de semnale 

intre moleculesi ca acestea se pot inregistra; 
 in iulie 1995 el a inregistrat aceste semnale utilizand un ordinator 

multimedia echipat corespunzator 

 J. Benveniste afirma, bazat pe probe: «un anticorp plasat intr-o solutie 
apoasa poate in continuare sa provoace o reactie biologica, chiar si dupa 
indepartarea totala a ultimei molecule a anticorpului»                  Dr. Emoto 
Masaru Yokohama - Japonia realizeaza fotografii ale unor esantioane cristale de 
apa inghetata – si incearca o interpretare a formelor rezultate configurand ideea: 
Cristalele obtinute difera in ce priveste configuratia si culorile continute, functie de 
efectul emotional al informatiei asupra operatorului uman. 
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 Asa se intampla si la efectul muzicii si dupa rugaciune  
 Apa inregistreaza emotiile, trairea afectiva si transfera informatiile direct si 

/ sau la distanta... 
 Cu aceste experimente se dovedeste ca este posibila focalizarea mentala si 

rezonanta cu mecanisme biologice… 

 merita sa reflectam? 
 merita sa ne schimbam mai intai felul de a trai si comunica 
 si apoi sa facem si radiestezie? 
 dar sa fim deschisi si capabili sa ne schimbam stilul de viata, daca intelegem 

ca se poate trai si altfel. Prezentul curs are asemenea structura. 
 in domeniul sanatatii umane, radiestezia si inforenergetica au unele 

posibilitati ce pot fi complementare medicinii: 

 Scanare 

 - determinarea unor cauze ale afectiunilor in afara sferei medicale de 
cunoastere (campuri geo nocive tip Hartamann, campuri de forma, campuri nocive 
dinamice)                                                                            - diagnostic in colaborare cu 
medicul specialist fara analize si aparatura, in timp foarte scurt cu nuantari utile 
medicului                                                - scanare a evolutiei unei afectiuni si a 
factorilor determinanti                                                                                  - 
determinarea unor sensibilitati cu posibile disfunctionalitati in timp si a conditiilor 
ce mentin aceasta stare (evitarea urgentei)          -  - interventii inforenergetice 
(tratament) - posibile rezolvari ale unor tulburari necunoscute de medicina - 
migrene, orbire brusca, disconfort cardio - respirator fara diagnostic alopat si in 
general tot ce apare brusc si fara marcare in timp                                                                           
 - remisii (chiar de natura maligna), ameliorari, modificari prin 
reprogramarea unor mecanisme biologice chiar la unele componente genitice ca 
nemetabolizarea Ca si Mg sau la lipsa de Li deci si in cazul unui disconfort psihic                                  
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 - participare alaturi de specialist la optimizarea unor tratamente, 
administrare de medicamente, conduita de viata si dieta individualizate 

 RADIESTEZIA = a cauta drumul catre informatie si esenta, prin accesarea 
si prelucrarea informatiei; practic, este INFOENERGETICA; ne bazam pe activarea 
nebanuitelor noastre resurse interne, tot asa cum o facem la examene. Radiestezia 
acceseaza si cuantifica informatiile, demonstrandu-ne ca realitatea noastra si cea 
din jurul nostru este mult mai bogata decat putem crede.                                             
 De exemplu, pe strada putem ocoli stalpii sau gropile pentru ca le 
observam. Dar in viata, cand apar evenimente care nu ne convin (boli, relatii 
sociale) consideram ca „asa-i normal” sau ne revoltam fara rost si pierdem energie 
ceea ce ne pricinuieste necazuri; la un moment dat insa, practicand Radiestezia, 
vom simti din timp „stalpii nevazuti” din viata. Nu-i vom mai ocoli, ci îi VOM 
DETERMINA SA NE OCOLEASCA. Vom aborda viata noastra interioara si 
impactul cu realitatea in alt mod, navigand Intre elemente sau negativitati, fara ca 
acestea sa ne produca neplaceri.                                                                  Prin 
practicarea Radiesteziei, vom constata ca ne modificam in plan spiritual, psihic sau 
al structurii fizice; se schimba gandirea, impactul cu viata, devenim mai deschisi, 
“realizam” ca suntem si ca putem mai mult decat parem. Pentru aceasta, apelam la 
imagini, care pot sugera infinit mai mult decat cuvantul; prin ele se face un 
transfer, se activeaza biocampurile care se afla in jurul fiecarei fiinte umane, prin 
ele putem sa descoperim si sa accesam realitatile necunoscute din insasi fiinta 
noastra interioara. Radiestezia apeleaza mult la imaginatia dirijata prin imagini, 
dar si la unul din simturile noastre – si anume la cel tactil.                                                                            
 Putem construi astfel FG (Forme - Gand) cu finalitate medicala sau pentru 
diferite situatii de viata, ne putem cunoaste mai bine pe noi si îi putem cunoaste pe 
cei din jur, le putem cuantifica actiunile sau intentiile. Trebuie sa fim constienti ca 
avem resurse si rezerve extraordinare, pe care inca nu le-am explorat si de care nu 
suntem constienti, dar putem fi siguri ca in situatii extreme, acestea ne vor ajuta sa 
depasim momentul. Practic, prin Radiestezie ne ”palpam” limitele. Stim ca simtim 
cu cele 5 simturi; stim de asemenea ca avem si capacitatea de intuitie, care este 
ceva mai mult, dar este tot bazata pe simturile noastre. Prin intuitie simtim ca 
lumea este mult mai diversificata.                                                                                                   
 Omul este diferit de animale cu un „minus”, adica tocmai prin capacitatea 
sporita de perceptie pe care animalele o poseda; dar omul de astazi este mult 
diferit si de omul primitiv pentru ca acesta din urma, pentru a supravietui, avea 
nevoie de simturi acutizate, pierdute prin actiunea civilizatoare. 

 Pentru a putea practica Radiestezia, trebuie:                                                                            
 - sa avem deschiderea necesara de a accepta ca lumea este si „altfel” de cum 
o percepem in mod obisnuit                                                                             - sa ne 
exersam si sa ne intarim capacitatea de concentrare                                                                                       
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 - sa avem o motivatie puternica                                                                                                        
 - sa avem incredere netarmurita in noi insine si in ceea ce facem 

 De fapt, universul informational in care traim este creat de creier, care 
„materializeaza” altfel decat dens: nu vedem, nu simtim, nu palpam ideile sau 
formele - gand, dar ele exista. Odata create de mintea omeneasca, ele circula in 
universul informational si nu pot fi distruse niciodata.                                                                                  
Atentie: sa avem grija ce gandim; sa eliminam gandurile - parazite! 

 UI (Universul Informational) are o caracteristica esentiala: aceea de depozit 
al gandirii universale: nimic nu se pierde din ceea ce a fost gandit sau simtit 
vreodata: tot ce gandim, simtim, apreciem, sesizam – se stocheaza; odata emanata, 
nici o informatie nu mai poate fi distrusa, ci doar ecranata sau modificata. Daca 
stim ce informatie vrem sa extragem si de unde, putem „lucra” asupra acesteia, la 
fel cum operam cu reteaua INTERNET. UI este complex: îl putem accesa fie pe 
directia cautata, cu adresa precisa, fie „in orb”, facand „canale”, „tuneluri” si 
conectand informatia unui eveniment sau a unui medicament. Informatia este 
primordiala. Ea “naste” in fizic.                                             Gandurile conteaza; 
daca ele stationeaza, daca se repeta, se pot imprima si ne pot directiona viata, chiar 
fara sa ne dam seama de aceasta. De aceea, se impune sa ne facem curat si in 
ganduri si sa ne reconfiguram – astfel – calea vietii. Universul gandurilor este 
atemporal si spatial: nu conteaza nici distanta la care au fost gandite, nici timpul; 
ceea ce conteaza este doar adresa si directia, deci unicitatea! In aceasta baza, 
informatia este accesata instantaneu. De ex., fotografia este o adresa de unicitate, 
chiar daca – masurabila cu ansa – este egala cu o coala de hartie.                                                                
 Practic, ce masuram? Putem masura orice, de la intentie la actiune sau 
parametru comportamental. Ne intereseaza mai ales – pentru a ne putea 
autocuantifica - EO (ENERGIA ORGONICA), numita si EV (Energia Vitala). Orice 
fiinta are nevoie de ea pentru a putea trai. A nu avea suficienta Energie Vitala = 
suferinta. Uneori nu primim suficienta si pentru ca exista ecranari.                                                            
 Cand sunt probleme doar pe o parte a corpului (de ex: mai multe organe 
afectate pe partea stanga sau pe partea dreapta), este – mai mult ca sigur, o 
desimetrizare si atunci energia trebuie „atrasa” in organism, iar acesta trebuie pus 
la loc, resimetrizat, pe toate corpurile sale: fizic sau eteric. O premisa excelenta 
pentru reglarea psihismului si asigurarea EV (Energiei Vitale) o constituie 
megadozarea cu minerale. 
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 In lumea inconjuratoare, in realitatea densa, materiala, dar si in cea 
imateriala, eterica, la baza existentei se afla lumatia, o veritabila „caramida” 
pentru energie, ca si pentru materie care este - si ea - tot o expresie a energiei. 
Practic, nu exista decat diferentieri prin densitate si informatie ale energiei sub 
toate formele ei; la baza existentei materiale sau imateriale exista aceeasi particula 
identificata ca fiind lumatie. Informatia, orice informatie, poate fi preluata de noi 
din UI (Universul Informational) si poate capata corporalitate prin lumatie, prin 
cantitatea de lumatii care se tot adauga modelului eteric initial si ale carui lumatii 
sunt tinute in structura spatiala (asemenea structuri -macheta a cristalelor) tocmai 
prin informatia pe care o are la baza. 

 La ce trebuie sa fim atenti?                                                                                                    
 La nodurile retelei Hartman: s-a demonstrat ca pamantul este traversat de 
benzi (asemenea unor ziduri imateriale verticale) ce formeaza o retea cu 
dimensiuni variabile; la intersectia acestor benzi apar nodurile Hartman care 
genereaza probleme tensionale, perturband viata, inducand stari neplacute. Cu 
toate acestea, ele nu sunt suficiente pentru a ne imbolnavi. Pot fi potentate daca in 
acelasi loc apare si o sursa de apa, inclusiv un rau subteran sau un aspect de 
geonocivitate, respectiv trecerea brutala de la un strat de o anume densitate la unul 
de o alta densitate, de ex. de la unul nisipos la altul de lut. Variatiile de densitate 
sunt, la randul lor, nocive, fie ca se afla in structura solului, fie ca le intalnim in 
viata de zi cu zi sau ne inconjoara prin obiecte: filetul, sudura, armaturile. Cand un 
obiect este intact, el are o configuratie stabila a campului sau energetic. Cea mai 
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mica modificare – o protuberanta, o ciobire – îl determina sa „tipe” pentru 
ca se produce un impact Intre doua informatii:                                                        
 A – informatia obiectului ca model initial                                                         B 
– informatia starii dobandite prin ciobire, luxare.                                         
 Observatia este valabila si la nivel organic, pentru organele cu stare 
modificata fata de modelul lor initial. Cand ne nastem, avem un „Corp Model”; la 
el trebuie sa ne raportam de fiecare data cand  ne vom face tratamentul 
infoenergetic de „reparare”, de repunere in forma.                                                                                        
 CM (Corpul Model) se afla in UNIVERSUL INFORMATIONAL;    In aura 
(expresie a starii noastre fizice, generata de corpul fizic ca aspect particular al 
biocampului), se pot citi si evenimentele ce ne vor afecta peste ani. De fiecare data 
va trebui sa facem distinctia intre ceea ce este In fizic acum si ceea ce urmeaza sa 
apara; se determina prin masurare pe raportorul special.                                                                  
 Unde trebuie cautata sursa imbolnavirii atunci cand nu aflam raspunsul la 
aceasta intrebare? Dincolo de cauzele cunoscute, pot fi uneori si aspecte latente, 
care se cer a fi solutionate prin comenzile pe care le dam subconstientului. Ori de 
cate ori ni s-a intamplat in viata ceva neplacut, fie si de mai mica importanta (de 
ex: o sperietura, o tresarire cand ne-a „sarit” inima din piept), au existat „martori” 
ai acestui eveniment, martori ai traumei pe care am trait-o, concretizati in cele 5 
simturi ale noastre: concomitent cu sperietura am auzit – poate – un fragment de 
melodie sau am simtit unda unui parfum, am vazut o asociere de culori; pe 
parcursul vietii, reaparitia fie si sporadica sau pasagera a unuia sau a mai multor 
„martori” face ca in organism boala, starea de boala sa inceapa sa „sape”. De aceea 
psihanaliza sondeaza subconstientul, pentru a scoate la lumina orice cauza 
ascunsa.  DIANETICA sondeaza martorii pentru a duce la stingerea focarului. 
Comanda sau cuvantul de ordine trebuie sa fie ferm: „CEEA CE ATUNCI A FOST 
EXTREM DE IMPORTANT, ACUM NU MAI EXISTA! S-A STINS!” 

 

 Cine ne protejeaza?                                                                             Gandul 
nostru: avem in gandirea constienta - dar si in inconstient sau in subconstient - atat 
un prieten cat si un dusman; depinde doar de noi pe ce palier ne situam: pe cel al 
pozitivitatii sau pe cel al negativitatii.                                                                                                         
 Sa presupunem ca am gandit ceva si – imediat - ne pare rau; ce putem face? 
Un singur minut de traire pe rezonanta joasa (frica, teama, invidie) duce la 
disfunctionalitati ale corpului, in fizic, de minimum doua ore. De aceea, insasi 
viata noastra poate fi serios perturbata: sa ne cenzuram gandurile, sa cautam doar 
frecventele inalte, spiritualizate pentru ca – prin legea rezonantei - sa atragem spre 
noi aceleasi frecvente care ne vor schimba viata in bine.                                    
 Gandul este dominant in tot ceea ce facem, el fiind raspunzator pentru 
directia pe care se inscrie viata noastra. De ex, intr-o sectie de boli contagioase, 
atingerea oricarui obiect, atmosfera insasi sunt „inflamate”. Personalul sectiei are 
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certitudinea ca nu se poate intampla nimic si are dreptate pentru ca – atata vreme 
cat gandim pozitiv, nu suntem vulnerabili. Daca ne este teama si credem ca ne 
putem imbolnavi – devenim vulnerabili si raul se produce. Teama este un 
sentiment firesc. Dar ea trebuie stapanita. Forta omului echilibrat este imensa: prin 
concentrare dispar CDN (campurile dinamice negative). De ex, cand ne 
confruntam cu un pericol iminent, o haita de caini, este suficient sa rostim sau sa 
gandim cu convingere „Ce campuri mari am acum! Ajung pana la ei, îi domina, îi 
iubesc!”                                                                   Este o mare diferenta intre a crede 
si a spune: „CRED”; aceasta este masura, distanta intre implinire si neimplinire. A 
transfera total increderea este si necesar si obligatoriu; totodata, transferam total si 
trairea in actul respectiv. 

 CAMPURILE 

 In jurul nostru, toate corpurile materiale au campuri; organismele au 
biocampuri. Marimea si forma acestora variaza in functie de dimensiunile si forma 
corpului care le genereaza. Orice muchie ascutita emite un camp malefic pe 
directia bisectoarei: poate fi o sursa de imbolnaviri, de la simplul disconfort la o 
afectiune pe corpul fizic.                                                        Piramida 
concentreaza EV (Energie Vitala); este cunoscut efectul de piramida la 1/3 din 
Inaltime. In afara ei insa, aceeasi piramida genereaza campuri negative la nivelul 
BIOS-ului; aceste campuri sunt la baza ei, in forma a patru arii ce au – fiecare - o 
latura comuna cu baza piramidei. Tot ce se afla acolo poate fi grav afectat caci 
energia malefica are aceeasi forta cu cea vitala din interiorul piramidei. Interesant 
este faptul ca daca piramida se Intoarce cu varful In jos, pierde calitatea de „camp 
generator”. Emisfera este si ea un camp generator de energie, fiind un corp 
„neterminat”, care isi cauta jumatatea. Cercul are in jur un TOR (camp puternic), 
mai mare ca inelul respectiv; se explica astfel de ce coroana atrage EV (Energia 
Vitala) si are efecte pe glandular.                                                                    Un 
aspect aparte îl reprezinta corpurile care au doua dimensiuni in contrast cu a treia: 
stalpul, menhirele, creionul, firul. Cu cat discrepanta este mai mare, cu atat 
concentrarea de energie este mai mare, de aceea firul reprezinta o veritabila forta, 
indiferent din ce material este (cu el se ecraneaza si se urzeste, inclusiv in magia 
neagra!) 

 BIOCAMPURILE   

 La om, CIE (Corpul Informational Energetic, Corpul Infoenergetic) 
pastreaza forma celui fizic - CF; este o deosebire intre aura si corp infoenergetic in 
sensul ca aura este o generare de camp a corpului fizic, pe cand corpul 
infoenergetic pastreaza toata informatia celulelor. El este eteric si depaseste 
granitele corpului fizic cu cativa mm, cel mult 1 cm. Este ideal ca CIE sa fie perfect 
simetric, cu cele trei axe ale sale – fata - spate, lateral, inaltime – pe CF; aceasta este 
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ipostaza Corpului nostru Model, cel cu care ne nastem.                                                                                
 De regula insa, in situatiile vietii de zi cu zi, el nu este perfect simetric fata 
de corpul fizic, ci apare ca desimetrizat; uneori se deplaseaza pana la „a fugi” cu 
totul mai ales la traume puternice sau la sperieturi. De aceea, este necesar ca – din 
cand in cand, sa-l „punem la loc”. Prin gandire logica (de preferat imediat!) si 
comanda „Nu s-a intamplat nimic!”, CIE (Corpul Infoenergetic) revine, dar 
depinde doar de noi sa revina complet si asa cum trebuie, cat mai simetric cu 
putinta. Este de dorit sa ne facem un reflex din a-l pune la loc cat mai des cu 
putinta, tot asa cum salvam informatia in computer. In anestezie totala, CIE se 
rupe de CF; in somn, pleaca uneori. Se considera ca cele doua corpuri  - CIE si CF – 
sunt legate de „firul de argint”. Sursa de schimb biunivoc intre corpuri se afla in 
UI (Universul Informational). 

 Dincolo de corpul fizic, la aproximativ 20 cm, avem un EP (Ecran de 
Protectie), gros de 1,5 – 2 cm; este eteric si apare asemenea unor jaluzele orizontale 
care se inchid sau se deschid. Miscarea aceasta permite fluxului benefic sa ne 
inunde (chi, ki, prana, energia vitala, informatia energetica maxim benefica pentru 
dinamica noastra energetica de care avem nevoie in fiecare moment) si ne izoleaza 
de informatia negativa, malefica.                                                                         Teama, 
sentimentul de teama, de insecuritate, tristetea sau supararea îl determina sa se 
deschida si sa se inchida haotic, avand ca rezultat devitalizarea rapida a corpului, 
insotita de un sentiment de disconfort: de aici incepe boala!                                                                       
 EP se poate „sparge” usor, motiv pentru care trebuie sa avem grija de el si 
sa fim constienti ca se afla sub controlul deplin al gandirii noastre; de aceea trebuie 
sa gandim constient si sa nu permitem degringolada gandurilor, sa avem o mare 
stapanire de sine in orice situatie pentru ca sperieturile de orice fel, psihismul 
nostru negativ, starea proasta pe care o avem sau pe care ne-o inducem (tristete, 
nostalgie de tipul spleen) actioneaza in sens distructiv in plan fizic.  Avem 7 
biocampuri care avanseaza fata de corpul fizic sub forma unui ou, fiecare camp 
imbracandu-l pe cel precedent cu inca   15 -20 cm; in traume fizice majore, toate 
campurile se contracta mult, aparand la distanta de cel mult 1 - 2 cm unul de 
celalalt si determinandu-l pe CV – Campul Vital – sa se contracte la randul lui, 
apropiindu-se nepermis de mult de CF- Corpul fizic.                                            
 Campurile trebuie masurate. De regula, ele au o forma ovala, alungita in 
fata noastra. In dreptul creierului trebuie sa fie cat mai rotunde, de regula avem 
doar o palma In fata, dar ar trebui sa avem o sfera; pentru artisti – emisfera 
dreapta are un camp mai mare, pentru cei pragmatici (matematicieni, avocati) – 
partea stanga este mai dezvoltata. 

   1. CV (CAMPUL VITAL) in mod normal are 1 - 3 m si este in dreptul 
ombilicului. Chiar atunci cand persoana a plecat sau doar a iesit din incapere, 
campul ramane. La adult trebuie sa aiba in mod obligatoriu peste 60 cm, deoarece 
sub acest nivel, omul mai are de trait cel mult 24 ore. Se poate „trage” de acest 
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corp, dar nu putem readuce perfect la viata pe cineva in stare de coma. La 
traumatisme, cand omul nu mai poate fi salvat, CV scade sub 60 cm. Este generat 
de centrul de vitalitate al chakrei MULADHARA care absoarbe energia din 
mediul inconjurator si o dirijeaza in corp. Este situat la nivelul anus-coccis, ca o 
palnie orientata in jos si este activat de culoarea rosu care ne conecteaza la canalul 
de intrare a EO (Energiei Orgonice). Controleaza mirosul, suprarenalele, partea de 
jos a corpului, instinctele; element caracteristic - pamantul. 

   2. CSC (CAMPUL de SUPRAVEGHERE si CONTROL) se refera la securitatea 
existentei noastre, la integralitate si la functionalitate inclusiv la nivel de celula. 
Este controlat de chakra SVADISTHANA, situata la circa 2 cm sub ombilic, 
activata de culoarea orange, care guverneaza rinichii, organele de excretie si cele 
genitale. Controleaza gustul, tot ce este lichid In organism; element caracteristic – 
apa. 

   3. CP (CAMPUL de PROTECTIE) ne ajuta sa mergem, sa inaintam, sa ocolim 
instinctiv, sa simtim obstacolul. Cand este slab, ne izbim de obiecte. Este controlat 
de chakra MANIPURA, situata in dreptul plexului solar, guverneaza traiectul 
digestiv, pancreasul, ficatul si este activat de culoarea galben. Controleaza vazul; 
element caracteristic – focul. 

   4. CIT (CAMPUL INFORMATIONAL TELURIC) le imbraca pe cele dinainte si 
este foarte mic la om, spre deosebire de animale; are rol de avertizare, guverneaza 
timusul, sistemul circulator si cel respirator (este mic la astmatici), plamanii, inima 
– chakra ANAHATA fiind activat de culoarea verde. Controleaza simtul tactil; 
element caracteristic – aerul. 

   5. CE (CAMPUL de EMISIE) guvernat de chakra VISHUDHA situata in dreptul 
tandemului tiroida – paratiroida, guverneaza gatul, esofagul, partea superioara a 
plamanilor si este activat de culoarea albastru. Controleaza intuitia, emotiile; 
element caracteristic – eterul. 

   6. CR (CAMPUL de RECEPTIE) guvernat de chakra AJNA din dreptul glandei 
pituitare si activat de culoarea indigo. Coordoneaza hipofiza, toate simturile, este 
sediul clarviziunii si al telepatiei.            Campurile de emisie si receptie sunt 
responsabile de comunicarea noastra nonverbala: simtim cand cineva ne priveste, 
ne vrea raul sau binele. 

   7. SAHASRARA, situata in vertexul - coroana face legatura directa cu UI 
(Universul Informational). Coordoneaza creierul, echilibrul nostru fizic si psihic, 
fiind activata de culoarea alb – violet. 
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 In timp ce chakrele 1 si 7 sunt singulare, restul sunt duble, asezate si pe fata 
si pe spatele trunchiului, absorbind prin „palnia” lor energia din mediul 
inconjurator. De fapt, exista o infinitate de chakre: fiecare celula isi are propria sa 
chakra, dar cele de mai sus sunt considerate majore fiind, la randul lor, o 
„reductie” a celor 11 chakre majore pe care ar fi bine sa le luam in consideratie in 
cazul tratamentelor infoenergetice). In baza faptului ca fiecare celula din corpul 
uman isi are propria sa chakra trebuie sa actionam si atunci cand dorim sa le 
proliferam si atunci cand trebuie sa le reducem.         Corpul infoenergetic are 
organe energetice in dreptul organelor fizice si aceste trebuie sa fie perfect 
suprapuse pe toate cele 3 axe: fata - spate, lateral, sus - jos. 

 PARAMETRI COMPORTAMENTALI 

 Se masoara pe raportorul special, pornind de la 100%. 

   1. CAU (Conectare la Armonia Universala) reprezinta starea de echilibru 
interior al individului, ca vector al starii sale de pace, iubire, in perfect acord cu 
AU (Armonia Universala) in tot ceea ce aceasta semnifica la momentul respectiv ca 
morala, etica, justitie, credinta, spiritualitate (exprimate prin iubire, binefacere, 
armonie in general cu toti si toate din jur). Avem CAU pentru ca – pe de-o parte ne 
nastem cu CAU, iar pe de alta parte ne formam un CAU. Se stabileste o conventie 
fata de 100% care reprezinta modelul comportamental al generatiei noastre, aici si 
acum (pentru optimizare). Practic insa, CAU ni-l fixam noi pentru ca totul depinde 
de legaturile noastre cu Universul.        De ex: cineva face rau, dar este convins ca 
asa este bine; crezand astfel cu toata fiinta, el traieste o alta stare de normalitate. 
Abia atunci cand constientizam abaterile de la normal se produc conflicte.              
 Valoarea ideala este CAU intre 95 – 100.                                Valoarea CAU 
intre 80 - 95 indica o persoana recuperabila.                  CAU mai mic de 80 - 
persoana este irecuperabila in conditii normale.                                                                                              
 Fiecare din noi gandim, simtim intr-un fel anume. Uneori CAU coboara, dar 
poate fi doar o stare de moment (se poate modifica in cateva clipe) si cunoscand-o, 
ne putem ajuta noi insine. Practic, nu trebuie sa gandim ca exista cineva 
irecuperabil; niciodata sa nu ne punem limite! 

   2. V (Vitalitate) reprezinta potentialul de viata ca informatie specifica 
vietii. Vitalitatea intervine odata cu conceptia fatului.                             
 Valoarea ideala este V intre 98 – 100.                                                 
 Valoarea V intre 90 - 98 indica vitalitate in scadere.                                                        
 Valoarea V intre 80 - 90 indica o afectiune grava.                                 
 Valoarea V intre 60 - 80 poate indica o stare de coma.                          
 Valoarea V mai mic de 50.                                                                           
 In stari de coma, CIE (Corpul Infoenergetic) incepe sa se desprinda de CF 
(Corpul Fizic). De regula, daca persoana nu este decerebralizata, trebuie vorbit cu 
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ea continuu sau cat mai mult pentru ca este posibil ca in cateva zile sa iasa din 
coma. Stim ca ar exista aceasta posibilitate prin masurare: desi se afla in coma, 
indicele de vitalitate este mare. Dar chiar si atunci cand informatia specifica vietii 
este foarte scazuta, sa fim convinsi sa se poata iesi din coma si se poate reveni la 
viata normala. Uneori, cand corpurile se separa, calea este deschisa si pot intra si 
alte informatii, de aceea omul iesit din coma se va comporta – de regula – altfel 
decat inainte (stie mai multe in subcontientul lui, desi nu poate scoate la suprafata 
toate informatiile). 

   3. P (Programare) poate fi de viata (proiectarea de tip germinare, impact cosmic, 
mediul si familia) si de stare (propriile ganduri, actiuni, trairi). Orice fiinta are un 
program inscris in gene, in ADN. Perioada preconceptionala, cea conceptionala si 
perioada intrauterina conteaza enorm pentru ca multe boli se pot activa in aceasta 
baza si pot exploda, se pot detona in cursul vietii.                                                                
 Ce este nasterea? Este clipa cand se rupe apa. Asa trebuie considerata, 
pentru ca atata timp cat fatul este in intrauterin, este ecranat total; totul trece prin 
mama. Odata iesit in afara, asupra lui actioneaza influente de tot felul. Orice 
trauma are loc in prezenta martorilor: unul sau mai multe din cele 5 simturi ale 
noastre. Cand – pe traiectoria vietii – reapare macar unul din acesti martori sau un 
cuplaj de martori, reapare ENGRAMA, iar trauma traita candva se reactiveaza in 
integralitatea ei. La reaparitia unuia sau a altuia din stimuli, se reactiveaza ideea 
traumei, suferinta provocata de aceasta, concretizata In migrene, in stop cardiac. 
Cand se rupe apa, fix in acel moment brutal, martorii starii de impact pot produce 
o engrama de care nu suntem constienti: pozitia astrala; este modul in care ne 
influenteaza astrele. Dar ele doar „inclina”, nu determina! 

 Impactul cosmic din momentul nasterii determina o matrice turnata in timp 
pe o perioada anume sau pe toata viata, acolo unde factorii decisivi rezida in 
zestrea noastra genetica. Inceputul vietii este si el extrem de important: mediul 
social si cel familial. Pot aparea modificari datorate interactiunii cu programele 
personale: ganduri, trairi, sentimente, actiuni.                                                                                 
 De retinut: Nimic nu este batut In cuie, nici macar informatia genetica. 
Inclusiv ea se poate prelucra. De ex: omului îi sunt dati 120 ani, dar avem 
slabiciuni, vicii care scurteaza viata. Exista gena fericirii! Sa o cautam si sa o 
activam in fiecare clipa! Sa ne programam gandurile, trairile, actiunile! Totul – pe 
pozitiv! Exista si o alta programare: cea a organului; de aceea trebuie cunoscuta si 
compatibilitatea biologica, dar si cea a programarii organului in sine. De ex, desi 
exista compatibilitate biologica, dupa 4 luni se constata rejectarea unui organ 
transplantat. De ce? Pentru ca organul care fusese inlocuit nu avea programare de 
viata, de inlocuire prin transplant, ci de moarte. Respectivul corp avea un program 
interior, mai mult chiar – fiecare organ are un program interior, propriu lui si 
poate muri, chiar daca corpul fizic - in sine - traieste.                                             
 Cand cuiva i se transplanteaza un organ compatibil din punct de vedere 
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biologic, dar incompatibil din punct de vedere functional, noul organ moare si el, 
ca si predecesorul lui; cu toate acestea, cand este incompatibil biologic si chiar ca 
program de viata, se poate prelucra si optimiza acceptul. In ceea ce priveste 
organele, tot ceea ce este singular si de stricta functionalitate se integreaza perfect 
in parametrul Vietii (inima, ficatul), in timp ce tot ceea ce este dublu are program, 
propriu (rinichii, plamanii). 

   4. E (Energizare): dincolo de vitalitate, trebuie masurata si energizarea, obtinuta 
prin respiratie orgonica: primim prin inspiratie Energia Orgonica, expiram 
deseurile. Respiratia ideala este cea in pozitia cainelui: in 4 labe. Cand stam in 
pozitie bipeda, respiratia corecta este cea costo - diafragmatica, identica cu cea din 
momentul nasterii sau a copilului mic, la care actul respirator este evident. Pentru 
a ne disciplina, cateva minte pe zi sa ne obligam la respectarea unui anumit ritm 
pe tiparul 2 4 2 4 (2 - expiratie – 4 - apnee, 2 – inspiratie, 4 – apnee), multiplicat. 
Ideal este sa pornim cu expiratia si putem avea tiparul 4  8  4  8  sau, cand suntem 
mai avansati - 8  16  8  16.  Dupa un exercitiu zilnic de cateva minute, va apare un 
automatism in acest sens. Tot pentru energizare, avem nevoie de o sursa - de 
regula SOARELE – care reprezinta o sursa inepuizabila si constanta de energie 
pentru tot ceea ce este viu. Cea mai puternica sursa de pe pamant este cea de la 
Mormantul Sfant sau Piatra KABBA. 

   5. RBE (Receptivitate bioenergetica) se dobandeste prin nastere sau poate fi de 
moment. RBE reprezinta un acord psihic spiritual si energetic al individului fata 
de informatiile infoenergetice din organism (Informatia strazii = 10 / 15 %, copiii si 
animalele = 100 %).                                                      Valoarea ideala pentru RBE 
este 80 – 100. 

   6. CC (Capacitatea de concentrare) forta de a ne concentra pe o idee si de a 
inlatura orice gand parazit; se poate obtine sau amplifica prin actiune responsabila, 
prin antrenament si echilibru, prin autodisciplinare constienta. Concentrarea de 
moment poate atinge valori intre 50 - 70. 

   7. CV (Capacitatea de vointa) pune in lumina resursele volitive   intr-un moment 
de interes; de ex: a te lasa de fumat presupune implementarea gandului ca fumatul 
este contra naturii si ca nu exista pentru persoana care intentioneaza sa se elibereze 
de acest „ritual”. „Traiesc pe o planeta pe care nu exista ideea de a fuma”. Gestul 
de vointa este, in sine, o schimbare a vietii. 

   8. B (Beneficitate) poate fi innascuta sau de moment si reprezinta capacitatea de 
a raspunde prin gand, simtire sau fapte la ceea ce se intampla in jur.                                                         
 Valoarea ideala pentru B este 80 – 100.                                         Valoarea V 
intre 70 - 80 poate indica agresivitate fizica.                                                    
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 Valoarea V intre 50 - 70 poate indica agresivitate fizica.                                                                     
 Valoarea V mai mic de 50 este specifica ucigasilor. 

   9. CEM (Capacitatea de Ecranare contra maleficitatii) este de durata sau de 
moment. Entitatile noesice sunt FC (Forme - Camp) malefice, formatiuni 
informationale de sine statatoare, purtatoare de maleficxitate, ca si FGM (Forme 
Gand Malefice).                                Comandam: FGm sa nu aiba nici o sansa in fata 
fortei noastre! Nu exista sa nu te indepartez!” Adaugam si o pieptanare energetica. 

 

 

 ALTI PARAMETRI 

   1. S (Starea) corespunde CSC (Campului de Supraveghere si Control).                                                
 Valoarea ideala pentru S trebuie sa fie 100.                                          a. SF -
 Starea Fizica – intre 80 - 100 indica oboseala                                                               
         - intre 60 - 80 indica afectiune fizica                                         
         - sub 60 indica o degradare fizica serioasa     
 (cazuri de accident)                                                      b. SA - Starea Afectiva  -
 intre 80 - 100 indica probleme in cuplu sau                   relatii de 
serviciu                                                    c. SE – Starea Emotionala – intre 80 - 100 
indica pierderea unei         persoane dragi                                         
           – sub 80 indica lipsa de control                                           
           – sub 70 se instaleaza patologicul                    
 Tracul poate influenta foarte mult (de ex. la parasutism) si atunci SE 
afecteaza inima sau sistemul neurovegetativ. Ideal este sa o putem controla. Chiar 
si atunci cand cineva cunoscut sau drag noua trece in alta dimensiune, trebuie 
lasat sa parcurga nivelele: emotia trebuie lasata sa se exprime. Sa gandim: „asta a 
fost, are alte nivele de parcurs, eu am altceva de facut”. Sa reactionam mecanic si 
normal. 

    2. SS (Starea de Stres) problemele din viata de zi cu zi ne afecteaza, dar trebuie 
sa avem capacitatea de a accepta ceea ce nu depinde de noi, sa strunim prin 
aceasta stresul. Gandim: “Ce depinde de mine in mod direct fac cel mai bine; ce nu 
depinde de mine – accept fara cartire si nici nu ma intereseaza. De felul meu sunt 
participativ, dar nu ma voi Imbolnavi de stres”. Daca nu stim sa acceptam, noi 
vom fi cei care pierdem. Stresul trebuie ecranat 100%.     Valoarea ideala 
pentru SS: sa nu scada sub 80%. 

   3. AP (Afectiune psihica) pentru a face aceasta masuratoare pornim de la 0; pana 
la 60 % este o stare de normalitate. Peste 60 % - persoana prezinta iritabilitate, 
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instabilitate, depresie, anxietate, sindromul discordant (schizo). O stare psihica 
proasta lucreaza asupra mecanismelor biologice. Deoarece o cauza majora poate fi 
si pierderea masiva a mineralelor; se impune megadozarea! Dintr-un anumit punt 
de vedere, cu totii suntem afectati psihic. Sa luam masuri! 

   4. ANP (Afectiune Neuro - Psihica) poate proveni din momentul nasterii sau de 
oriunde din timpul vietii de pana acum (de regula – traumatism). Tot ce depaseste 
la copil 4 ore  - o stare de stres continuu, o temperatura peste 40° – poate avea o 
influenta majora prin sechele, inclusiv demielinizarea (afectarea tecii nervilor), 
ceea ce poate conduce la scleroza in placi sau la alte afectiuni prin netransmiterea 
corecta a informatiei prin nervi: deglutitie. 

   5. BM (Blocaj Mental) masuram de la 0; pana la 60 % este normal, peste 60 % 
devine un blocaj daunator (dizarmonie in cuplu sau societate), fara macar a 
intelege ca esti tu insusi responsabil de asa ceva. Uneori are origine genetica, 
alteori intervine prin educatie. Tot ce inseamna comportament social sau 
restrictionari prin educatie poate duce la BM. 

   6. SAS (Starea de Acutizare a unui Simt) daca depaseste 80 % indica capacitati 
extrasenzoriale. Pana la 80 % este comun pentru toata lumea. 

   7. CCF si BF (Capacitatea de Concentrare Fundamentala si Beneficitatea 
Fundamentala) ambele trebuie sa depaseasca 80 %. Cand avem valori net diferite 
intre ele, aceasta indica fie un operator de magie neagra (CCF mai mare de 80, dar 
BF mai mica sau cu mult mai mica) fie o tendinta de suicid (CCF sub 80, iar BF 
mare, deci persoana respectiva nu se poate controla). Daca însa „cade” – nu avem, 
suficienta (intra pe negativ), daca da „peste” - este excelent si atunci schimbam 
scala de raportare: de la baza 100 trecem in baza 1000 sau – daca este cazul – 
10.000. Cand avem 300 - 400 sau 500 putem face energizari, inclusiv pentru TRT 
(punem o mana pe inima, alta pe abdomenul cuiva pentru a-l energiza). La 2000 - 
3000 putem face interventii infoenergetice.                                                                                
 Si cand masuram maleficitati trebuie sa schimbam scala de raportare. De ex, 
cand se coboara sub 100, la 80, se indica un cuantumul de 20 % negativitate. Cand 
ajungem la 0, schimbam scala. Orice maleficitate trebuie dislocata.                                                             
 In radiestezia clasica se masoara in UB – unitati Bovis – o scala de 
intensitate a vibratiilor. Pe aceasta scala, intre 2000 – 6000 UB este o zona patogena 
pentru organisme. La 6500 UB – zona neutra, intre 7000 - 8000 UB – maximum de 
vitalitate; 9000 - 10000 UB – indica exces, nivel prea ridicat pentru termen lung, iar 
10.000 UB – locurile sacre. Peste 18.000 UB – vibratii cosmice inalte. Materialele 
reactioneaza diferit la incarcarea cu energie. Sticla cu apa, orice recipient cu lichid, 
cuartul, cristalul, pietrele – se incarca rapid – le putem simti campul.                                                         
 Cum verificam cand ceva este benefic sau malefic? Intram in binar si 
accesam: este benefic? Este malefic? Orice obiect de cult este incarcat benefic si 
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poate fi cuantificat. Cum dislocam maleficitatea, CDN? CDN trebuie inlaturat din 
spatiul nostru existential prin strivire. Ne concentram, îl consideram un cristal in 
spatiu, cu structura binecunoscuta, îl cuprindem intre palmele departate pe care le 
apropiem treptat, strivindu-i liniile de forta; in acest fel, vizualizam cum lumatiile 
intra in miscare browniana. Facem miscarea de la nivelul umerilor, pana la lipirea 
perfecta a palmelor cu constiinta faptului ca am strivit campul respectiv si toate 
lumatiile au cazut, nemaifiind sustinute de liniile de forta. Măsurăm şi dacă este 
cazul repetăm, până dispare complet. Apelam şi la culoare: culoarea albastru – 
violet dislocă energia negativă; când gândim albastru asupra unui obiect sau 
asupra unei persoane, dislocăm ceea ce contravine vieţii. Pentru energizare (chiar 
fără informaţie specifică) – facem o perna energetica între mâini, rotind palmele la 
mica distanţa între ele în jurul obiectului sau imaginandu-ne ca avem obiectul între 
palme. Totodata, vizualizam culoarea roşu - grena. 

 ECRANAREA                                                                                                                
 FIRUL are doua proprietati majore:                                                                                 
 1. are un camp imens raportat la sectiunea sa transversala                                                                
 2. are posibilitatea de a transmite – aproape fara pierderi – energia, 
informatia, indiferent de lungimea lui. 

 Natura firului poate fi oricare: metal, argint, in, canepa, material plastic 
sau....gandul nostru „tors” prin directionare si repetare. Daca „toarcem” gandul, el 
devine fir si capata proprietatile firului, se „incarca” iar efectul este asemenea 
efectului de bulgare rostogolit, cumulativ continuu. Gatitul mancarii – poate fi tot 
o reflectare a toarcerii unui gand; se reflecta psihismul nostru interior atunci cand 
gatim sau psihismul celui ce gateste (starea de bine, de echilibru, de frustrare). 
Intrand in organismul nostru, ni se transfera aceasta stare care reverbereaza 
continuu. 

 CARNEA este un aliment considerat „greu” – pentru ca reprezinta 
informatia animalului in fata momentului uciderii sale. Daca este gatita de o 
persoana care sufera, totul se adauga iar pentru un bolnav – de cancer, de ex. – este 
sau poate fi fatal; aceeasi observatie este valabila si cand cineva gateste pentru 
cineva despre care stie ca este atins de o boala grava.                                                                           
 Hainele noastre pornesc de la un fir! Ne imbracam cu fir (daca respectiva 
haina este tesuta de o masina, nu are prea mare importanta, dar la tara – mai ales – 
exista claca!). In haine se tes energiile gandurilor curate, la fel cum se tes si 
energiile negative: ganduri rele, barfa, magie neagra. Toate converg spre un 
principiu: cu pasi marunti, cu asiduitate, se implementeaza un gand. Fiecare nod 
este incarcat iar fularul care iese de la o claca cu barfa va avea o actiune distructiva, 
potentata de rostirea unui blestem.                                    Credem In asa ceva? 
Va propun sa credeti pentru a putea face totul ca sa ne aparam de asa ceva. A face 
o tesatura cu un anume gand, cu intentie si directionare malefica este o practica 
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curenta. Trebuie sa stim sa ne ecranam de CDN. Tot acelasi procedeu de ecranare 
Il vom utiliza si pentru a distruge ceea ce ne intereseaza, respectiv un tesut 
necrozat, o tumora ce trebuie ecranata de energia vietii pentru a nu o hrani si pe ea 
odata cu procedura obisnuita de energizare, de vitalizare a Intregului corp. Odata 
ecranata, tumora nu mai este hranita cu EV (Energie Vitala) si moare.                                                       
 Orice stare de proliferare atipica a celulelor - proliferarea lor dezorganizata, 
malignitatea – poate avea loc pentru ca aceste celule nu sunt recunoscute de catre 
celulele luptatoare ca fiind celule atipice: reusesc sa se disimuleze; de aceea trebuie 
comandat: „Sa fie vazute si percepute ca celule atipice!”                                                                         
 Caz concret: tumora la 54 ani (rect, rinichi drept, uter). Se da verdict: 1 - 3 
luni de viata, se face operatie de anus contra naturii. Procedurile medicale sunt 
perfect valabile. In paralel, se lucreaza infoenergetic pentru ecranarea tumorii: se 
ecraneaza si celulele sanatoase contra actiunii citostaticelor. Dupa 4 luni, 
hemoglobina s-a degradat doar cu 15 %, desi la citostatice scade – de regula – cu 
45%. Prin concentrare si colaborarea cu pacientul care crede in vindecare, 
procentul poate fi scazut la 5 – 6 % si asa a ramas de cateva decenii. Prin lucrul 
radistezic, la 80 % din persoane s-a reusit ca hemoglobina sa nu se degradeze cu 
mai mult de 10 %. 

 Cum ecranam? Tesem cu gandul. Ecranam un tesut, un organ, o fiinta vie. 
Ne ecranam fata de informatiile negative cu sau fara trimitere precisa, pe care le 
putem atrage involuntar. Daca reusim sa mutam un munte intreg cu mintea 
noastra, aceasta este o realitate scurtcircuitata, simpla si clara.                                                                     
 GANDIM: Sunt perfect ecranat contra oricarei maleficitati. Asa trebuie sa 
gandim si sa luam exemplul viermelui de matase care se afla protejat in coconul 
lui: sa inchidem totul intr-un cocon, tesut nod cu nod, pana facem gogoasa.                                             
 Vizualizam:                                                                                                   - Am la 
dispozitie un fir imens, incarcat cu informatie de ecranare.                   - Fac primul 
nod, dupa care urmeaza celelalte noduri pana completez primul rand.                                                      
- Randurile se construiesc strans, unele peste altele, pana se inchide gogoasa - totul 
poate dura 5 - 6 minute.                                                                                       - Pentru a 
inchide ceva in gogoasa, putem reduce dimensiunile acelui obiect, fiinta, la dorinta 
noastra.                                                                                 - Masuram ecranarea si 
inainte si dupa ce am realizat gogoasa. Daca in final nu am obtinut peste 80 %, 
reluam operatia.                                                - Masurarea se face cu curiozitatea de 
„A AFLA”.                                                     - Indiferent cum, se va face gogoasa, 
trebuie lucrat cu increderea deplina ca ne ecraneaza total.                                                                            
- Pasii urmati trebuie sa fie marunti si minutiosi.                                                     -
 Doar daca suntem ecranati bine, putem face orice altceva, inclusiv sa luptam 
contra raului.                                                                                                             Trebuie 
sa fim constienti de faptul ca putem avea in casa obiecte sau locuri malefice (fie ca 
le-am cumparat, fie ca le-am primit, uneori cu aceasta incarcatura precis 
directionata de a face rau sau pur si simplu daruite „a contre coeur”). Le putem 
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ecrana sau ne putem ecrana noi insine contra actiunii lor. De ex: cristal de cuart cu 
CDN. Oricat s-a lucrat asupra lui, nu i s-a putut inlatura CDN. Ultima solutie  in 
acest caz era „spargerea” unui eventual cod, maniera practicata de preotii egipteni, 
de samani. Dar cum aflam codul? Un cod nu se poate afla dar, in mod sigur, el 
inseamna o frecventa, rezoneaza la o anumita frecventa. Pentru aceasta, construim 
o FG (Forma - Gand) care baleiaza intreg spectrul de frecvente si comandam: 
„CDN sa rezoneze la frecventa la care rezoneaza codul lui si eu sa lucrez pe acea 
frecventa!” La un moment dat, cristalul se sparge. 

 In acelasi fel, putem construi FG pentru explorare, pentru cautare. Fortele 
pot fi foarte mari: prin masurare facem cuantificarea lor si in functie de fiecare 
situatie in parte, vom afla solutia corespunzatoare.                                                                                 
 NB: Apa este un element care are mare putere de curatare, dusul de 
asemenea. Dupa fiecare interventie, curatare de CDN, interventie infoenergetica de 
inlaturare a nocivitatii, a maleficitatii sau bolii cuiva, sa ne spalam mainile cu apa 
rece, sa facem dus sau baie in apa cu sare de mare (sau sare grunjoasa) cu gandul 
specific de a ne curata. 

 FORME – GAND                                                                                    Atunci 
cand vorbim despre FG (Forme - Gand), vorbim – de fapt – despre triada GAND – 
TRAIRE – IMPRIMARE. 

 Tot ceea ce gandim sau simtim este un prim pas spre materializare prin FG. 
Nu suntem constienti de aceasta pentru ca densitatea structurii informationale este 
foarte mica, sunt putine lumatii; pentru ca densitatea sa creasca, trebuie sa aducem 
mai multa lumatie si aceasta se obtine prin concentrare, moment in care gandul 
castiga In densitate. Omul trebuie sa aleaga drumul cunoasterii pentru a-si croi 
drumul prin viata. In jurul nostru se afla o infinitate de alte FG pe care le putem 
accesa, disloca, fixa sau ecrana. Totul se face prin puterea pe care o avem de a 
actiona prin gandirea noastra constienta.       FG (Formele - Gand) se 
„materializeaza” cu o densitate eterica: cand gandim ceva, orice, alaturi de noi se 
intrupeaza acel ceva; daca este o persoana, putem fi sigura ca avem alaturi o copie 
energetica a acelei persoane. FG ne influenteaza viata de zi cu zi. Daca le 
constientizam, ne putem directiona drumul vietii prin intrebari: DE CE? CUM S-
AR PUTEA PREVENI?                                                                           Ori de cate ori 
ne gandim la cineva, se produce un fenomen:                  → o copie - gand a 
persoanei apare langa noi. Cu forta gandului nostru o putem plasa unde dorim; 
daca nu dorim sa o localizam undeva anume, ea apare in partea cea mai slabita a 
corpului nostru energetic (unde am avea mai multa nevoie).                                                         
→ in momentul in care gandim ceva, sa fim constienti ca imprimam pentru vecie. 
Odata creat un gand, respectiv o forma - gand, acestea nu mai pot fi distruse; este 
si explicatia pentru ce pot fi accesate. Trebuie sa stim sa ne folosim de acest imens 
depozit, de aceasta „biblioteca”! 
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→ in momentul in care cream FG, creierul nostru are – practic – forta de a „taia” in 
piatra. A gandi = a imprima, ca si cum am taia in piatra, sau ca raza unui laser care 
imprima un C.D.                                                 Mintea noastra este capabila sa 
interactioneze in timp real cu oricare din organele noastre: se cere doar 
concentrare; organele noastre, in special inima, sunt foarte ascultatoare in relatie 
cu creierul, de aceea trebuie sa le comandam.                                                                   
 FG sunt constructii asemenea unor cristale; la punctele de intersectie ale 
suprafetelor, in varful unghiurilor, se afla lumatii, organizate pe densitati diferite 
si care vibreaza formand un model eteric. Pentru a deveni palpabil, acest model 
eteric trebuie sa adune cat mai multe lumatii pe aceleasi axe si cu aceeasi vibratie: 
cu alte cuvinte – trebuie sa se concretizeze. Pe acelasi rationament, urmand drumul 
invers putem „scoate” din concret, putem „distruge” liniile de forta ale vibratiei, 
putem rari lumatiile si transfera din material In imaterial o realitate.                                                          
 Intre cele doua universuri: UI si UE (Universul Informational si Universul 
Existential) exista o legatura biunivoca; practic, in fiecare moment al existentei 
noastre, gandim si judecam in doua universuri; in UE materia exista, o vedem, o 
palpam, putem crea fizic imagini, putem construi - inclusiv in corpul nostru. In UI, 
cand se densifica (prin concentrare) legaturile dintre lumatii, putem construi. 
Invers, cand rupem legaturile dintre lumatii, putem distruge.                                                    
 UI este adimensional. Linia care separa cele doua universuri este ca un 
tunel sau ca o poarta pe care trebuie sa o deschidem sau sa o inchidem, uneori cu 
brutalitate. Noua ne revine alegerea: o putem face prin intuitie, care este o 
participare directa la manevrarea acestei porti.                                                                                               
 REGULA: mintea noastra este obisnuita sa gandeasca in reperele vietii 
cotidiene. Cand le depasim, simtim ca se intampla ceva: cand gandim o planta 
anume, particulele din jurul nostru se aduna si se ordoneaza pe nodurile 
modelului respectiv, un model eteric, cu densitate extrem de scazuta, dar modelul 
exista, s-a creat! A materializa un obiect pe care îl gandim inseamna a aduna 
particule ordonate, pana obtinem concretizarea perfecta a gandului; o putem 
realiza cu toata trairea si daruirea noastra: in acest fel, FG intra in concret. La 
contactul cu fiinta noastra, exista atat FGB (Benefice), cat si FGm (malefice: in 
magia neagra!) 

 Pentru a le avea la indemana in orice moment pe cele benefice, putem 
construi FG Ajutatoare, ca si FG Ajutatoare specializate, de Energizare. FG sunt:                                    
 I. forme - gând benefice                                                                        A. 
forme - gând ajutatoare                                                                                       a. de 
energizare                                                                                                       b. de 
deblocare energetica                                                                          c. de activare 
(obisnuita sau speciala)                                                            B. forme - gând 
specializate                                                                                      a. de vitalizare                                       
      b. de polarizare                                                                                                       
c. de ameliorare a sanatatii                                                                           d. 
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extrasensorial perception                                                                   II. forme - 
gând malefice (utilizate in magia neagra)                                      Orice FG are o 
anumita forma, geometrie, densitate, pozitie in spatiul fizic, este construita la o 
anumita scara, pe care o putem modifica la nevoie sau dorinta.                                                                   
 Asupra FG se poate actiona:                                                     1. Construim                                        
2. Mutam – modificam coordonatele spatiale, scara (îi dam o alta abordare: vine 
spre noi, pivoteaza, se departeaza; ex: apa informatizata, energizata)                                                         
3. Permite cuplarea la sursa energetica                                                       4. Marirea 
densitatii prin „injectare” energetica                                         5. „Clonare” in multe 
copii (inginerie genetica pe proceduri infoenergetice; in acest fel se pot influenta 
multimi, se practica, mai ales la inducerea unor activari; ex: indepartarea 
cosmarurilor prin utilizarea frecventei Schumann – 7, 8 Hz) – Exista frecvente care 
corespund fiecarui organ!                                                                          6. Poate fi 
modificata informational                                                               7. Putem transmite 
informatia altor FG, materiei in general                                    8. Actioneaza conform 
algoritmului dat asupra altor forme informationale sau mecanisme biologice prin 
detente (descarcari) de tip electrostatic                                                                                                      
9. Permite realizarea unui model informational: devine exemplu – „Asta faci! De 
acolo te inspiri!”                                                                10. Capacitate de intrare in 
regim de automatism; corpul nostru are automatisme reglate, naturale; cand facem 
o constructie cu un anumit scop, trebuie sa impunem automatismul ca un „pas” 
necesar de programare. De aceea, trebuie sa repetam, pentru ca repetarea conduce 
spre automatism.                                                                               1. Poate fi detectata                                  
2. Poate fi asamblata (din mai multe FG se poate crea un mecanism)                 
3. Poate fi depozitata prin stabilizare speciala                                       4. Poate fi 
stabilizata, cu intentia clar exprimata sa nu treaca in UI, ci sa ramana ancorata in 
cvasimaterializare. Ori de cate ori simtim o nevoie si nu stim cum sa realizam acel 
ceva, ne retragem, ne concentram si cerem: ”Inspiratie, vino!” – Exista o tema data, 
iar UI cunoaste deja rezolvarea ei. Trebuie doar sa avem credinta ca se va deschide 
poarta si atunci informatia ceruta „explodeaza” in creierul nostru ca o iluminare. 

 A. FORME - GâND AJUTATOARE 

 Pentru a le construi, avem nevoie de:                                                         1. 
Adresa (denumire, locatie, ce inseamna; de ex, fotografia are o adresa, o locatie, 
pastrand integral datele persoanei, indiferent la ce varsta a fost facuta. Este o 
adresa de unicitate). Putem gasi in UI tot ce dorim (ca pe internet). Un simplu 
„inspiratie, vino!” este suficient: avem tema, deci adresa.                                                                          
 Fiecare obiect lucrat, fiecare opera de arta are – dincolo de tot ce stim - o 
incarcatura traita de creator din clipa in care i-a venit ideea, pana a desavarsit 
opera; este mesajul pe care creatorul a dorit sa-l transmita; prin aceasta ne putem 
intalni cu FG a creatorului respectiv. In interpretare, interpretul se conecteaza la 
ceea ce trebuie redat.                  ESTE OBLIGATORIU CA INAINTE DE 
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ORICE ACTIUNE, SA CONSTRUIM FGA – ele ne vor ajuta ca totul sa decurga 
lin, cat mai aproape de ceea ce ne dorim; chiar cand nu stim ce sa facem, ne 
gandim cum ar fi abordat aceasta problema un mare strateg, artist, diplomat.                                          
2. Directia sa fim convinsi ca facem ceva care ne va folosi la ... (de ex: dozarea 
individuala zilnica a medicamentelor); este un instrument specific pentru uzul 
unei anumite persoane, este directionat precis catre x sau y.                                                                        
3. Algoritmarea realizam imprimarea FGA in pasiclari, marunti, pe etape, ca si 
cum am descompune o miscare in cadrele ei componenta (ca realizarea miscarii 
intr-un film de animatie, chiar sacadat), cu insistenta, cu daruire maxima, cu 
concentrare, cautand sa nu scapam nici un amanunt, cat mai detaliat posibil pe 
„traseul” si in desfasurarea in care dorim sa implementam FGA; imprimam - in 
acelasi timp - directia si adresa.                                                                                                
4. Energizarea ne aflam in momentul in care am construit deja ceva, o „fiinta” care 
are nevoie, in aceasta etapa, de energie, asemenea legaturii dintre noduri; trebuie 
sa o sprijinim sa nu cada, sa o hranim cu energie vitala pe ideea firului care o 
uneste la o sursa puternica – de regula soarele. Vizualizam conectarea si incarcam 
continuu, pe un fir auriu ce porneste de la soare la FGA creata de noi.                                        
5. Ecranarea, daca poate lua modele, inseamna ca FGA poate scapa controlului 
nostru. Trebuie ecranata de orice influenta din afara, in afara de energizare; 
vizualizam cum crosetam cu ochiuri mici, „batute” sau tesem extrem de dens, nod 
cu nod si rand cu rand, un saculet pana la ultimul lui nod. In acest saculet 
introducem FGA si legam totul strans iar pe ultimul nod, aplicam CODUL ( nume, 
cifre, culori, senzatii, amintiri, parfumuri, timbrul vocii cuiva, locuri – care 
constituie un cod personalizat; este codul nostru si numai al nostru – in caz ca este 
foarte sofisticat si, eventual la un moment dat îl uitam sau nu suntem siguri de 
secventa elementelor constitutive, cerem subconstientului ca pur si simplu sa 
acceseze codul pe care l-am stabilit si îl folosim „in orb”, inchizand sau deschizand 
cu el sacul). Ori de cate ori dorim sa introducem o alta informatie sau sa 
modificam ceva, desfacem pe acelasi cod si legam la loc – fie cu codul deja utilizat, 
fie cu altul nou, cu care va trebui sa si desfacem data viitoare, in functie de 
necesitati.   6. Depozitarea fixarea FGA prin cresterea densitatii ei (un numar 
sporit de lumatii, care apar prin vizualizarea repetata a respectivei FGA.                                                  
7. Verificarea: dupa ce a fost construita FGA, o masuram; in cazul in care are peste 
80 % inseamna ca este bine facuta. Daca procentul scade, verificam tot prin 
masurare procentuala fiecare punct in parte. De regula, se poate gresi la 
algoritmare, energizare sau ecranare, astfel ca reluam si refacem traseul, masuram 
din nou pana ce procentul depaseste 80 %. 

 FGAD (Forma Gând Ajutatoare de Deblocare) 

1. Adresa – personalizata „pe mine”, de exemplu, stiut fiind ca nimeni nu are 
acelasi cod genetic cu mine.                                                                         2. „In alb” – 
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pentru oricine ar avea vreodata nevoie sau pentru oricine voi dori eu sa 
intrebuintez FGAD. 

3. Algoritmarea – greblare, pieptanare, in aval, pe albia unui rau care este, de fapt, 
corpul nostru. Se incarca mainile, degetele se lungesc si incepem greblarea de sus, 
din vortex, de deasupra chakrei Sahashrara. Degetele eterice inainteaza incet, 
milimetru cu milimetru in corpul eteric, percep rezistenta acestuia; cautam 
senzatia de inaintare inceata. In zona lombo - sacrala, degetele ambelor maini, 
asezate opozitoriu, unindu-se - parca - pe linia degetelor mijlocii (mainile fiind 
dispuse paralel cu corpul la distanta de cativa centimetri) vibreaza, tremura, 
palpand si masand in miscare rapida, pianotata, maduva spinarii; prin aceasta se 
dirijeaza energia, o „incalzim”, trezim „Sarpele Kundalini” si energia de flacara a 
acestuia urca pe meridianele IDA si PINGALA, spre vertebrele noastre cervicale. 
Continuam miscarea de greblare in jos, parcurgem cu aceeasi incetineala drumul, 
simtim contactul cu picioarele si refacem masajul, de aceasta data In zona plantara. 
Incalzim din nou prin repetare si insistenta pana consideram ca avem caldura in 
exces si o eliberam sa treaca in sus pe meridianele picioarelor. Masuram. Daca este 
cazul, reluam, pana ce procentajul este mai mare de 80 %.                                           
4. Energizarea – îi creez viata, energizarea. Gandesc chakra Soarelui, trag un fir 
auriu din soare si prin acesta transmit energie FG create pentru a debloca in noi 
sau pentru persoana de care avem nevoie cantitatea de energie necesara sa refaca 
rapid rezerva de energie pentru a face fata unei situatii de urgenta: vant, ploaie, 
frig, curent......Masuram.                                                                                      5. 
Ecranarea – creăm sacul, nod cu nod, rand cu rand, cu intentia specifica de a feri 
continutul acestui sac de orice informatie din afara. Inchidem cu cod si cerem sa 
ramana imprimat: „CA DE PIATRA! ASA SA FIE! ASA SA RAMANA!” Masuram. 
Revenim cu verificarea masuratorii, pentru a fi siguri ca nu avem „scurgeri”. 

 FGAA (Forma Gând Ajutatoare de Activare) 

 Prin FGAA actionam asupra chakrelor; prin conventie, consideram ca toate 
chakrele noastre pot fi activate „prin reprezentant”, iar reprezentantul poate fi 
oricare dintre ele, de ex. ANAHATA. Prin activarea Anahatei, toate chakrele se vor 
alinia pe aceeasi frecventa si pe acelasi sens de rotire, cu aceeasi viteza.                       
1.  Adresa – dam denumirea - cadru: activarea si echilibrarea chakrelor.                                                   
2. Directia – pentru cine lucram 

3. Algoritmarea – se face pe suita a trei imagini:                                                  a. 
Incercam, din rasputeri, sa clintim o vana intepenita, ruginita, murdara, noroita, sa 
o rotim, grad cu grad, pe sensul pe care dorim (orar sau invers acelor 
ceasornicului); trebuie sa simtim efortul de a o destepeni si sa-i urmarim, grad cu 
grad, deblocarea. Comandam: „Pana la 360°!” Pe masura ce actiunea ne reuseste, 
rugina, noroiul si murdaria dispar, iar vana apare lucioasa, neteda, sclipind in 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 



Ciprian Bachigeanu 

soare.                b. In fata noastra se afla corola unei flori imense, ofilite, cu 
petalele desfacute si cazute In jos, atat de ofilita incat petalele par de pergament, 
fanate, decolorate, fara pic de seva. Ne concentram asupra ei si fortam schimbarea 
treptata, gradata a imaginii; petalele incep sa freamate, sa se umple de seva, devin 
puternice, sclipitoare, se indreapta si revin la o forma de boboc radiind de 
splendoare, vitalitate si lumina.                                                                                
 c. Bobocul se transforma in con de lumina care se roteste rapid in directia 
dorita de noi, inundand totul in lumina orbitoare; rotirea poate fi in jurul 
propriului ax sau pe elipsa.                                                Convenim ca oricare ar fi 
sensul in care vizualizam rotirea, acesta este cel propriu organismului nostru, este 
cel cerut de buna functionare a organismului; totodata, facem si conventia ca in 
acest con se unifica toate chakrele, iar lumina lui este cand alb - orbitoare, cand o 
alternare de lumini: alb - orbitoare, aurie - argintie sau suita ROGVAIV specifica 
celor 7 chakre conventionale. Cu aceasta FGAA ne putem conecta pe diferite 
repere - directii. 

 B. FORME - GÂND SPECIALIZATE 

 FGSV (Forme Gând specializate de vitalizare) – pot fi declansate in cateva 
secunde prin formele gând ajutaItoare:                      1. Denumire                                                                 
2. Directie (orientare)                                                                        3. Algoritmare – 
vizualizez ca toate formele se aduna in aceeasi „gogoasa”                                                                            
4. Energizare pe un singur canal                                                                       
5. Ecranare comuna 

 FGAS (Forme Gând specializate de ameliorare a sanatatii) 

 Algoritmarea nu este simpla. Scop – inlaturarea unor perturbari, 
echilibrare. In toate aceste cazuri este necesar sa ne raportam la ABEP – Anomalie 
Bioenergetica Patogena si la AS – Anomalie Structurala. Ceea ce ne intereseaza este 
disfunctionalitatea; ea apare ca o curba pe axa succesiunii de evenimente 
(orizontala) si pe raportorul special cu procentaj (verticala), pentru ca s-a instalat in 
timp, spre deosebire de o trauma. In timp ce ABEP se instaleaza la circa 60°, AS 
porneste de la 60° si se instaleaza incepand cu 75°. De la punctul de impact al 
ABEP cu linia nivelului 60, apar o alta curba, care se adauga celei dintai: AS - 
anomalie structurala in care apar celule degradate si un proces inflamatoriu.                                           
 ABEP – Informatia Energetica: „se intampla ceva”                                            
 AS – Informatia structurala: „se poate vedea acel „ceva”                      Putem 
afirma ca PV (Programul de Viata) este intersectat prin devitalizare de ABEP. 
Uneori, ABEP reprezinta Incarcatura infoenergetica a stramosilor care „detoneaza” 
pe noi; totul se intampla pentru ca depinde de „ceva”, de factori care ne afecteaza 
viata si pe care, uneori, nici nu îi banuim.                                                                        
 Valoarea 60 reprezinta pragul de la care o structura se modifica: atunci apar 
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primele celule atipice. La 60 - 65, aceste celule abia se observa (dar apar la aparate, 
chiar daca boala nu este inca diagnosticata ca atare. Intervalul 60 – 100 reprezinta 
procesualitatea imbolnavirii si degradarea pe corpul fizic. La nivelul 80, oamenii 
ajung la doctor, dar uneori poate fi prea tarziu, pentru ca 75 reprezinta pragul de 
urgenta (blocaje, stopuri, paralizii). Trebuie apelat la SI (Sistemul imunitar), care 
este un sistem biologic ascultator. Stabilim – prin conventie -  ca tot ce este cuprins 
Intre 0 - 30 reprezinta nivelul informational (nimeni nu-l cunoaste, doar operatorul 
radiestezist).                        Intre 30 - 60 boala se afla in zona functionala, dar la nici 
un aparat nu apar modificari; cel mult – oboseala, senzatie de insecuritate, apatie, 
lipsa de pofta de mancare. In aceasta zona se poate interveni radiestezic. Trebuie 
cunoscut insa faptul ca boala evolueaza in sinusoida, cu o serie de curburi si 
oscilatii intre „activ” si „pasiv” De aceea, trebuie masurat continuu. De ex, este 
stiut faptul ca toti negii poarta informatie de cancer. Ei pot fi, totusi, inlaturati, 
daca sunt surprinsi in perioada inactiva. Pentru a lucra contra bolii, se apeleaza la 
FG cu informatia corespunzatoare bolii care trebuie sa fie fixata si detonata – in 
acest fel se lucreaza in Universul Informational si in rezonanta; totul se poate 
inlatura cu eficienta maxima.                           Detonarea la punctul 0 = 
premeditare. Cauzele care produc perturbari psihobiologice sunt:                                                              
1. Otravurile (dieta, viciile)                                                                               2. 
Geonocivitatea                                                                                                  3. 
Campurile perturbatoare date de mobilier sau muchiile iesite in afara         4. FGn 
(Forme Gand negative) si CDN (Campuri dinamice negative) care sunt 
raspunzatoare pentru 80 % din formele de cancer                              5. 
Subconstientul nostru (pe intregul arbore genealogic, la care se adauga 
subconstientul colectiv)                                                                 Razboiul este 
distrugator, nu doar prin pierderea de vieti omenesti pe front, cat, mai ales, prin 
epidemii. Ne putem feri de ele prin gandire pozitiva. Subconstientul este o sursa 
inepuizabila de rau, dar si de BINE, ne este prieten, dar si dusman. Pentru a lucra 
contra bolii, se apeleaza la FG cu informatia corespunzatoare bolii care trebuie sa 
fie fixata si detonata – in acest fel se lucreaza in Universul Informational si in 
rezonanta; totul se poate inlatura cu eficienta maxima.                                                                                  
 Cum procedam? Pasii sunt urmatorii:                                                                  
 1. Deblocare (pieptan energetic)                                                            
 2. Activare (pe cele trei imagini)                                                        
 3. Ecranare (tesutul afectat)                                                                  4. 
Energizare (Soarele)                                                                            5. Inlaturarea 
oricaror FG negative printr-o spirala levogira cu flacara albastra                                                                 
 6. Simetrizare si imprimare pe secvente                                                         7. 
Repetare                                                                                            8. In final, se aduna 
toate FG intr-o FGS pe directia dorita si se face detonarea, se suprapun timpii!                                        
 Un caz cu totul special este atunci cand constatam – prin masuratori – 
existenta unui ABEP cu valori de malignizare. VM (Vibratia maligna) defineste 
cancerul si trebuie lucrat sustinut pe ABEP si pe AS. Nodulul trebuie privit pe 
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ambele aspecte:                            1. ABEP                            
    2. AS (marimea coordonatelor)                                                                 
 3. Se observa evolutia ulterioara                                                        4. ABEP 
nu se trateaza din punct de vedere medical                              5. Prin conventie 
putem constata unde ne situam: in ce faza se afla acel organism care are o 
informatie patogena? Apelam la FGSAS (Forme Gand Specializate de Ameliorare a 
Sanatatii).                                Acestea sunt FGS de asamblare, cuprinzand:                                       
1. FGV (Forme gand de vitalizare)                                                                         2. 
Instructiuni de dezactivare (dislocare de ABEP)                                             3. 
Activare de informatii conform cu CM (Corpul Model) 

 Mare parte din aceste proceduri fac parte si din arsenalul utilizat de samani, 
vraci, magi care adaugau ierburi, cantece, dansuri, miresme. Faţă de corpul model, 
corpul fizic bolnav prezinta asperitati, protuberante, pe care fie ca le simtim, fie 
convenim ca exista si trebuie inlaturate pentru ca fiecare asperitate reprezinta o 
nocivitate. Daca Mesmer facea pase pentru a inlatura asperitatile, scoala rusa 
propune: insurubare, scoatere si aruncare, dupa care in mod obligatoriu – ne 
spalam pe mini cu apa rece sau trecem mana peste flacara unei lumanari pe ideea 
si cu gandul ca nocivitatea se „arde”.                                       Informatia 
perturbatoare trebuie dislocata si trimisa in UI (Universul Informational), dupa 
care se ecraneaza locul si se aduce informatia CM (Corpului Model, a corpului 
universal, reprezentativ pentru specia respectiva). Urmeaza stabilizarea noii stari 
dobandite. Exista – practic - trei etape clare: - inlaturare                                                                                
            - fixare CM                                                                                           
            - stabilizare                                                       
 Pentru aceasta:                                                                                             - 
Mainile se incarca                                                                                                         - Se 
traieste contactul cu corpul afectat ca o esenta a vietii                                          - 
Persoana se straduieste sa si rezoneze. Gesturile sale trebuie sa fie reflectari ale 
gandului.                                                                                        La toate cele 
prezentate mai sus, se pot adauga: 
1. MANDALA – desen de polarizare a energiei                                                   2. 
MUDRA – activarea unui mecanism                                                                 3. 
MANTRA – sunet, silaba, cuvant specific                                                        In somn 
se modeleaza perfect: mainile noastre se transforma in unelte. Intre maini creăm o 
perna energetica si o suprapunem campurilor persoanei respective. Fixam 
coordonatele: de ex. - ochiul drept, irigare de cristalin. Imaginam ABEP-ul 
(masurat 65°, 80°) si comandam: trebuie sa dispara! Pentru a disloca, rupem 
legaturile intre lumatii, materia „cade”, informatia este dislocata. La cancer, este o 
lupta pentru dislocarea si trecerea in UI prin Tunelul Albastru - Violet (care 
reprezinta transferul din Existential in Informational).                            
 Culoarea Albastru - Violet reprezinta trecerea intr-o alta dimensiune. Luand 
in considerare CM al persoanei respective, se trece din Informational in Existential 
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pe ideea de cristalin perfect pe culoarea ROSU. Imaginile se intrepatrund si in acel 
moment detonam (ne ajutam de gesturi bruste, de strigat - la nevoie!) 

 Stabilizarea: Comandam: „Sa ramana asa! Sa se materializeze! Sa se 
stabilizeze cat mai mult posibil! Este o lupta pe etapele: Transfer-Aducere CM –
Detonare – FIXARE.                                                       FG au existenta pe toate 
simturile. Fiecare vibratie are o traire pe un anumit ritm sinusoidal care se 
porneste pe imaginea invartirii la manivela ca si cum am vrea sa pornim o masina 
veche intepenita si stricata dar care, in cele din urma, se urneste. In acest tip de 
tratament infoenergetic, exista 2 miscari bruste: detonarea si fixarea: asa sa fie! 
Implementarea starii de sanatate perfecta se face pe culoarea rosu - grena si se 
stabilizeaza „Ca de piatra!”, pe ideea de monumental si indestructibil. Implicarea 
noastra totala in ceea ce facem – fie si numai cateva secunde - este vitala. 
Atitudinea noastra, modul in care simtim – de asemenea: sa traim convingerea! In 
acest mod putem schimba realitatea, o putem modela.                                                                          
 Putem face si experienta urmatoare: daca intr-un interval scurt de timp: 4-7 
zile, in viata noastra urmeaza sa se produca 4 evenimente intre care 2 bune si 2 mai 
putin placute (despre care stim ca pot fi mai putin placute sau nedorite de noi), sa 
atragem spre noi doar BINELE si vom observa ca gandind pozitiv si doar de bine, 
fara sa ne pese de consecintele negative (pe care le ignoram fiindca ca pentru noi 
ele nu trebuie sa existe), vom imprima un alt curs al evenimentelor si vom schimba 
negativitatea in Beneficitate. 

 RADIESTEZIA BINARA                                                             Raspunsurile 
sunt date de ansa, L-uri, pendul, manuite de operatorul radiestezist. Stabilim, prin 
conventie, sensul in care acestea se misca pentru DA si pentru NU. De ex: la ansa, 
raspunsul pentru DA este in stanga – cel pentru NU este in dreapta sau ansa sta pe 
loc. De multe ori, insa, raspunsul pentru DA se considera cand ansa indica 
depasire la 80 % pe raportor, iar NU este cand ansa se deplaseaza sub 80 %. 
Informatia ne este „adusa”: o depistam prin conventie: o simtim, o palpam; putem 
avea un raspuns nu doar in ansa pe care o tinem in mana dreapta, ci chiar in podul 
palmei, cu cateva miimi de secunda inainte ca ansa sa se miste! Spiritul oricui care 
a existat vreodata pe pamant este departe de proximitatea simturilor noastre. Cu 
toate acestea, se poate plasa informatia: putem afla „cum gandea respectivul intr-o 
situatie data” – cu alte cuvinte, fixam informatia pe logica lui.                                                                     
 Ce putem masura prin da si nu? La ce distanta: 1 m, 5 m, 100 m, mai mult 
de atat? Mai putin? Ce natura este: apa, lemn, metal, cavitate? Se pot stabili 
raporturi intre persoane si alimente sau nevoile de hrana ori medicatie ale 
organismului – minerale, vitamine: cat este necesar si suficient pe saptamana (zi, 
luni): o portie, doua, trei, mai mult de patru? In acest fel se acceseaza foarte usor 
favorabilitatea si compatibilitatea.                                                                                                                     
Compatibilitatea de cuplu - pentru persoanele „A” si „B” are mai multe 
componente: CT – compatibilitate totala: peste 80% inseamna DA                                 
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       - sub 80% semnifica NU                        
 De fapt, compatibilitatea totala este, la randul ei, o suma Intre CA 
(compatibilitatea afectiva), CF (Compatibilitate fizica) si CS (Compatibilitate 
spirituala). Cand oricare din aceste 3 componente: CA, CF, CS apare mai mare de 
85 %, imediat cautam pe raportor daca exista o compatibilitate mai mare pentru o 
alta persoana, de exemplu pentru un ”C”. Se poate afla compatibilitatea pentru 
organele de transplant, mai precis este obligatoriu de aflat compatibilitatea 
informational - energetica; ea este determinanta, desi de obicei nu este luata in 
calcul, toate calculele fiind centrate pe compatibilitatea biologica.                                                               
 Cand cautam, sa evitam intrebarile, sa nu dorim un anume raspuns. Ne 
situam pe pozitia de cautare, avem curiozitatea de „a afla”. Cu ansa in mana 
cautam sa vedem daca este (in viata „cutare”, daca prezinta semne vitale. Daca 
ansa se rigidizeaza spre stanga, raspunsul este afirmativ. Daca se rigidizeaza pe 
directia drept sau spre dreapta – raspunsul este negativ. Cautarea se face rapid, 
prin cateva miscari - impunsatura in fata. Pentru a verifica raspunsul facem doua 
cautari: - caut daca ESTE / - caut daca NU ESTE 

 SCANAREA (masuratori specifice)                                                             
 Grila ne ajuta sa surprindem un semnal de evolutie. O urmarim pe doua 
coordonate in urmatoarea succesiune:                                                      - Raspuns 
binar, pe DA sau NU                                                                                    - Procentaj - 
pe raportorul special (de la 1 - 100)                                            Prima intrebare: Ati 
facut vreo operatie?                                                                             Observatie: Chiar 
daca un organ este scos prin operatie, vom constata ca avem semnalul dinaintea 
operatiei.                                                       GRILA                                                                                            
1. SF (Structura Fizica) daca este integrala sau nu: Ideal –SF integrala                                                        
2. SI (Sistem imunitar): Ideal - sa aiba valori cat mai apropiate de 100   - la 60 – 
Atentie! La factori exogeni (vant, ploaie) – cedeaza.  Trebuie intarit, corectat.                                       
3. ABEP – cu localizare: - sistem nervos central                                                    
     - inima                                                                             
    - plamani                                                                            
   - rinichi                                                                                     
- ficat (cai hepato - biliare)                                                                
- pancreas                                                                                                           
    - splina                                                                            
   - stomac                                                                             
- intestin subtire                                                                              
- intestin gros: Ideal - sa nu existe! 

4. VM – in ce masura este informatie activa: Ideal - sa nu existe!                                 -
 la 40 - Atentie!                                                                                             - la 59 – 60 nu 
exista inca in corpul fizic, dar produce oboseala, lipsa de pofta de mancare                                              
 - peste 60 apar primele celule atipice                                                               - 
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la 70 este deja ACTIV – se cauta unde a aparut.                         5. PRL (CRL) – 
Proliferarea (concentrarea) de radicali liberi - radicalii liberi ataca si distrug 
celulele din proximitatea lor; procesul normal este cel de inlocuire a celulelor care 
dispar prin altele, noi.                                      Ideal - sa aiba valori cat mai mici.                                  
- La varsta a treia – poate duce la epuizarea organismului, a mecanismelor vitale                                    
- mai mare de 60 indica oboseala, stres, suparare. Atentie!                                                                 
- La varsta a treia – epuizarea organismului, a mecanismelor vitale                                
- Peste 70 – situatia devine grava.                                                                   Exista o 
relatie directa intre VM si PRL: cand exista doar PRL crescut – situatia este de 
moment, temporara si se poate corecta prin antioxidanti care refac membrana 
celulara.                                                                                                          
 Recomandari: Pycnogenol                                                                            
              Seleniu (Orgasel)                                                                SOD natural – 
Super Oxid Dismutaza (extrasul unor principii active din orz) - fiole buvabile 
(Institutul Cantacuzino) 2 fiole / zi x 30 zile, excelent inclusiv si pentru persoanele 
sanatoase.                                                                                                       
 Cantastin (Cantacuzino stimulator) – actioneaza doar la unele persoane.                                      
 Q 10 – fabricata de inima, ficat, rinichi; americanii propun inclusiv la 
metastaza dozarea de 290 mg / zi; doza de 30 mg / zi de intretinere. 

Suc de sfecla rosie natural – 1 - 3 pahare / zi                                          Masline 
desarate – 10 – 15 / zi cu tot cu sambure                                        Struguri - cu 
samburi                                                                                               6. M 
(Maduva): Ideal - sa aiba valori cat mai mari.                                       Organismul 
uman este un ORGONIT; conteaza proportia dintre materia organica si cea 
anorganica. Medicina ortomoleculara se ocupa de dozarea si controlul 
metabolizarii mineralelor in organism.                             - Nivelul 61 – 65 – nu 
da comanda de metabolizare a mineralelor. Lipsa mineralelor (stres) duce la 
oboseala, lipsa de pofta de mancare, iritabilitate. La pierderea rapida a 
principalelor minerale:      - Ca – Mg – Zn – Mn - Li se instaleaza o stare de 
disconfort. In plus, lipsa de Mg - duce la aritmie si carcei la picioare, iar cea de Li – 
la alterarea starii psihice (inclusiv aspecte de schizofrenie).                                                          
 - Cand se constata o lipsa masiva de minerale se ia in calcul si o problema 
genetica.                                                                                              - Genele pot fi:                               
- active                                                                                                                      - pasive 
(latenta) – se pot activa si pot capta mineralele respective                   - mutante                                         
- supresoare (nu mai functioneaza)                                                              
 Recomandari: Megadozarea cu Eurovita Multiminerale – in plus se poate 
recomanda Mg (inclusiv la persoanele supraponderale) 

7. S (Splina): Ideal - sa aiba valori cat mai mici. Foarte importanta pentru SI fiind si 
TNF (tumor necrosis factor) -  anihileaza celulele atipice; celulele canceroase isi 
„acopera infatisarea” si TNF nu le mai depisteaza. Vom aplica procedura: „SA LE 
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VADA!”                                                     - peste 60-65 – splina este usor marita; daca 
„apasa” trebuie tinuta sub control                                                                                                                      
- la 65 – 70  se iau masuri timp de o luna cu antioxidanti; dupa 1 - 2 saptamani 
pauza, se reia tratamentul. Persoanele sanatoase este bine sa faca 2 - 3 cure / an.                                    
- la 100 - Recomandari: suc de sfecla rosie – 2 – 3 pahare / zi                                               
     apa de in                                                                             
    ulei de masline – o lingura pe stomacul gol,    
                                       dimineata                                                   
 ceai de crusin (in masura posibilului - alternam     
       aceste produse) 

8. SNC: urmarim in special activitatea tandemului Hipotalamus – Hipofiza, care 
reprezinta parghii de comanda ale organismului pe cel  putin patru directii:                                          
                                                            - termoreglare                                                      
                                         - activitate hormonala (ovare, sani)                                                        
 - mecanismul arderilor – raportul lipidic poate duce la supraponderal.                                         
 - starea vaselor sanguine -  nivelul ridicat de colesterol duce la ingustarea 
acestora prin depuneri; practic, chiar si cand nivelul colesterolului este bun, 
trebuie verificat raportul HDL (colesterol circulant) si LDL (colesterol cu depunere 
pe vase sau coronare). 

 Cand vasele sanguine prezinta ABEP – se cauta raportul HDL - LDL: ideal 
este sa fie In favoarea HDL (HDL crescut). Imediat, se verifica cele doua emisfere: 
EmSt si EmDr pentru a se constata nivelul irigarii.Se pun Intrebari: Exista 
anevrism? Exista risc de anevrism? La ce tensiune rezista: peste 20, peste 25? La cat poate 
ajunge tensiunea la puseu maxim?                                                                                                      
 Cu cat valoarea tensiunii este mai mare – cu atat pericolul este mai mare. 
Pentru medic – H+H reprezinta cauza primara. Pentru radiestezist – cauza 
primara este inconstientul.   

9. C - defineste functiile neuromotorii                                                                                                               
Se cauta din nou EmSt si EmDr pe trei directii:                                                                          
 - irigare                                                                                                                                   
 - tumora                                                                                                                - 
zona edematata                                                                                  Cauze de 
anomalie: cand nasterea a fost grea sau cand in copilarie au existat, pentru mai 
mult de 4 ore, temperaturi peste 39. Sechelele pot si sa nu se manifeste pana in 
clipa in care apare o componenta care „umple paharul”.                                                             
Recomandari: Tinctura de castan                                                                              
Tinctura de mesteacan                                                                  Extract de 
muguri de arin negru (Plantextract – Cluj) 
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10. TC - este zona in care se aduna toate terminatiile nervoase. Trebuie ca nervii sa 
fie viabili, vigurosi, sanatosi. Nervul este invelit cu o „teaca” de mielina. La 
afectarea acesteia – se produc migrene. Putem inlatura durerea prin analgezice, 
dar trebuie inlaturata cauza. Demielinizarea masiva este cauza principala a 
sclerozei in placi. Celulele Swan nu mai lucreaza si apar leziuni, determinate de 
cauze ce trebuie cautate in viata intrauterina, in stresul mamei (forcepsul este 
periculos).                                                                                                                                                
a. Urechea                                                                                                                    - USt                                  
- UDr – cand in zona lor apare ABEP mai mare de 60 – persoana va auzi mai slab 
din cauza ca timpanul este ingrosat (oreion, otita). Activitatea urechii este legata de 
buna functionare a Cortexului. Afectarea nervului auditiv poate duce la surzenie, 
pentru ca el este un traductor de semnal: transforma semnalul din urechea interna 
in semnal electric pe cortex; problema poate fi rezolvata prin activarea nervului 
auditiv.                                                                                                          – UI                                                  
- Timpanul                                                                                                           b. Ochiul                                  
- OSt                                                                                                                         - ODr – 
Activitatea ochilor este legata de Cortex. Se cauza starea nervilor oculari, cea a 
muschilor oculari (devierile de unghi conducand la strabism sau focalizare), 
fundul de ochi, glaucom (unghi de 180°), tensiunea oculara, eventualele 
desprinderi de retina, starea cristalinului. Uneori, chiar cand tensiunea oculara 
pare buna, la enervare apare disconfort: ceata, cercuri de lumina, care pot conduce 
la o criza e glaucom.                                                                                 Recomandari: 
Vizual Forte Luteina – duce la irigarea eficienta a cristalinului si poate stagna o 
cataracta.                                                                                             c. Sinusurile                                             
- SF – Starea sinusurilor trebuie controlata cu atentie                                                  - 
SN - pot prezenta: - Vegetatii                                                                                       
       - Rinita                                                                                        
      - Deviatie de septembrie                                                           - SM – si aici 
putem intalni sinuzita, cauzata inclusiv de granuloamele de la molarii maxilarului 
superior; in cazul in care un granulom atinge osul sinusului maxilar, îl strapunge 
si trebuie operat.                                                                    d. Gingiile                                                            
 Paradontoza apare prin devitalizarea acestora (poate fi si genetica); oricum 
– trebuie stopata. Fiind un orgonit, se poate reface in timp, uneori chiar in ani de 
zile. Simptome – sangerare la periaj.       Recomandari: masaj (cu degetul) cu sare 
de mare. 

 

11. Gatul                                                                                                               -
 Ganglionii jugulari – se maresc la viroze. Cand exista ABEP, urmarim si SL 
(Sistemul Limfatic).                                                                                        - Daca un 
ganglion se mareste – suntem atenti la san. Noi simtim doar ganglionii jugulari si 
cei inghinali; nu-i simtim pe cei mezenterici si nici pe cei pulmonari. Cand sanul 
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este afectat de ABEP cu VM, se scot toti ganglionii pectorali; daca doar unul este 
afectat – va reactiona tot sistemul.                                                                                                                      
- Pentru a depista VM pe SL se recomanda punctie sternala sau cocsala (se scoate 
din lichidul cefalo - rahidian si pot aparea indici de leucemie).                                                                    
- Tiroida - poate prezenta ABEP de Hipo sau Hiper mai ales la femei; senzatia de 
apasare, de nod la gat spune ceva. Trebuie sa masuram si sa tinem sub observatie -
 sa nu se formeze chisturi, tumori.                                         - Glandele salivare 
submaxilare – ABEP indica afectiuni ale rinichilor. Litiaza renala se poate mari in 
doar cateva minute si necesita operatie – 80 % din cazuri.                                                                             
- Corzile vocale – pot prezenta:                                                                      Uzura – 
degradare – sclerozare - noduli (cand sunt maligni pot fi cancerosi - candida (apare 
ca urmare a unui tratament cu antibiotice; nu apare vizibila nici la exudat in unele 
cazuri, dar in caz de viroza apare remisia).                                                                                                      
 Recomandari: inhalatii cu Nistatin – 15 zile; de regula, dupa primele 3 - 4 
zile dispare dar poate reveni.   

12. Bronhiile                                                                                                                                                          
 P St – lob inferior si lob superior                                                                                                                        
 P Dr – lob inferior, median, superior                                                                        
Pleura – poate prezenta ABEP detumora – fibroza – hiluri marite –       pleura 
ingrosata (junghi intercostal)                                                                                              

13. Inima – se verifica: - toate coronarele                                                                  
   - carotida stanga                                                                                
    - carotida dreapta                                                              
   - arcul aortic                                                                       
  - venele pulmonare (insuficienta respiratorie)     LDL se poate curata. 
In cazul in care inima prezinta ABEP – irigarea cordului este deficitara. - peste 65 – 
cardiopatie ischemica                                         - peste 70 – 
insuficienta respiratory                                                 - intre 
70 – 90 – tahicardie (fibrilatie 300 – 400)            - brahicardie 

 NS (Nodul sinusal) asezat in partea de sus a inimii, pe dreapta, este actioant 
de creier si face inima sa bata.                                               Nodul atrio - 
ventricular                                                                     Fascicolul HISS (se face by 
pass cand nu functioneaza)                        Ramura stanga si cea dreapta sunt o retea 
care inerveaza inima.  Aritmia brahicardica – se rezolva actionand pe Nodul 
Sinusal si pe Nodul atrio – ventricular.                                                                                
 NS poate fi reactivat in 10 minute                                                           ABEP 
sub 70 nu apare la electrocardiograma.                                                                 
 Cand una din ramuri nu functioneaza – Bloc de ramura.                               
 Pe stanga, jos, apare insuficienta ventriculara stanga – IVS           
 Tensiune oscilanta + ABEP – puseuri.                                                   Minima 
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crescuta – indica ficat marit, pentru ca se apasa pe Vena Porta (hepatica).                                                 
 Valva mitrala – apare foarte tarziu – (grad 4). Deschiderea normala este de 4 
- 6 cm². Sub 3 – insuficienta mitrala intre 3 - 4 – doctorul nu o fixeaza, dar apare 
oboseala. La ABEP 65 – masuram obligatoriu si valva mitrala ca deschidere: 3,5 – 
3,9. 

14. Diafragmul face legatura cu sistemul digestiv, separand cavitatea toracica de 
cea abdominala. Esofagul trece prin orificiul hiatal; poate aparea hernia hiatala 
(bolul alimentar stagneaza iar la pozitia culcat exista reflux sau aciditate). Esofagul 
cu ABEP - trebuie masurat In ce zona: sus, jos – deoarece pot aparea polipi sau 
tumori. Orice sfincter poate avea deficiente (nu este bine inervat). ABEP poate 
insemna si ca nu suporta ceapa prajita sau alte prajeli – la zona de insertie esofag – 
stomac. Stomacul poate prezenta: - polipi                                                               
        - iritatie generatoare de cancer                 
         - ulcer (cauzat de Helicobacter piloric)        
 Recomandari: Helicocin                                                                           Orice 
puseu de ulcer (nisa) trece de la sine in 3 - 4 zile. Ramane o cicatrice in zona 
sfincterului Pilor. Cand pe oricare din partile acestui sfincter apar mai mult de 5 
cicatrici se instaleaza Stenoza pilorica: persoana simte senzatia vaga ca ar prefera 
semilichide. La 9 cicatrici se taie si se face by pass la colon.                                                         

15. FICATUL este uzina chimica a organismului. Inclusiv de la icterul natal pot 
aparea sechele, la care se adauga, pe parcursul vietii: - chist hidatic                                                            
- artroze                                                                                                                - ficat 
cirotic (uneori fara alcool)                                                                              - hepatitele 
de tip A, B, C (s-a ajuns la G)                                                     Recomandari: Margusa 
(excelent purificator – medicina ayurvedica)                                                                                                   
 Branza de vaci + marar                                                                                                                     

16. COLECIST – cel mai adesea este „lenes”, generand: - namol, calculi, blocaj.                   
      Recomandari: o lingura de ulei de masline 
pe stomacul gol, dimineata. - un bob de smirna (tamaie) care distruge piatra de 
orice fel. Este important sa nu atinga dentina deoarece o distruge (eventual, se 
pune in paine) si se sta cateva minute pe partea dreapta.                                                 
- apa magnetizata nu produce calculi.                                                                   -
 colecistita acuta trebuie operata 

17. Pancreas – trebuie avuta mare grija, pentru ca pancreatita nu mai da inapoi. De 
la bila, ficat, pancreas, se intra in canalul coledoc; capul de pancreas se poate 
inflama deoarece sensibilitatea pancreasului la inflamare este maxima. Glicemia 
normala este intre 80 – 110 (120). Peste valoarea 120 - persoanele trebuie sa-si 
supravegheze cantitatea de dulce, in sens reductiv. Pancreasul poate fi revigorat, 
dar diabetul odata instalat, perturba intreg metabolismul.                                                              
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18. Rinichii sunt sensibili la litiaza sau la nefrita. Disfunctionalitatea unuia dintre 
ei sau a amandurora este data de valoarea ABEP. Se cauta imediat VM. Piatra se 
poate stabili:                                                                                           - pe uretra                                              
                                        - in vezica (atentie: la barbati se 
cauta VM) 

19. Intestinul subtire poate prezenta:                                                                           - 
subocluzie                                                                                                            - ocluzie                                    
- constipatie din cauza musculaturii lenese (peristaltismul)                                - 
esential este raportul enzime digestive si bacterii intestinale                  Ideal: 
raportul enzimele sa prevaleze fata de bacterii. Invers se ajunge la durerile 
articulatiilor mici – cazuri frecvente se inregistreaza la copiii mici si foarte mici. 

20. Colon – este foarte sensibil la cancer si poate prezenta mai multe segmente 
aflicte: - ascendant                                                                                                - 
apendic (sensibil)                                                                                                    
  - transvers - flexura (unghiul splenic) Atentie: daca unghiul este mic, apare 
cancer pentru ca reziduurile se pietrifica. Atunci cand se simte o apasare in partea 
stanga – se face clisma cu musetel.                                                                                                                   
   - descendent                                                                                              
   - sigmoidal rectal care poate prezenta teren hemoroidal intern 
sau extern.                                                                                Orice afectiune de tip 
hemoroidal poate genera:                                                    - la barbati afectiuni ale 
PROSTATEI sau TESTICOLELOR (hernie, cordon spermatic)                                                                      
- la femei - ABEP la san, care poate fi: acumulare foliculinica                                    
            nodul                                                  
           mastoza                                                           
           placard                                                      
          tumora                                              Inclusiv un 
traumatism mecanic poate conduce la aceleasi consecinte, dar conteaza foarte mult 
gandul.  

21. PROSTATA – poate evolua de la adenom la cancer; de vina poate fi orice 
infectie urinara sau orice cistita care pot adauga ceva, iar la sfincter se instaleaza 
disfunctia, manifestata prin urinare frecventa sau incontinenta urinara. Raspunde 
foarte bine la tratament. 

22. OVARE - foarte afectate de raceli – anexite (pe stanga este cel mai frecvent). 
Chisturile sunt periculoase - cele lichide sunt periculoase pentru ca odata sparte, 
trebuie operate in maximum 3 ore. Trompele pot fi si ele afectate. Uterul – pe parte 
ovarului cu mai multe anexite apre ca fibromatos. Testul Papanicolau se verifica la 
valori intre 2 - 3 (de regula 2,2 sau 2,3  este bine). Cervix – Candida nu se vede. 
Cand exista, poate da iritare, rana.                                                                          
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Recomandari: Ovule cu NISTATIN (pentru barbati unguent cu NISTATIN – 
pentru a intra in stare de latenta). 

23. Sistemul osos - de regula pierde minerale, mai ales Ca si Mg. Conteaza 
densitatea celulei osoase, care poate fi reumatic sau artrozic. Articulatiile se 
controleaza fiecare in parte. 

Coloana vertebrala se controleaza in zonele:                                                                - 
cervicala                                                                                                                 - 
scapulara                                                                                                                   - 
toracala                                                                                                                       - 
lombara (care vertebra? Se verifica si hernia de disc)                                                         
- cocsofemurala                                                                                                   - genunchi 
(ligamente, articulatii, menisc)                                                                                               
- glezne                                                                                                                  Pe os, 
cancerul apare in mestastazare. 

24. Pielea – psoriasis                                                                                                                                             
- alunite                                                                                                              - negi                                           
- depigmentari                                                                                                                                                       
- otravuri                                                                                                                                                                 
 - sare de mercur                                                                                                      - tutun                                  
- alcool                                                                                                                                                         
- drog                                                                                                                         
Recomandari: Zymogen, Margu, Detoxifiante cu aloe vera 

PROCEDURI 

 Infoenergetice                                                                                                
 La orice procedura care i se aplica, organismul rezoneaza la 7 zile (o 
saptamana), motiv pentru care procedurile se aplica, de regula, saptamanal (cu 
exceptia cazurilor mai grave sau mai urgente). El primeste informatia si intra in 
rezonanta cu informatia. Poate sa nu raspunda instantaneu, dar este de notat ca 
orice problema de articulatie este usor de rezolvat (raspunde!). In orice tip de 
procedura infoenergetica, explozia, detenta sunt definitorii. Se lucreaza pe 
informatia existenta, creierul nostru fiind cel ce face activarea – obligatoriu prin 
detenta. S-a constatat ca la bucurie, in creier se produc detente succesive, 
asemenea unui foc de artificii; in cazul unei depresii, un singur minut poate duce 
la stare proasta prelungita de circa 2 ore.                                                                                                          
 Legea rezonantei guverneaza orice actiune: gandim cu Iubire, primim 
Iubire, gandim cu ura, primim ura pentru ca vom atrage totdeauna tot ceea ce se 
afla pe frecventa cu care gandim si cu care ne orientam catre cei din jur. De aceea 
trebuie sa ne echilibram constient in sens pozitiv: sa ne bucuram in fiecare moment 
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al existentei noastre de orice: apa pe care o bem, cerul pe care îl vedem, norii, 
ploaia (chiar atunci cand nu avem chef de ea sau ne incomodeaza, sa ne fortam – 
ca intr-un exercitiu de vointa – sa transformam disconfortul in zambet), tot ce 
auzim sau vedem, firul de iarba; in acest fel vom produce In organismul nostru, pe 
SNC, explozii benefice. In orice moment sau situatie, intregul organism trebuie 
privit in interactiune cu corpul model. Chiar daca ne concentram fie si pe un 
singur deget, va trebui sa-l gandim in legatura cu Intregul nostru corp fizic, cu 
legaturile nervoase sau sistemul circulator, inchizand totul pe SNC (Sistem Nervos 
Central) si sa superpozam aceasta imagine cu cea a corpului model.                                                          
 Practic, ideea de baza a oricarei interventii o constituie inlaturarea raului, 
fixarea binelui si stabilizarea acestuia. Diferitele „scoli” sunt de acord asupra unui 
punct: omul are campuri ce se pot simti cu mana si se pot modela: „asperitatile” 
sau „protuberantele” indica nocivitati ce se cer desurubate, scoase din lacasul lor 
temporar si aruncate, dupa care ne spalam pe mana cu apa rece, ardem (trecem 
mainile) peste flacara unei lumanari cu gandul expres de a se „arde reziduurile” si 
a se curata mana.                                                                                                                
 Constantin Marian Bors propune implicarea directa a operatorului - 
radiestezist – prin concentrare - in focarul celulelor aflicte si lupta „corp la corp” cu 
acestea prin macrofagocitare si exterminarea acestora (vizualizare) totul pe lumina 
albastru - violet. Daca este un proces inflamator – drenarea pe lumina verde si apoi 
ecranarea tesutului pentru a nu mai fi atacat, dupa care activarea pe culoare rosu-
grena.                                                                                          Concret, o informatie 
perturbatoare:                                                                 - se disloca                                                                    
- este trimisa In Universul Informational din care a venit                                                                              
- corpul sau locul respectiv si Intregul organism este ecranat                                                                       
- in locul ei se aduce informatia Corpului Model Informational (universal, 
reprezentativ)                                                                                             - se stabilizeaza                                
 INTERVENTIE - Se lucreaza virtual! Pentru cazuri curente, se fac o singura 
data pe saptamana.                                                                                                        1. 
Simetrizarea corpurilor: corpurile se pot desimetriza pe cel putin una din cele 3 
axe (socuri, sperieturi). Corpul desimetrizat „se ia” si se aseaza la loc pe toate cele 
3 axe ale sale. Totul se face asemenea unui desen animat lent. Comanda cu detenta: 
„Asa sa ramana!” 

 2. Purificare: se inlatura orice fel de CDN (Camp Dinamic Negativ), 
utilizandu-se lumina albastru violet cu care se baleiaza corpul pe doua imagini: 
baleiere orizontala (corp culcat pe spate, fata si lateral) si baleiere verticala (prin 
tunelul de lumina albastru violet care „imbaiaza” intregul corp) atat la suprafata 
corpului cat si In interiorul acestuia, inclusiv la nivel intracelular (ca si cum corpul 
ar fi inundat de o baie albastru violet care îl patrunde si pe dinauntru in toate 
fibrele sale).                                                                                                        
 3. Deblocare – periaj energetic                                                       
 4. Activare - cele 3 imagini                                                                            5. 
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Energizarea si Concentrarea Energiei Vitale pe zona                              Se au in 
vedere si se insista pe ranile postoperatorii sau spargerea ecranarilor induse din 
exterior pentru a favoriza circulatia neintrerupta a Energiei Vitale pe si in Intreg 
corpul.                                                                   6. REBEC: incepem cu o expiratie 
care goleste intreaga capacitate pulmonara, dupa care continuam cu cateva 
respiratii complete costo - diafragmale.                                                                               
 La fiecare inspiratie vizualizam intrarea in corpul nostru sub forma unei 
lumini alb stralucitoare, orbitoare, alternand nuante aurii si argintii (prin chakra 
Coroana – Sahashrara ca printr-o palnie, apoi la nivel de celula) a informatiei 
Vitale, maxim benefice pe toate planurile, reparand orice posibila fisura sau 
contact si deblocand caile de acces; vizualizam informatia Vitala asemenea unui 
torent care matura totul In cale.                                                                                                                   
 La fiecare expiratie vizualizam eliminarea oricaror forme de energie nociva 
(CDN) care parasesc fiecare celula a corpului nostru, scurgandu-se in afara (ca 
resturi negre - cenusii, topindu-se in lumina aceea orbitoare care nu doar ne 
inunda interiorul corpului, ci ne scalda la propriu (ca sub un reflector extrem de 
puternic orientat de sus in jos - „galeata” de lumina). 

 7. Dezactivare ABEP – macrofagocitare                                                      8. 
Activarea corpului model: se realizeaza prin detenta: organismului afectat de 
boala sau suferinta îi suprapunem tipul organismului nostru perfect, neatins de 
vreo modificare, boala sau suferinta (asa cum ar trebuie sa fie in stare si forma 
ideala) sau tipul corpului model (pentru specia noastra; in cazul animalelor -  
pentru specia sau rasa acestora) suprapunerea se va face brusc, „lipirea” celor 
doua imagini fiind prin detenta, prin soc. Vizualizam orice modificare fata de 
model prin asperitati sau protuberante pe care le eliminam prin soc, rupere, 
inlaturare brusca, rapida, „taiere”, niveland totul de asa maniera ca suprapunerea 
sa fie perfecta si nici o diferenta sa nu mai fie perceptibila (totul se lucreaza pe 
explozie, pe soc). 

 9. Stabilizare: este etapa imediat urmatoare, o secventa ce se realizeaza 
prin: Comanda cu detenta: „Asa sa ramana!” 

 1. Ecranare energetica                                                                                                                              
 Se utilizeaza pentru fiecare semn sau directie de malignizare, pentru fiecare 
celula atipica; orice legatura cu restul corpului sau cu vreo celula, organ, vas de 
sange, alimentarea prin respiratie se „taie”; in acest fel se izoleaza de organismul 
sanatos, iar ecranarea se face imbracand totul intr-o armura fie metalica, fie prin fir 
crosetat sau tricotat cu noduri extrem de mici, asemenea unei plase, a unei retele 
dense, fara posibilitati de comunicare, al carei rol este acela de a sufoca partea sau 
celulele vatamate, pentru ca ele sa nu prolifereze in organismul sanatos. 
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 2. Acceptare                                                                                                                                
 Este foarte important sa acceptam tot ceea ce nu se mai poate repara; de 
exemplu, amputarea unui organ poate durea inclusiv la 40 ani; tot astfel, se simt 
dureri si in cazul extirparii unei parti a corpului ce nu trebuia operata. Putem 
interveni, amputand inca o data energetic: prin concentrare se reface operatia, 
compatibilizand zona cu intreg organismul si se stabilizeaza. De altfel, un foarte 
bun chirurg gandeste operatia inaintea realizarii ei tocmai cu acest gand: de 
operare infoenergetica si astfel inclusiv recuperarea postoperatorie este perfecta. 

 3. Conectarea pe informatie                                                                                              
 Ne raportam din nou la corpul model si cautam in UI (Universul 
Informational):                                                                                                                               
- alte medicamente, maxim eficiente (inclusiv atunci cand nu le avem fizic)                                              
- cine s-a mai ocupat vreodata de un astfel de caz cu success                                                                        
- consideram ca bisturiul este in mana lui.                                                                                                        
 Conectam informatia pe medicament: de ex – in cazul unei duble 
pneumonii - cerem Doxiciclina din UI (medicament virtual) in cantitate maxim 
suportabila de organismul celui in cauza, cand si cat este nevoie. Precizam Apoi ca 
la ora X temperatura va fi Y. 

 4. Conectarea pe polarizare                                                                                      
 Consideram ca nici noi, nici medicul nu stim cu certitudine cantitatea sau 
proportiile de medicatie necesare acelui corp, in starea aceea, la ora aceea, in 
momentul acela, in conditiile respective. Singurul care stie cu exactitate este UI. 
Interventiile in infoenergetic se fac perfect in conditiile de receptivitate 95 – 100 %. 
La 80 – 85 % efectul se vede mai lent. De notat faptul ca in UI exista atat proceduri 
cat si medicamente sau remedii. Comandam conectarea pe tunelul rosu - grena cu 
organismul respectiv pentru ca acesta sa se insanatoseasca perfect. Sa avem 
credinta ca totul va decurge cum trebuie si va fi bine! 

 5. Crearea rezervei de energie                                                                Este 
vorba despre un „sac de energie suplimentara” ca SI (Sistemul Imunitar) sa 
reactioneze brusc si eficient pentru a opri invadarea organismului pe orice cai s-ar 
produce. Rezerva aceasta trebuie sa lucreze maxim benefic in orice moment avem 
nevoie de ea. Gandim si comandam cu detenta: „Suntem invulnerabili!” 
 Conferim sacului energetic o cantitate dubla, tripla, ne potentam rezervele. 
Sa contam mult pe efectul PLACEBO, caci este deosebit de eficient, sa-l punem in 
slujba noastra!                                                        SFINCTERE – interventii-                                                  
In corpul nostru exista mai multe sfinctere:                                                                             
- ODI – insertia esofagului                      - 
PILORIC – de la stomac la duoden                                                       - URINAR                                           
- ANAL                                                                                                               Orice 
sfincter raspunde perfect la REBEC – se constata imbunatatirea activitatii lui in 2 - 
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4 luni. Tot ce este degenerescenta, sclerozare, raspunde perfect si in timp scurt.                                      
 Esofagul – daca nu mai functioneaza exista un real pericol, persoana 
putand muri. Puseurile ulceroase duc la strapungerea pilorului, iar mancarea nu 
mai trece, persoana preferand lichide sau semilichide; incepe stenoza psihica. In 
cazul in care nu mai exista Helicobacter Pilori – se vindeca. In cazul sfincterului 
urinar, acesta poate fi afectat din cauza unor infectii anterioare cu colibacili. Se 
manifesta prin urinare mai des si conduce la degenerescenta tesutului ca atare. 
Daca exista candida, se impune contactul direct cu NISTATIN (se bea). 

 Alte interventii: ficatul, rinichii, alte organe, precum si afectiuni ca scleroza 
in placi raspund prin REBEC si CMI (Corp Model Informational). Cand nu stim 
ceva (o cauza, o problema, o rezolvare) – cautam! Dupa fiecare interventie ne 
spalam (trecem mainile prin flacara unei lumanari) cu intentia clara de a ne curata 
de orice negativitate. 

RADIESTEZIA = A IMBUNATATI, A PREVENI 

 INIMA                                                                                                     Primul 
obiectiv este NS – Nodul sinusal: cand acesta este afectat, persoana prefera sa se 
rezeme, sa se aseze (apare lipotimia, creierul nu este oxigenat suficient), se poate 
intra in brahicadrie. Cand unda data de nodul sinusal dispare, medicina nu are ce 
face in afara de by pass. Prin REBEC actionam asupra NS si asupra celui AV 
(Atrio-Ventricular). Cand impun un REBEC, trezesc NS; pentru ca apar si noduli 
ectopici (la intamplare), care dau impulsuri cer pot duce la tahicardie paroxistica si 
fibrilatie, se impun doua tipuri de ecranare:                  1. Ecranarea caii de acces la 
NS, AV Fascicolul Hiss fata de orice nodul ectopic; se realizeaza imbracand totul 
untr-un canal cu tevarie, ocolind nodulii ectopici – pe care îi imaginam dincolo de 
peretele tevilor, in afara.                                                                                          2. 
Imobilizam, inghetam nodulii ectopici – comanda sa nu mai poata functiona! Prin 
REBEC - ul ramurii respective se dizloca blocajul, se da drumul impulsului. Pentru 
cazurile care nu raspund pe loc pentru ca exista bloc de ramura, se lucreaza 
saptamanal pana la stabilizare. 

 Cardiopatia ischemica - impune tratarea intregului cord prin:                      1. 
Energizare                                                                                                           2. REBEC 
pe intregul cord. Situatia se poate ameliora in cateva luni.                                                           

 Post infarct – se constata:                                                                                1. 
necrozarea unei parti a inimii; este partea care nu va mai raspunde la tratament                                     
2. ischemizare – raspunde perfect 

Ce trebuie facut:                                                                                                 1. 
revigorarea muschiului cardiac                                                                                         
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2. sangele invadeaza prin toate venele, toate coronarele si compartimentele, toate 
celulele, intregul muschi al inimii. Vizualizam! In cazul insuficientei respiratorii, 
va trebuie sa vizualizam deschiderea optima – pe culoarea verde – a chakrei 
ANAHATA si apoi parcursul:                                              - de la inima la venele 
pulmonare.                                                                          3. inlaturam ABEP de ASTM 
(chiar daca nu-i cunosc provenienta – Spunem: „de oriunde ar proveni”)                                                 
4. .îl consideram un ABEP de dizlocare, cu fixarea informatiei pe CM.    5. realizam 
o respiratie optima cu oxigenare: vizualizam venele cum se dilata si se curata. 

 PLAMANII                                                                                                         - 
raspund foarte bine la tratament radiestezic in caz de VM                                   - nu 
raspund bine la TBC sau fibrozare                                                                 In orice 
caz, ceea ce se poate face pentru a da ajutor este activarea SI (Sistem Imunitar). 
SNC (Sistemul Nervos Central) raspunde perfect pe orice tip de boala 
degenerativa. In caz de ALZHEIMER – pierderea memoriei: - ABEP                                                         
        - REBEC                                                      
       - Energizare 

 Scleroza in placi: celulele tecii de mielina sunt afectate si fac ca impulsul sa 
nu mai treaca perfect prin teaca (aceasta nemaifiind continua):                                                                    
- stabilim CM (Corp Model)                                                                                         -
 activam producerea mielinei – vizualizam!                                                                  -
 teaca devine perfecta, fara leziuni.                                                                                   -
 rezultatele sunt excelente. Exista si reveniri in cazul in care nu s-au indepartat 
cauzele.                                                                                                   - cane este o 
problema motorie, muschii se „topesc”. Recuperarea este lunga si grea, inclusiv 
pentru 3 saptamani de inactivitate, cu atat mai mult pentru cineva cu aceasta 
boala, care nu si-a mai utilizat vreme indelungata membrele (muschii).                                                     
- se vizualizeaza ca impulsurile functioneaza corect: se reface mielina, se reface 
teaca                                                                                                      - este necesar si ca 
legaturile articulare si muschiul sa functioneze perfect: se realizeaza mecanic, prin 
mers, prin masaj cu recuperare de lunga durata. 

 Cicatrizare – folosim orgonit (doar daca nu exista VM). Practic, corpul 
nostru este el, insusi, un orgonit – amestec intr-o anumita proportie intre materie 
organica si anorganica, respectiv minerale (este si explicatia pentru necesitatea 
megadozarii cu minerale in cazul in care suntem obositi sau nu mai dam 
randamentul dorit: se cere suplimentarea in aceasta zona, a mineralelor care se 
pierd – de regula prin maduva spinarii).                                                                                                          
 Realizam un „sandwich” din materie organica si anorganica, asa:  - o folie 
de ceara de albine (se cumpara de la Apicola) se imparte in 3  suprafete egale si 
intre cele 3 straturi astfel  obtinute se intercaleaza folie de aluminiu; se obtine astfel 
alternarea: ceara – folie – ceara – folie – ceara.                                                                                                 
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- orgonitul obtinut se infasoara unde sunt probleme si astfel se obtine o vitalizare 
foarte buna a zonei si, implicit, se activeaza procesele de vindecare. 

 Fixarea multimineralelor                                                                               - 
Aplicam imaginea CM pentru fixarea multimineralelor                                         -
 Activam genele care raspund de metabolizarea litiului                                       -
 Activam si genele care raspund de metabolizarea altor minerale                               -
 Eliminam blocajele sa diferitele nivele ale SNC. 

 Eliminarea blocajelor: orice actiune de deblocare a unui blocaj se face prin:                                 
1. „Pieptanare”                                                                                        2. Dislocare 
ABEP                                                                                  3. Aplicarea CM                                                        
- Exista blocaje la diferitele nivele ale SNC; corpul calos, emisferele, TC, blocaje 
realizate prin acumularea unor manunchi de nervi ce ies din cele doua emisfere.                                    
- Se recomanda realizarea de exercitii zilnice cu limba. Deoarece radacina limbii 
este insertata pe o zona prin care trec toti nervii, vom scoate limba, o facem (sau 
incercam sa o facem) caus. Efortul face sa se incordeze baza limbii si, implicit, se 
realizeaza un masaj perfect al zonei, conducand la deblocari.                                                                       
- Aceste blocaje pot afecta (partial sau total) o serie de cervicale: C7, C5 sau de 
toracale: T3, T8, T9 (membrele inferioare).                                              - Uneori este 
nevoie sa lucram timp indelungat (chiar si un an), dar se obtin rezultate. 

 Cristalinul                                                                                            Irigarea 
insuficienta a cristalinului duce la instalarea cataractei. Se impune: - hranirea cu 
Vitaiodurol                                                                                    - REBEC pe 
cristalin                                                                                                         - Vizual 
forte luteina 

 GLAUCOM - masuram presiunea oculara                                                                  
    - masuram ABEP                                                                   
   - dislocam informatia perturbatoare                                          
  - instalam CM                                                                                   - 
Cand tensiunile sunt concomitente (arteriala si de ochi), situatia este mai 
complicata. Daca ABEP provine din intrauterina, situatia poate fi ireversibila (ca 
vulnerabilitate, in afara vietii intrauterine, pot exista si starile febrile de durata, cu 
temperaturi mari, din copilarie).                                                                                
 Recomandari: tinctura de castan sau de mesteacan care actioneaza pe zona 
edematata din TC. 

 AUZ                                                                                                                 - tot ce 
este nerv raspunde perfect prin REBEC, inclusiv nervii disecati la orice nivel                                           
- suprapunem CM                                                                                                   -
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 realizam o imagine de atragere foarte puternica, asemenea unui magnet prin care 
se unesc partile sectionate ale nervului. 

 MIROSUL                                                                                                         -
 Copiii si batranii raspund perfect prin REBEC                                                                   
- Pentru sinuzite – activam CM si SI spre zona respectiva (trebuie sa avem In 
vedere faptul ca osul este sensibilizat)                                                         - Se 
antreneaza celulele luptatoare                                                                          -
 Expunerea la soare a fetei ajuta enorm 

 Articulatii dislocate                                                                                                 -
 Comandam ca ligamentele sa revina la forma si dimensiunea lor normala, sa se 
stranga ligamentul                                                                           - Activam 
suprapunerea CM                                                                                         - Uneori 
articulatiile se erodeaza din cauza insuficientei lichidului sinovial – in acest caz, se 
activeaza celulele secretoare de lichid sinovial prin REBEC 

Coloana vertebrala                                                                                                   -
 Discuri tasate: hranim celula osoasa cu REBEC si comanda „sa se densifice!”                                          
- Discuri deplasate – hernie de disc – natura se poate forta: vizualizam ca se 
sudeaza celulele (e adevarat, cand un segment se sudeaza, miscarea este redusa, 
dar dispare durerea).                                                                                                                                  
- Inclusiv durerile de umar sau de os dispar, mai ales cand le tratam cu multe 
minerale (megadozare). 

 Os spart                                                                                                      - ecranam 
fiecare fragment osos ca sa nu se formeze calusul                                         - activam 
CM                                                                                           - impunem imaginea CM                                   
- pe cazurile lucrate, s-a observat ca la o luna nu aparuse calusul care, de regula, se 
instaleaza la 14 zile. 

 Prostata:                                                                                                      - este o 
glanda cu supape                                                                                   - se face REBEC la 
supape                                                                                                                      -
 aplicam CM in stare dinamica (cu „racire” pentru ca tot ce este inflamat trebuie 
„racit” in culoare albastra)                                                                                           - 
totul se face ritmic, cu continuitatea modelului dinamic 

 Amenoree 

- tandemul hipofiza - hipotalamus este componenta de baza a modelului dinamic                                
- actul metabolic trebuie sa aiba continuitate si ritmicitate 
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 Frigiditate, Impotenta 

- Vizualizam tandemul hipofiza - hipotalamus, la care se adauga maduva lombara 
si cea sacrala: modelul dinamic, pompe, supape in miscare ritmica                                                             
- De regula, nu exista disfunctionalitati organice, ci doar psihice         

 Sterilitate fara cause psihice                                                                                                                
- se lucreaza doar pe infoenergetic, eliminandu-se blocajele si favorizand atragerea 
celor doua celule pentru a avea loc conceptia                    - deblocare                                                           
- inlaturarea ecranarilor de orice tip: psihice sau locale 

- atragerea magnetica (mai ales In perioada de ovulatie)                                                               
- indepartarea fricii de momentul nasterii 

 Dermato                                                                                                            - se 
testeaza favorabilitatea medicatiei                                                                                                                     
- timp de 10 zile se tine o dieta rigida                                                                                        
- orice problema de piele se asociaza cu intestinul subtire (bacteriile digestive)                                        
- se recomanda: Zymogen, Coenzime 

 Chist                                                                                              - se masoara 
ABEP, inclusiv de VM                                                                                                      - 
vizualizam inconjurarea si macrofagocitarea chistului pe doua directii majore. 
Scade densitatea si scade dimensiunea                                                                                               
- intra in actiune tandemul hipofiza – hipotalamus, ca si CM in stare dinamica. 

 Schizofrenie: nu se poate rezolva cu usurinta – la RMN apar „impuscaturi” 
in masa cerebrala. Totusi, putem actiona cu rezultate diferite de la caz la caz:                                          
- dislocare ABEP                                                                                                             -
 vizualizare CM                                                                                                                -
 intarirea vaselor de sange                                                                                 - buna 
conducere a sangelui, fara blocaje, prin tot corpul                                                                                   
- falsa schizofrenie (CDN) poate fi dislocata. 

 Otrava                                                                                                                         
 - expulzie                                                                                                                    - 
refacerea mucoasei arse                                                                                                                                        
- in cazul sarurilor de mercur, acestea actioneaza ca un granulom, localizat la circa 
1 mm in mucoasa duodenului. 

 Înecare cu bol alimentar: - expulzare 

 Retentie urinara - activare CMD (Corp Model Dinamic) 
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 Lipotimie                                                                                                                   -
 lipsa de minerale                                                                                                   - nodul 
sinusal                                                                                     - creierul nu 
lucreaza, pentru ca nu este bine oxigenat                                                                      -
 vizualizam un intreg complex de organe care lucreaza, pulseaza: creierul, NS 
(nodul sinusal), vasele de sange din creier, carotida, vasele mici de sange                                                 
- in paralel, activa, genele pentru fixarea Ca si a Mg (se si iau pastile cu supliment 
nutritiv, minerale cu continut mare de Calciu si Magneziu). 

 Blocaj calculi (Hepatita mecanica)                                                                                                   
- sa se dilate colecistul si canalele                                                                           - sa 
lucreze musculatura, sa expulzeze  

 Diabet - rezolvabil daca nu este insulino – dependent                                           
 Pancreas – se intareste prin CM                                                                                             
 Migrena - dislocarea durerilor de orice fel                                                                                 
       - activarea CM                                                                                
      - activarea irigarii creierului la parametrii maximi                                                           
       - ABEP – cu conectare la CM                                                      
 Se recomanda: ulei de somon, extract de muguri de arin negru 

 Oboseala                                                                                                                -
 apare ca o consecinta a planului psihic, „pe MARTORI”: nemultumire, 
nerealizare, frustrari                                                                                                - 
deblocare                                                                                                                -
 energizare                                                                                                                   -
 activarea chakrelor                                                                                                                              
- marirea oului energetic                                                                                                                             
- se adauga – ca tratament: multiminerale, coenzima Q10 

 Insomnie                                                                                                          - intre 
cauzele posibile: creierul nu mai formeaza melatonina; lipsa de soare si de 
vitamina D2                                                                                                - se activeaza 
SNC                                                                                                                                                            
- se inlatura problemele de natura psihica                                                                       -
 se recomanda: biomelatonina                                                                                         -
 inregistrari de muzica preferata suprapuse cu mesaje subliminale pe frecventa 
Schumann – 7,82 Hz la 2 % din volumul maxim 

 Reflexologia creierului                                                                                  - se 
masoara proportia intre HDL si LDL–ideal e sa fie in favoarea HDL - se 
recomanda: Ulei de somon, tinctura de castan, tinctura de mesteacan, extract de 
muguri de arin negru 
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 Stari de coma - Cand se poate interveni?                                                                     
 Moartea se instaleaza prin decerebralizare. Se iese din coma doar atunci 
cand creierul este in stare de functionare in integralitatea lui. Reasezam corpul 
informational pe cel fizic pentru a realiza o suprapunere identica. Celui aflat in 
coma i se vorbeste asemenea unui om normal; ne aude, dar nu poate raspunde, iar 
uneori, dupa iesirea din coma isi si aduce aminte ce i s-a vorbit. In situatii de limita 
se poate face energizarea inimii, a creierului, se pot mari cele 7 campuri (avand 
grija ca cel vital sa aiba peste 3 m), se pot activa mecanismele vitale). 

 Psihic – cresterea favorabilitatii afective                                                                                     
- vizualizam campuri magnetice care se atrag irezistibil                                        - 
masuram ca emisia frecventei de atragere sa fie 100 % 

 Inlaturare CDN                                                                                               - isi 
manifesta influenta in casa, spatiul de locuit si in spatiul de lucru.                                                        
- de regula, se ancoreaza pe un obiect care trebuie curatat.                                                            
- pentru dislocare utilizam culoarea albastru - violet, cu care invaluim atat 
persoana In cauza, cat si intreg spatiul afectat, pentru a disloca perfect (complet) 
toate informatiile negative                                                                          - imediat, 
ecranam (sau ne autoecranam) cu comanda de a nu se mai intampla nimic de acest 
gen asupra noastra sau care sa ne afecteze.                                                                                         
- dus, baie cu sare, spalarea mainilor sau trecerea lor prin flacara unei lumanari cu 
intentia specifica de curatare!                                               IMPORTANT!                                          
 In orice proces de vindecare, a crede si a avea dorinta ferma de vindecare, 
cu motivatie puternica sunt baza, pentru ca dorinta induce vibratii ale creierului; 
in sine, dorinta este o forta. Vizualizarea joaca rol central! Increderea ca se poate 
conduce la primele rezultate pozitive.        Sa avem incredere in:                                                        
1. Corpul Model Informational                                                                              2. 
Autoinductie                                                                                                      3. REBEC - 
Respiratia bioenergetica la nivel celular prin care emitem imagini pe adresa data: 
organ, zona. Practic, celulele organismului sunt infestate cu informatie daunatoare. 
De aceea prin expiratie dam afara: orice blocaj, CDN (Campurile dinamice 
negative), deseurile energetice, informatiile negative, iar prin inspiratie deschidem 
la maximum chakrele si aducem in corp si in fiecare celula: energie vitala, CM 
(Corpul Model), iar procesul se cloneaza la nivelul intregului organ sau organism. 
Practic, prin concentrarea pe traire, scoatem orice forma de nocivitate si 
introducem informatia pierduta a corpului model: expiram nocivitate, inspiram 
beneficitate. Imaginile sunt eterice; in timp ele se densifica, dar in orice stare ar fi, 
ele isi pastreaza perfect forma. Nu ne limitam doar la informatia perturbatoare in 
sine  - ABEP  si dislocare de ABEP – ci traim ansamblul, reasezam la modul 
„concret”, cu mainile noastre, fiecare celula sau fragment de tesut la locul lor, in 
organism. Trebuie sa ne simtim in mijlocul actiunii, sa ne contopim cu celula si 
organul. In chirurgie, inclusiv actul chirurgical in sine se sprijina pe REBEC 
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(inainte si dupa), iar blocajele, orice forma de blocaj se poate rezolva pe loc, in 
cateva minute.                                                 1. Activarea genelor – actioneaza 
asemenea unor parghii de comanda pentru ca au informatii si sunt foarte 
specializate. De aceea trebuie comandata activarea genelor care fixeaza (prin 
REBEC), dandu-se si adresa (de ex. – gena corespunzatoare metabolismului 
calciului; in acelasi timp, se masoara valorile inainte si dupa interventie).                                                 
 2. In final: dus, baie cu sare de mare, spalarea mainilor cu apa rece sau 
trecerea lor prin flacara unei lumanari cu intentia specifica de curatare! 

 INTERVENTII: - Obligatoriu – la sfarsit: dus, baie, spalare, arderea mainii 
prin flacara! 

 Cancer                                                                                                      In caz 
de cancer, se cauta VM. Fiind o afectiune necontrolabila, cancerul nu poate fi 
rezolvat complet nici de citostatice. Interventia chirurgicala este foarte buna daca 
nu lasa in urma nici o celula atipica (de regula se taie pe o raza de 5 cm de la zona 
aflicta, inclusiv daca este pe os; la san se extirpa si cei 12 ganglioni care au celule 
atipice pentru ca ele circula prin sistemul limfatic). Clasic, tratamentul 
medicamentos impune stoparea evolutiei bolii prin citostatice si prin 
cobaltoterapie; se urmareste ca tumora sa se localizeze in contur mai dens, sa nu 
fie difuza sau imprastiata. Daca aspectul apare difuz sau labartat, tumora este 
benigna. Cand conturul este cert dar neregulat – este maligna.                                                                    
 In tratarea cancerului (ca, de altfel, in tratarea oricarei boli) concura si starea 
psihica a bolnavului pentru echilibrarea sa: trebuie apelat la toate resursele vietii 
prin psihism.                                                         ABEP de VM: se lucreaza pe 
componentele 7-8 de la interventii, respectiv pe Dezactivare ABEP si pe Activarea 
Corpului Model. ATENTIE! Dizlocarea si Dezactivarea ABEP, ca si Activarea 
Informatiei pe Corpul Model asa cum se procedeaza in mod obisnuit nu sunt 
suficiente, pentru ca este un ABEP de VM cu multiple etape (cel putin doua) de 
interventie; scopul nostru este – intr-o prima faza – de a concentra ABEPul tumorii 
din corpul fizic si de a-l conduce catre starea de tumoare fibroasa, benigna. Pentru 
aceasta, prin comanda si detenta:                                                                                               
 A. Ecranam total structura, inclusiv cea fibroasa si orice celula atipica fata 
de EV (Energia Vitala)                                                                         B. Activam 
optim SI                                                                                          C. Celulei splinei si 
ale timusului sa fie viabile, energie sa poata lupta. Pericolul (in aceasta faza) este ca 
celulele atipice incep sa semene ca informatie cu cele normale; din aceasta cauza, 
nu sunt recunoscute de cele luptatoare.                                                                                 
 a. Este absolut necesar sa ne concentram pe ideea Corpului Model Universal 
suprapus Corpului Informational (eteric) al persoanei asupra careia lucram. In 
mod normal apar diferente, tumora si celulele atipice fiind evidente; vizualizam 
asemenea a doua filme radiografice suprapuse in care totul este identic, orice 
contur se suprapune perfect, cu exceptia tumorei sau a celulelor atipice.                                                   
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 b. Prin acest mecanism, de fixare a imaginii – comandam cu detenta 
celulelor T: „acesta este dusmanul”! Ele incep sa macrofagociteze celulele atipice: 
vizualizam scena (celulele luptatoare inconjoara celula atipica, o strang in 
tentacule, incep sa o absoarba, o inghit, o macereaza, trec la urmatoarea celula).                              
 c. In paralel - trebuie realizata o energizare puternica la adresa fixa si 
preciza: celulele sanatoase de la granita cu cele bolnave. Pentru aceasta, vom 
comanda si activarea optima – cu producere de celule sanatoase si puternice, in 
numar sporit la infinit – a SI, prin: splina, maduva, celulele T. Intarim in acest fel si 
SI prin imaginea CM (corp model) fixat pe SIM (Sistem Imunitar Model) cu 
componentele sale de baza: splina, timus, maduva.                                                               
 d. Ecranarea celulelor sanatoase fata de actiunea medicatiei de tip citostatic 
(de regula, ecranarea fata de cobaltoterapie nu a reusit, dar se poate incerca). 
Ecranarea la citostatic reuseste; de ex: la un tratament citostatic complet, circa 45 % 
din hemoglobina se altereaza (uneori Intre 40 - 60). Acesta este motivul pentru care 
citostaticul se intrerupe dupa 3 saptamani: pentru a da organismului posibilitatea 
sa se mai regenereze, sa nu se produca o situatie ireversibila, cu consecinte extrem 
de grave si pe alte organe. Prin ecranare se observa la analiza ca hemoglobina 
scade cu doar 15 % (uneori 5 - 8). Reiese cu claritate ca fara E (ecranare) exista 
riscuri sporite; este si motivul pentru care se pot obtine rezultate prin adaugarea – 
la tratamentul clasic – a interventiilor radiestezice.                                             
 Ecranarea trebuie facuta pe ideea clara ca zona celulelor sanatoase este 
opaca pentru orice fel de chimicale ale caror efecte secundare le-ar putea altera. 

 e. Antioxidare energetica – realizata cu medicatie sau alimentar. 
Recomandari: Seleniu (Orgasel), SOD natural (Institutul Cantacuzino), Cantastin 
(doar cu masurarea favorabilitatii), Q 10 (mai mult de 30, 50, 100 etc; americanii 
propun 290 mg / zi). Cu toate acestea, in cancer nu trebuie sa uitam ca 
imprevizibilul ramane intotdeauna. Cert este doar ca persoana care doreste sa se 
vindece si sa traiasca – deci este perfect motivata, nu are doar frica de moarte – va 
trai si va obtine o alta calitate a vietii.                                                                                     
 Procentual, prin radiestezie se pot vindeca 20 % din pacientii care apeleaza 
la acest tip de medicina neconventionala; dar si in cazul unor nevindecari, 
pacientul care a apelat la radiestezie obtine o optimizare in sensul ca nu va apela la 
morfina.                                           Recomandari ca dieta:                                                                              
- carne de peste si rareori de pasare                                                                                           
- carne de vita (cu indepartarea obligatorie a informatiei malefice – groaza 
animalului in fata mortii iminente pe care o simte; chiar atunci cand este gatita cu 
grija si dragoste de un membru al familiei care stie ca o pregateste pentru un 
bolnav incurabil, informatia aceasta se adauga celei anterioare - se impune 
„curatarea”)                                             - suc de sfecla rosie: 1 - 3 pahare pe zi                                             
- 10 – 15 masline / zi ( cu tot cu sambure)                                                                                                         
- o lingura de ulei de masline zilnic dimineata                                                          
 In toate aceste recomandari, ritualul este o parghie de acces pe calea 
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rezolvarii cu succes (persoana trebuie sa aiba incredere si  pentru ea cele 10 - 15 
masline sa insemne ceva, mancarea lor sa se transforme in ritual, gesturile sa 
capete valoare): spanz (planta medicinala), cartilagiu de rechin (neconfirmat), 
nicolit (doar anumitor persoane).  Trebuie retinut ca nimic nu este un panaceu; 
ceea ce conteaza si este definitoriu este atitudinea bolnavului, increderea ca se va 
vindeca, gandurile si actiunile pozitive, benefice, atitudinea celor din jur. Dupa ce 
s-au realizat procedurile 7 - 8 (pentru a fi siguri –  masuram) se trece la tipicul 
clasic de interventie infoenergetica. 

- DUS OBLIGATORIU! – sau SPALARE CU APA RECE, BAIE CU SARE 
TRECEREA MAINILOR PRIN FLACARA UNEI LUMANARI - cu intentia 
specifica de curatare! 

 Conectare - inclusiv pentru stari de oboseala                                    
 Imaginam un tunel vertical de lumina albastru - violet care porneste de la 
Sursa unui Simbol Sacru in partea de sus (Soarele sau orice alt simbol) si ajunge la 
noi care ne aflam in partea de jos. Suntem „spalati” (mai intai in pozitie culcat, pe 
fata, spate, apoi pe parti si, in cele din urma, in pozitie verticala) de aceasta lumina 
care ne inunda – la propriu! - baleiati exterior, dar si interior, fiecare celula a 
noastra este impregnata de lumina albastru – violet care nu intampina nici o 
rezistenta; suntem „permeabili” la aceasta lumina atotputernica, ca si cum am fi 
scaldati de buna voie intr-un ocean de  „cerneala” care ne patrunde si pe interior, 
„inecandu-ne” prin toti porii.                                                                                              
 Treptat, din capatul de sus al tubului incepe sa cada peste noi o ploaie de 
lumina argintiu – aurie care ne spala, dar care patrunde si in noi impreuna cu toate 
gandurile de bine, iubire neconditionata si toata beneficitatea maxima, frecventele 
cele mai inalte prin chakra coroana (Sahashrara) cu fiecare inspiratie a noastra si ne 
umple la propriu toate celulele corpului; la fiecare expiratie ies din noi murdariile, 
gandurile negative, tot ceea ce este rau si de frecventa joasa si se scurg afara din 
acest tub, topindu-se in lumina care ne-a spalat si ne spala continuu. In acest fel ne 
umplem doar de energia sursei la care ne-am conectat. Tubul de lumina in care ne 
aflam isi schimba culoarea in rosu- grena, prin care se activeaza plenar corpul 
nostru pe directia energizarii totale, in exterior si in interior; suntem o imensa 
baterie de energie orgonica (vitala), asemenea sursei din care ne-am alimentat.                                       
 In pieptul nostru, dincolo de stern se afla un simbol sacru mic, 
tridimensional care creste treptat, se densifica tot mai mult, este ce de piatra, o 
imensa sculptura perfect definita care ne inglobeaza. De la imaginea simbolului 
sacru in pieptul nostru trecem treptat la cea a noastra inglobati in simbolul urias, 
granitic, care straluceste de o lumina alba puternica. Orice gand sau actiune 
negativa este respins (imaginea unor sageti izbindu-se de acest simbol ca de cea 
mai puternica carapace si sarind inapoi). Luam apoi un fir auriu din soare si unul 
argintiu din luna si incepem sa tesem (sa crosetam) picioruse mici, ochi cu ochi, un 
saculet in care introducem imaginea de mai sus. Legam perfect saculetul si îl 
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inchidem cu cod. Revenim peste o saptamana, deschidem saculetul aplicand codul 
cunoscut si reluam conectarea la sursa de EU (Energie Universala). 

 Algoritm pentru conectare                                         1. Simetrizare                                                    
2. Purificare                                                                                           3. Deblocare                                           
4. Activare                                                                                         5. Energizare                                              
6. RERBEC                                                                                        7. Dezactivare ABEP                                  
8. Activare CM                                                                                                9. Stabilizare                                
10. Ecranare energetica                                                                           11. Acceptare                                      
12. Conectare pe informatie                                                                             13. 
Conectare pe polarizare                                                                           14. Crearea 
protectiei cu cod! 

 DICTIONAR DE PRESCURTARI 

ABEP – Anomalie Bioenergetica Patogena                                                       ANP - 
Anomalie Neuro – Psihica                                                                             AP – 
Anomalie Psihica                                                                                                       AS – 
Ameliorarea Sanatatii                                                                                                AU – 
Armonie Universala                                                                                    AV – Atrio-
Ventricular                                                                                          BF – Beneficitate 
Fundamentala                                                                     BM - Blocaj Mental                                                 
C – Cerebel                                                                                                       CA – 
Compatibilitate Afectiva                                                                         CAU – 
Conectare la Armonia Universala                                                         CC – Camp de 
Control / Capacitate de Concentrare                                          CCF – Capacitatea de 
Concentrare Fundamentala                                       CDN – Camp Dinamic Negativ                                   
CE – Corp Energetic / Camp de Emisie                                                           CEm – 
Capacitate de Ecranare contra maleficitatii                                         CF – Corp Fizic / 
Compatibilitate Fizica                                                             CI – Corp Informational                                   
CIE – Corp Informational Energetic, Corp Infoenergetic 

CIT – Campul Informational Teluric                                                               CM – Corp 
Model                                                                                       CMD – Corp Model 
Dinamic                                                                             CP – Camp de Protectie                                           
CR – Camp de Receptie                                                                                   CRL -
 Concentratie de Radicali Liberi                                                                               CS – 
Compatibilitate Spirituala                                                                       CSC – Camp de 
Supraveghere si Control                                                         CT – Compatibilitate 
Totala                                                                             CV – Camp Vital                                                           
E – Ecranare / Energizare                                                                                 EmDr – 
Emisfera Dreapta                                                                                          EmSt – 
Emisfera Stanga                                                                                    EO – Energie 
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Orgonica                                                                                      EP – Ecran de Protectie                                  
EV – Energie Vitala                                                                                           FG – Forma 
Gand                                                                                              FGA – Forma Gand 
Ajutatoare                                                                         FGAA – Forma Gand 
Ajutatoare de Activare                                                       FGAD – Forma Gand 
Ajutatoare de Deblocare                                                FGB – Forme Gand Benefice                                     
FGm – Forme Gand malefice                                                                                FGn – 
Forme Gand negative                                                                              FGS – Forme 
Gand Specializate                                                              FGSAS – Forme Gand 
Specializate de Ameliorare a Sanatatii                             FGSV – Forma Gand 
Specializate de Vitalizare                                                M – Maduva                                                              
NS – Nod Sinusal                                                                                         ODr – Ochi 
Drept                                                                                                        OSt – Ochi Stang                                 
P – Programare                                                                                               PDr - Plaman 
Drept                                                                                     PSt – Plaman Stang                                                
PRL – Proliferarea Radicalilor Liberi                                                              PV – 
Progtam de Viata                                                                                   RBE – 
Receptivitate Bio-Energetica                                                                 REBEC – 
Respiratie Bio-Energetica la nivel Celular                                            S – Splina / 
Stare                                                                                                  SA – Stare Afectiva                                     
SAS – Stare de Acutizare a unui Simt 

SE – Stare Emotionala                                                                                     SF – 
Structura Fizica / Starea Fizica / Sinusuri Frontale                                          SI – 
Sistem Imunitar                                                                                      SM – Sinusuri 
Maxilare                                                                                  SIM – Sistem Imunitar 
Model                                                                                                                     SN – 
Sinusuri Nazale                                                                                                      SNC -
 Sistem Nervos Central                                                                                  SS – Stare de 
Stres                                                                                                T – Timpan                                                     
TC – Trunchi Cerebral                                                                                      UDr – 
Ureche Dreapta                                                                                   USt – Ureche 
Stanga                                                                                         UE - Univers Existential                                  
UI – Ureche Interna / Univers Informational                                                    VM – 
Vibratie de Malignitate 

 

SISTEMUL NERVOS CENTRAL 

 Data trecuta am vorbit despre radicalii liberi, am vazut masuratorile 
respective, dar sa nu uitam deloc ce inseamna acea proliferare a radicalilor liberi, 
sa nu gandim ca radicalii liberi reprezinta o stare pentru ca, de fapt este vorba de 
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un proces. RL traiesc cateva milioane de secunda. De aceea am spus ca nu 
cantitatea de radicali liberi, ci proliferarea radicalilor liberi ne intereseaza. Daca nu 
avem in organism oxidanti, proliferarea se poate desfasura intr-un ritm alert chiar. 
Atunci cand avem problemele ca: scaderea imunitatii, aparitia cancerului, 
problemele de imbatranire, trebuie sa stim ca responsabili de toate acestea sunt RL.                               
 Va spuneam ca trebuie sa urmaresc RL, toti ceilalti parametrii ai sistemului 
imunitar, dar sa nu uit si sistemul nervos central. In cazul unei interventii (ca si la 
masuratorile radiestezice) trebuie sa fac legatura la nivelul SNC, acolo unde se dau 
comenzile, acolo unde sunt transmitatorii, trec impulsurile, se dau comenzile, 
devin impulsuri ce ajung la organele in cauza. La fel se intampla cu SI, RL, in cazul 
in care eu nu urmaresc si partea corespunzatoare de scoarta cerebrala, nu o sa pot 
controla intr-adevar acest sistem imunitar. 

 Eu am foarte mare incredere in plante, in ceea ce ne ofera natura. Natura 
aceasta care ne inconjoara, plantele contin o serie intreaga de enzime, vitamine, de 
care o structura vie are nevoie. Poate ca ne-am gandit mai putin ca si plantele 
acestea cresc undeva, pe un teren anume. Noi avem nevoie de seleniu, de zinc (si 
astazi le vom vedea mai aproape, legate de SI) insa nu ne punem intrebarea daca 
toate alimentele pe care le consumam au aceste elemente, sau daca le au daca sunt 
in cantitatile necesare organismului (vitamine, oligoelemente). Literatura de 
specialitate arata ca exista zone intinse in care plantele studiate (si care se stiau ca 
sunt bogate in diverse oligoelemente) aveau in cantitate foarte mica aceste 
oligoelemente.  Daca noi ajungem la un moment dat sa suferim, sa vedem ca 
avem o carenta de fier sau de alt element, la fel poate sa aiba si o anumita cultura, 
anumite planete, plante pe care noi ne bazam. Daca urmarim un circuit al 
elementelor in natura, sol – planta – animal - om, putem observa, datorita unor 
zone sarace in anumite oligoelemente, ca ajungem sa suferim. Cand ajungem sa 
suferim este deja tarziu. Trebuie mereu sa ne gandim ca avem la indemana noastra 
o posibilitate extraordinara care este aceasta radiestezie, de a putea masura.  
Plantele naturale – din Plafar sau dintr-o zona anume – le luam ca atare, desi ele ar 
trebui masurate radiestezic. 
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.     

Acum ne vom ocupa putin de masuratorile privind SNC ca diriguitoral intregului 
organism, dar in special in ceea ce priveste SI. O sa pun in discutie, in primul rand, 
denumirea de dopamina.                                 1. Dopamina = D - este o substanta 
chimica care transmite impulsurile nervoase ce afecteaza coordonarea musculara. 
Are o influenta directa in activarea SI, al creierii energiei fizice si a memoriei de 
scurta durata. Exista un anumit necesar de dopamina in organism cu care creierul 
poate sa produca cantitatea de care organismul are nevoie. Aceasta cantitate poata 
sa scada. Posibilitatea creierului de a crea dopamina scade cu varsta. Scade de la 
varsta de 25 de ani. Deci ne intereseaza incepand cu aceasta varsta si uneori chiar 
mai devreme. (Am intalnit cazuri la 16, 20, 22, de degradari ale scoartei cerebrale 
datorita imposibilitatii transmiterii impulsurilor, a unei sclerozari, ex. scleroza in 
placi la diferite varste).                                              Vom masura nivelul de 
dopamina. Conform conventiei pe care o stim, 80 este acel prag intre da si nu, intre 
a fi necesar sau a nu fi necesar dar, judecand pe scara respectiva, cu cat este mai 
departat de 80 cu atat problema este acuta: ND > 80 Legat de acest parametru 
trebuie sa va spun ca exista o enzima care in literatura de specialitate se 
prescurteaza MAO - monoaminooxidaza 
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 2. MAO = monoaminooxidaza este prezenta in mai multe tesuturi ale 
organismului nostru dar in special in ficat si rinichi. MAO poate sa intervina in 
inactivarea adrenalinei, noroadrenalinei, serotominiei. MAO (produsa in 
ficat) stopeaza dopamina intr-o anumita situatie, de aceea ea trebuie sa fie sub 
controlul nostru, pentru ca daca o stopeaza se produc defectiunile respective care 
ating si SI, se ajunge si la niste afectiuni grave de tip Alzheiner, Parkinson. 
Organismul nu produce degeaba MAO, ea trebuie sa existe, insa in momentul in 
care ficatul sau rinichiul se deregleaza, si o produce intr-o cantitate mai mare se 
ajunge la stoparea producerii de dopamina, la franarea impulsurilor.                                                        
 NMAO < 60 dar ii pastram un prag de 40, sa fie mai mare de 40 (Cifra 60 
este pentru noi, conventional, un prag in aparitia anomaliilor)  Exista 2 
medicamente care pot sa opreasca producerea MAO: Depremyl si Gerovital H3 

 3. PS = fosfatdilserina – este un acid produs in creier care inlesneste 
distributia substantelor nutritive in celulele cerebrale, activeaza producerea de 
transmitatoare nervoase. Este un puternic antioxidant la nivelul creierului (RL 
exista in tot organismul deci si in SNC).   NPS > 80                                                                                        
 Daca masuram la cineva care este intr-o buna conditie intelectuala si fizica, 
indiferent de varsta va trebui ca NPS-ul sa fie foarte aproape de 80, nu sub 75. In 
momentul in care scade, apar probleme. S-a putut sintetiza acest PS si s-a observat 
ca 100 mg PS de 3 ori pe zi timp de 12 saptamani a compensat 12 ani de declin 
mintal. Putem sa mergem prin activarea capacitatii de producere a PS-ului prin 
interventiile noastre BE, prin energizare pe adresa respectiva a scoartei cerebrale, 
pe adresa de producere a acestui PS, masuram in continuare NPS pana cand in 
timp (ore, zile saptamani, depinde de deficienta) am adus rezerva energetica 
necesara a scoartei cerebrale la nivelul de a putea produce acest acid in cantitatea 
necesara conform  NPS > 80. 

          4. Melotonina = M – este un neurohormon produs de glanda epifiza, 
influenteaza sistemul imunitar si procesul de imbatranire, influenteaza direct 
activitatea cerebrala in timpul somnului, inclusiv ritmul somn - veghe. Glanda 
epifiza este direct legata de unele fenomene importante. In domeniul medical se da 
mai putina importanta acestei glande si chiar se spune ca aproape ca nu este prea 
bine cunoscuta sau ca odata cu inaintarea in varsta ea devine disfunctionala chiar. 
Nu este chiar asa, noi trebuie sa urmarim acest lucru. Judecam la fel ca pana acum: 
NM > 80                                                        Daca melotonina produsa de epifiza a 
subiectului respectiv este in apropierea lui 80 sau nu si judecam. Nu este la aceasta 
valoare intervenim. Exista melotonina ca atare - produs natural, nu medicament. 
Fiind un neurohormon produs de epifiza putem interveni BE asupra glandei 
epifize cu directionare pe adresa data. 

          5. Prontoocianidina = PAC – este un antioxidant puternic care are 
capacitatea de a traversa bariera sangvino - cerebrala protejand creierul impotriva 
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radicalilor liberi, ajuta consolidarea capilarelor si regleaza tensiunea arteriala: 
NPAC > 80. PAC-ul se mai gaseste in picotena (un produs din alge). Exista 
aproape o echivalenta intre prontocianidina si picotena. 

          6. SOD = superoxid dismutaza, se gaseste in mucusul care inconjoara fiecare 
celula din organism, distruge RL inainte ca acestia sa atinga celulele. Este cel mai 
puternic antioxidant cunoscut dar dupa varsta de 25 de ani, SOD-ul scade. In lipsa 
lui sufera ficatul, rinichi, ochii (cataracta), articulatiile, muschii, creierul, 
pancreasul, plamanii, prin micsorarea geometrica si de densitate a acestor organe. 
Creierul unui om de 80 ani este cu 30 % mai mic decat al aceluiasi individ la 25 de 
ani: NSOD > 80                                                                      SOD-ul este produs 
de o gena M (Matusalem). Gena M in prezenta cuprului, zincului si a manganului 
produce SOD-ul in sange. Cand analizam NSOD in organism, automat vom 
masura necesarul de cupru, zinc, mangan. Dintre acestea manganul are 
proprietatea de a mari SOD-ul din sange, uneori chiar si singur. Cand masuram 
nivelul Cu, Zn, Mn, de fapt masuram favorabilitate in organism de cupru, zinc, 
mangan. Favorabilitate in general. Daca favorabilitatea este buna, adica ansa nu se 
duce inspre 80, ci pe undeva sub 60, 50, 40 inseamna ca avem cantitate suficienta in 
organism. De la 65, 70 in sus inseamna ca organismul are carenta de asa ceva si 
cand favorabilitatea va fi peste 80 carenta este grava de tot. 

 7. Norepinefrina = N – substanta esentiala care mentine functiile de baza 
ale creierului: NN > 80 

          8. Dihidroepiandrosteron = DHEA – se afla in plasma sanguina, ca hormon 
secretat de glandele suprarenale, are capacitatea de a bloca capacitatea  de 
proliferare a radicalilor liberi, contribuie la respingerea infectiilor virale, inhiba 
dezvoltarea celulelor canceroase, activeaza sistemul imunitar, arde lipidele: 
NDHEA > 80  Toate produsele pe care vi le-am spus pana acum, in afara de 
Depremyl - care este un medicament – sunt produsi organici naturali ai 
structurilor vii, nu sunt cu indicatie medicala si nu au contraindicatii, reactii 
secundare sau cantitativ sa dea probleme. Daca nivelul DHEA este scazut (48 %) 
apare boala Alzheiner. 

          9. Tuftsina = TS – este o enzima existenta in splina. Ea este fabricata, 
maturizata in splina, stimuleaza producerea celulelor TNF (celule ucigase 
specializate a tumorilor, a cancerului). Avem aici 2 masuratori de nivel – NTS   > 
80                                                                                 - NTNF > 
80 (existenta unor celule TNF care sa lupte direct, orientate sa recunoasca celulele 
mutagene ale cancerului si a stopa proliferarea acestora). Extract de splina si de 
timus sub forma Bioactive Cell Complex. In special dupa operatiile de cancer este 
necesara aceasta tupsina TS. Dupa o operatie de cancer se masoara cantitatea de 
tupsina si se intervine cu extractul de splina si de timus pentru ca infectiile care 
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apar post - operatoriu in cazurile de cancer pot duce la moartea subiectului 
inaintea cancerului.                              Eu v-am mai povestit, nu stapanesc 
infectia. Cu toate medicamentele moderne, cu toate antibioticele infectia nu este 
stapanita. La absurd, daca s-ar stapani infectia, un membru amputat ar putea sa 
creasca din nou. Este o absurditate la ora actuala, dar am spus-o ca sa vedeti ce 
inseamna lipsa de control asupra infectiei. Orice interventie chirurgicala este 
posibila la un moment dat sa duca la o infectie grava. Intotdeauna s-a observat ca 
in campul operatoriu al unor tumori maligne, chiar daca operatia a fost bine 
realizata, cu indepartarea macro in mare a celulelor vizibil mutagene, raman surse 
puternice de infectie cu toata drenarea care se face. Factorul care poata sa sustina 
organismul este doar acesta extractul de splina si de timus – tupsina. De aceea 
insist, pentru ca acesta distruge celulele canceroase si reusesc sa opreasca infectia. 

        FAVORABILITAtI (din puncte de vedere al SI) 

              Masuratori de favorabilitate pentru SI, adica ce este necesar sa aiba SI 
pentru a se sustine.                                                                                 1. Beta - caroten 
(pro vitamina A) – este un bun antioxidant ajutator al celulelor T.                                                              
2. Vitamina E – in caz de carenta se admit si 800 unitati / zi timp de o luna.                                            
3. Seleniu – mareste productia de limfocite.                                                         
4. Zincul – protejeaza SI, mareste activitatea hormonala in special pentru timus. Se 
gaseste in drojdia de bere. Carenta de zinc duce la anomalii ale perceptiilor ale 
simturilor, refacerea greoaie a celulelor, susceptibilitate la infectii. Daca carenta de 
zinc este in apropiere de 70, 80, carenta este mare, peste 80 apare perceptia 
defectuoasa. La 65, 70 nu exista nici o manifestare, dar organismul are nevoie de 
zinc.                                    5. B6 – pentru multiplicarea celulelor sistemului imunitar. 
100 mg / zi timp de 3 luni – cand gasim carenta la 75;                                             
6. Manganul – protejeaza inima de RL. Iata o adresa clara. Ar trebui sa nu existe 
bolnav de inima care sa nu aiba verificarea manganului. Invers, la orice bolnav de 
inima masurati carenta de mangan asigurati-I necesarul de mangan, daca vreti sa 
aveti rezultate bune in interventiile BE pentru ca altfel veti avea rezultate bune pe 
moment, stabilizati si vedeti ca nu se poate stabiliza prea bine. Si trece o 
saptamana si revine de unde a plecat.                                                                              
7. Fierul – pentru celulele rosii.                                                                     8. Cuprul – 
pentru productia de celule sanguine in maduva osoasa.                9. Alchilgliceroli - 
sunt de fapt 3 substante naturale care sunt produse in ficat. Ficatul este uzina 
chimica a unei structuri vii, ficatul oboseste destul de mult - nu prea dam noi 
importanta – oboseste si pe sistem nervos – stres si pe lipsa de anumite 
oligoelemente. Alchilgliceroli au capacitatea de a inhiba tumorile canceroase, de a 
mari leucocitele in caz de nevoie deci este partea materiala a ceea ce noi putem 
face, de a crea rezerva energetica a SI. Alchilgliceroli se gaseste in uleiul de ficat de 
rechin.                                                                                                       10. Echinacea – 
mareste numarul de celule albe, are efect de antibiotic. 
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11. Enzime – au capacitatea de a creste numarul de celule NK si a macrofagelor. Se 
gasesc in magazine sub urmatoarele denumiri: - phitozyme si medizyme. Sa va 
uitati ca pe cutiutele produsului sa fie trecute cel putin 8 enzime din cele 9 
existente.                             12. Dimetilglicina (DMG) – este un aminoacid care 
imbunatateste SI fiind un imunomodulator natural, (ajuta SI sa se refaca, sa ajunga 
la potentialul necesar indeplinirii rolului sau).                                                        13. 
Arginina – aminoacid care stimuleaza timusul (organul in care cresc si se 
maturizeaza celuleleT), mareste producerea hormonului uman de crestere a 
glandei hipofizei (nu ne ajuta sa crestem in inaltime, ci ajuta sa creasca celulele de 
care este nevoie in momentul in care apare o leziune).                                                                         
14. Untura de peste – opreste dezvoltarea cancerului.                    15. Flavinoide – 
distrug RL, protejeaza integritatea peretilor capilarelor, inhiba oxidarea 
colesterolului de tip LDL (acest tip de colesterol se oxideaza si se depune in placi 
pe artere). Denumiri sub care sunt comercializate flavinoidele:                                                    
 a. quercetin eficace in cancerul de colon (natural el se gaseste in ceapa, 
sucuri de fructe, broccoli)                                                                        b. EGCQ - 
galatul de epigalocotehin este continut doar de ceaiul verde, combate cancerul de 
colon, de piele si pulmonar                                   c. picnogenol                                                                     
 d. oxyspectol, este un produs complex care contine adoxinol (AND), beta - 
caroten, seleniu, zinc, vitamina C si E naturale.                                 16. Glutationa 
(GT) – opreste evolutia cancerului de ficat si alaturi de SOD respinge proliferarea 
RL, tot impreuna cu SOD actioneaza la nivelul creierului, ochilor, ficatului, 
rinichilor, inimii, urechilor, articulatii impotriva RL. Glutationa, este o enzima 
creata de organismul nostru si scade cu varsta. Este mai scazuta in cazurile de 
diabet, cataracta, artrita, aparitii tumorale si este foarte importanta in intensificarea 
activitatii fagocitare a celulelor pulmonare, contra grasimilor.                       Dintre 
toate acestea (chiar in cantitatile foarte mici de care are nevoie organismul) cuprul 
este indispensabil. 

 

SISTEMUL NERVOS CENTRAL – NEUROSECRETIILE                                                   
 Va amintiti ca mai inainte am discutat despre importanta SNC asupra 
imunitatii sau importanta imunitatii in cadrul SNC si atunci am discutat de o serie 
intreaga de substante care se pot produce in organism, legate insa numai de 
sistemul imunitar; toate cu favorabilitatile respective. Astazi voi discuta despre 
SNC, din alt punct de vedere si anume: neurosecretiile. Stim cu totii ca in ceea ce 
priveste SNC problema este foarte vasta si ca in tot ce fac ca investigatii si ca 
interventii trebuie sa fac mereu apel la SNC pentru ca acolo se gasesc mecanismele 
fara de care nu se poate ajunge la cauza primara, fara de care nu se poate avea 
pretentia de a ameliora o afectiune. Materialul de fata îl consider o completare la 
cel din 10.11.1999 si-l voi numi partea a II-a. Acest material este de o mare 
importanta pentru noi. In primul rand pentru ca am un limbaj comun cu medicul, 
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cu specialistul si in al doilea rand ca pot investiga zone de nepatruns pentru 
medic. La ora actuala medicul poate depista o tumora prin aparatura existenta in 
dotarea medicinii alopate; radiestezic insa pot aborda studii pe o carare cunoscuta 
medicilor, dar uneori imposibil de abordat pentru ei. 

 

            NEUROSECRETIA – ANALIZA RADIESTEZICA 

      In cadrul neurosecretiei intra 3 elemente importante:                    
a. neuromediatorii sau neurotransmitatorii – sunt acele substante care actioneaza 
local la nivelul sinapselor;                                                                   b. neurohormonii 
– care actioneaza la distanta pe glandele endocrine;                      c. 
neuromodulatorii – care  elibereaza extrasinapse in tesutul neuronal si poate sa 
modifice excitabilitatea. 

 Parametrii radiestezici:                                                               
ABEPNEUROSECRETIE, daca exista cautam ABEP pentru a, b, c.                 
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 Organele implicate in neurosecretie:                                        
1. Hipotalamusul - anterior; medial; lateral; posterior. Conteaza foarte mult 
localizarea. 

2. Hipofiza - anterioara; posterioara                                                            3. Epifiza 
(Glanda pineala)                                                      4. Medulosuprarenala;                                                      
5. Celulele APUD (sunt celule specializate care se afla la nivelul tiroidei, tractului 
digestiv, pancreasului, celule care reusesc sa transforme aminele in niste hormoni 
specializati. Sunt de mare importanta).                                                                                                 
6. Organe efectoare: - tiroida; pancreasul; tractul digestiv; plamanii; aparatul 
urogenital 

 Parametrii radiestezici: 

 ABEPneurosecreTie daca gasim ceva mergem mai departe, ABEPa, b, c dupa 
care: ABEP1,2,3,4,5,6 (organele implicate). Deoarece nu trebuie sa ne oprim numai la 
emitator, ci masuram si receptorul. Daca lucram pe hipotalamus lucram si pe 
rinichi sau pe medulosuprarenala sau pe celulele APUD, deci acolo unde 
semnalele ajung pe una din cele 3 cai despre care am discutat mai sus. Mai departe 
masuram radiestezic favorabilitatea pentru neuromodelatori.                                                                     
 1. Neuromodulatori                                                                         a. apioide - 
daca ABEP –ul este mai mare de 60 masuram:                                            - 
lipotropina (beta) – hipofiza                                                                                      - 
lipotropina (gama) – intestin                                                                                                   
- endorfina                                                                                                                 - 
adrenocarticotrop – la hipofiza                                                                               -
 melanocitostimulator                                                                                          b. 
proenkefalina A daca ABEP-ul este mai mare de 60 masuram:                          - 
leucinekefalina                                                                                                           -
 metioninenkefalina – la hipofiza                                                                             c. 
proenkefalina B - neoendrofina – la nivel de intestin                                      2. a. 
Similar hormonilor gastroenteropancreaticii:                                                                                 
- gastrina la pancreas si hipofiza                                                                               - 
insuluna la pancreas                                                                                             -
 neurotensina la intestin                                                                                                     -
 colecistokinina la intestin si stomac 

 b. Similar familiei glucagonului: - glucagons                                                                                
      - enteroglucagon                                              
      - gastric – inhibitor – peptid                                                       
      - secretina (foarte important)                                
      - somatocinina                                                
      - masoactiv – intestinal - peptid 
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 3. Similar altor hormoni periferici:                                                                    -
 angiotensina (actioneaza la nivel de epifiza)                                                       -
 bradikinina (jonctiunile musculare)                                                                -
 calcitonina                                                                                                  - hormon de 
crestere uman                                                                                                               - 
prolactina umana PRL 

4. Similar neurohormonilor hipotalamici: - argininvasopresina AVP;                         
            - oxitociona - ovar, epifiza                 
            - argininvasotocina AVT                    
            - neurofizina I si II 

5. Diverse neuropeptide: - galanina                                                                            
       - hidroactivator katacalcina                                           
      - neuromedina de tip K si B                                   Avem la 
dispozitie tabelul de mai sus pe care il folosim cand vrem sa analizam radiestezic 
un organism.  Pentru a stabili pe ce cale exista deficitul pentru ca pe de o parte 
prin intermediul stimulentilor sa se poata reorganiza structura deficitara, 
impreuna cu medicul specialist. Pe calea bioenergetica ne va fi mai usor de a 
implementa informatia corespunzatoare adresei ca atare. Exemplu: lipseste 
proenkefalina A, actionam asupra acestei adrese foarte direct. Mai departe vom 
trece in revista cativa mediatori chimici cu rol important in functionarea SNC.                                        
 Parametru radiestezic la nivelul SNC II pentru mentinerea functionalitatii 
normale, prevenind starile de depresie, senilitate, boaola Alzheimer: ABEPSNC > 
60. 

Mediatori chimici produsi in organism cu rol 
important in functionarea SNC 

Produsi  naturali de 
suplimentare 

Acetilcolina – este un eliberator la nivelul 
terminatiilor parasimpatice cu rol in polarizarea 
membranelor organelor efectoare. Transmite 
impulsurile nervoase. Este descompusa de enzima 
colinesteraza. O colinesteraza importanta este 
acetilcolinesteraza care actioneaza la nivel singular 
SNC si al placilor motorii. Nivel acetilcolina NA >80, 
nivel acetilcolinesteraza NAC >80 

Alzene contine 2 acizi grasi 
polinesaturati amestecati cu 
vitamina E. A se vedea 
favorabilitate alzene. 

Norepinefrina (NE) se afla in cortexul frontal si 
parietal, talamus, hipotalamus, bulb, glanda pineala, 
retina. Este un mediator excitator pentru unele 
sinapse ale SNC (bulb – olfactiv-regiunea 
hipotalamica). Are rol in depresie (scaderea lui duce 
la depresie). Nivel norepinefrina NNE > 80 

Tirozina este un aminoacid 
care elibereaza catecolamina 
ce stimuleaza celulele 
nervoase din creier sa 
produca epinefrina si 
norepinefrina. Vezi 
favorabilitate. 
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Dihidroepiandrosteron – DHEA – se afla in plasma 
sangvina si este secretat de glandele suprarenale 
(vedeti acum circulatia inversa a secretiei de la 
sistemul endocrin la SNC). Nivel DHEA – NDHEA > 
80                            NDHEA >60 - apare alzheimer        
Vedem ABEP suprarenale pentru DHEA (ABEP la 
suprarenale mai gasim si in caz de deficit al 
circulatiei periferice. Suprarenalele stimuleaza 
circulatia periferica inclusiv la nivel cerebral) 

Acetil L carnetina stimuleaza 
celulele nervoase, mareste 
capacitatea de a produce 
acetilcolina, proteine si 
membrane celulare noi. Este 
necesara in cazul scaderiii 
DHEA.                  Vezi 
favorabilitate 

Prontocianidina – PAC – este un antioxidant care 
traverseaza bariera sanguina - cerebrala pentru a 
proteja creierul impotriva PRL, ajuta la consolidarea 
capilalelor, regleaza tensiunea arteriala: NPAC > 80 

L - glutamina si glucoza 
hranesc creierul, lipsa lor 
duce la leziuni cerebrale. 
Vezi Favorabilitati 

Dimetilaminoetanol – DMAE – sare produsa in 
organism care produce revenirea memoriei, 
imbunatateste corectarea somnului, duce la o gandire 
clara, senzatie de bine, elimina ametelile, durerile de 
cap, modifica capacitatile auditive, elimina depresiile 
(chiar si la tineri). 

                   NDMAE > 80 

Paba (acid para -
aminobenzoic) cu DMA si L 
glutamina (GEROVITAL H#) 
se utilizeaza si in Parkinson 
intareste arterele in zonele 
cerebrale, se foloseste in 
artrita, circulatie. Vezi 
favorabilitate. 

Dopamina produsa de organism, scade cu varsta. 
Substanta chimica care transmite impulsurile 
nervoase si coordoneaza musculatura.  NED > 80         
Nota: Parkinsonul distruge celulele cerebrale care 
produc dopamina 

Hypericum produce 
dopamina deprenyl. In 
Alzheimer, Parkinson, 
pentru memorie, atentie, 
imbatranire HYDERGIN 
incetineste Parkinson si 
Alzheimer. Vezi 
favorabilitate. 

Fosfatidilserina (PS) - acid produs in creier cu rol in 
distribuirea substantelor nutritive in celulele 
cerebrale, activeaza producerea de transmitatori 
nervosi, controleaza productia de cortizol, 
antioxidant. Cortizolul in exces impiedica sau 
incetineste primirea sursei energetice a creierului – 
gulcoza: NPS > 80 Nivel cortizol NC < 60 

Hypericum – antidepresiv 
natural (impotriva 
anxietatii). DLPA 
(fenilalamina, aminoacid 
care produce 
neurotransmitatori si 
regleaza senzatia de bine). 

Melatonina (M) - neurohormon produs de glanda 
epifiza, influenteaza procesul de imbatranire, 
activeaza sistemul cerebral in ritmul veghe-somn, 
depresiile: NM > 80 

Terapia cu lumina de 
intensitate mare anihileaza 
depresia prin producerea de 
melatonina. Vezi 
Favorabilitatea 
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Favorabilitati in cazul incetinirii functiilor creierului 

 Biotinina - componenta a vitaminei B complex – pentru depresie                                               
 Extract de ginkgo biloba – inhibitor de imbatranire – actioneaza largind 
vasele de sange care duc spre creier, inima si extremitati si protejeaza impotriva 
PRL.                                                                            Dieta bogata in vitamina B 
complex, C, E, lecitina, colina, citrice, cereale integrale (B - complex), salate, spanac 
(E). 

            Vitamine:                                                                                                    - B1 
(tianina) – protejeaza tesutul nervos impotriva efectelor nocive ale tutunului, 
alcoolului, imbatranirii.                                                                                  - B3 (miacin) 
– imbunatateste memoria (se ia dupa masa).                                          - B5 (acid 
pantotenic) – antioxidant, se ia treptat, poate provoca diaree                                                                       
- B6 (piridoxina) – ajuta la producerea de transmitatori nervosi si imbunatatirea 
functionarii mentale.                                                                        -B12 
(cianocobolamina) – sporeste capacitatea de invatare si asimilare a materialului 
nou. Deficitul de B12 duce la boli mintale.                                         - C favorizeaza 
producerea de transmitatori nervosi si edifica structura celulara.                                                                
– Lecitina - Colina – este motorul de constructie pentru membrana celulelor. 
Recomandare: 8 g / zi. 

TRATAMENT BIOENERGETIC: - Deblocarea bioenergetica;           
         - Simetrizarea corpurilor (nivel SNC);                  
         - Interventii pe ABEP;                                           
         - Masuratori radiestezice de      
          favorabilitate                         
      - REBEC 

 Analize radiestezice ale urgentelor                              Radiestezia are 
eficienta in preventie si nu trebuie sa se ajunga in starea de urgenta.  

Tamponada inimii (TI) - este o decompensare a inimii produsa de o 
acumulare de lichid sub tensiune în cavitatea pericardica.  Acumularile de lichid (1 
litru, chiar mai mult) se pot produce în timp (luni, ani) sau se pot produce brusc. În 
cazul în care ele se produc lent apare o simptomatologie, prezentandu-ne la medic 
acesta va putea pune diagnosticul si cu o medicatie corespunzatoare se poate 
preveni o astfel de situatie. Problema neplacuta este cand acumularea de lichid se 
produce brusc, chiar cu numai 200 - 300 ml. 
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          Masuratoare radiestezica: Posibil tamponada inimii – PTI                     PTI < 
60 – fara probleme                                                                                                                                        
PTI = 65 - 70 – predispozitie                                                                                          PTI 
= 70 - 75 – situatie iminenta (se poate produce oricand fara avertisment).                                                  
 Se va actiona în timp util, adica de la 65 pana la 70. 

          Cauzele care conduc la tamponada inimii:                                              - 
pericarditele (inflamarea pericardului) care pot fi cauzate de TBC viral sau 
bacterian. Se va stabili cauza prin masurarea ABEP pentru fiecare situatie ABEP PE 
–pentru TBC viral sau bacterian.                                                                   - infarct de miocard – 
ruptura anevrisuala (IM - RA). IM poate fi însotit si de tamponada inimii ceea ce 
poate agrava si mai mult cazul ce deseori este fara rezolvare. Vom masura, nu 
infarct de miocard cum am masurat pana acum, ci ABEPTI pentru IM, apoi ABEPRA.                                    
- boli tumorale;                                                                                                       - boli de 
colagen                                                                                                      - 
hemopericardul (ruptura usoara cu hematom în cadrul muschiului cardiac) – 
acesta apare în urma unui tratament eronat cu anticoagulante. Daca 
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anticoagulantele se iau într-o pericardita acuta duce la asa ceva. La ABEPPE 65 - 70 
este contraindicat sa luam anticoagulante. 

 Tablou clinic pentru tamponada inimii:                                                                            
- durere precordiala;                                          -
 tahicardie;                                                       -
 anxietate extrema;                                                                                  -
 transpiratie;                                                                           - colaps 
tensional pana la stare comatoasa;                                              - cianoza;                                                 
            - congestie venoasa a jugularelor;                                         
- hepatomegalie (marirea ficatului) 

 Tratament tamponada inimii:                                                         
Clasic: Urgenta care va face punctie precedata de oxigenoterapie; 

  Bioenergetic:                                                                                                                                              
- la ABEPTBC- viral sau bacterian se fac masuratori radiestezice de favorabilitate pentru 
medicatie în colaborare cu medicul;                                                                                         
- pentru IM si RA – REBEC. Un PTI de 65 - 70 raspunde foarte bine la REBEC, chiar 
daca este în legatura cu un viitor IM.                                               Anevrismul ca 
atare se trateaza si el foarte bine prin REBEC chiar daca îsi pastreaza forma, mai 
ales daca este congenitala. Se întareste si se elasticizeaza peretele vasului. Este 
foarte importanta aceasta elasticizare, deoarece înlatura friabilitatea vaselor.                                           
 Nota:  În toate cazurile de oprire a inimii resuscitarea se face rapid în 
primele 3 - 4 minute (dupa aceasta perioada intervine decerebralizarea ireversibila) 
prin respiratie gura la gura si masaj cardiac cu presiune ritmica. Nu se executa 
resuscitare în caz de tamponada a inimii. (aceasta se recunoaste prin aparitia 
cianozei la gat, se vad clar vasele edematate, înrosite). 
 
 CORD PULMONAR ACUT (embolism pulmonar – CPA) este o 
hipertensiune pulmonara brutala cu supraîncarcarea brusca a ventricului drept ce 
duce la dilatarea si ischemizarea cavitatii respective. De obicei CPA este secundar 
unui baraj vascular acut (embolie pulmonara). Aceasta duce si ea la tulburari acute 
în irigatia cororaniana. 

          Masuratoare radiestezica: Posibil cord pulmonar acut (PCPA).                                        
PCPA < 60 – fara probleme.                                                                                   PCPA > 
60 – cautam cauza masurand ABEPCPA  în cazurile de:                      - insuficienta 
respiratorie cronica;                                                                        - tromboza cardio – 
pulmonara                                                                                  - infarct pulmonar                                           
- insuficienta ventriculara dreapta                                                                                  - 
stenoza mitrala                                                                                                          - 
procese trombozante 
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 Tratament:                                                                                                    - clasic: 
urgenta – intubatie, oxigenoterapie, tratament medicamentos.                 - 
bioenergetic: tratamentul ABEP-urilor prin tot procedeul: dezactivare, activare, 
ecranare, RBEC. Prevenire prin masuratori radiestezice de favorabilitate. 

          Embolia gazoasa a inimii stangi (EG)                                                                        
- aceasta se produce în general prin accident, aerul patrunde într-o vena 
pulmonara cu ocazia unei caderi bruste de presiune dupa o secusa de tuse violenta 
sau varsaturi. Se poate ajunge în coma totala prin embolia gazoasa a inimii stangi. 
Este o predispozitie. Nu orice persoana care are asemenea stari de varsaturi si tuse 
violenta trebuie sa ajunga la asa ceva. 

          Masuratoare radiestezica: Posibil embolie gazoasa – PEGSNC      
 PEGSNC< 60 -   fara probleme                                                                   PEG are 
indicele SNC, deoarece predispozitia respectiva nu este la nivelul structural al 
cordului sau al plamanului, este vorba despre neuro - conducere, de sistemul 
nervos central unde poate exista o dereglare de conducere. Unele dereglari de 
conducere pot interveni în urma unor encefalite.                                                                                        
 Daca PEGSNC > 60 – suntem avizati si intervenim prin RBEC la nivelul SNC-
ului. Insist foarte mult asupra SNC-ului, eu nu lucrez, ptr. orice fel de boala, fara 
sa atac si SNC. Cedeaza foarte usor si frumos. Sechele ca ischemiilor cerebrale 
datorate encefalitelor chiar se pot rezolva foarte bine. 

          Tratament bioenergetic:                                                              - dezactivare 
ABEPEG ptr. SNC;                                                                                  - RBEC pentru 
refacerea tesutului neural                                                                                                                                    
- RBEC pentru întarirea muschiului cardiac                                                    Nota: În 
toate cazurile se executa REBECSNC pentru sistemul circulatoriu (irigarea 
creierului). 

          Angina pectorala (AP)                                                                 Pana acum am 
discutat despre infarctul miocardic (IM), dar pana la el este o cale uneori lunga, 
necunoscuta de catre pacient în general, si începe cu angina pectorala. Angina 
pectorala este o ischemie miocardica tranzitorie. Personal, de cate ori am de-a face 
cu un cardiac, masor starea ischemica a miocardului. 

          Cauze angina pectorala:                                                                                    - 
efort fizic (mers pe jos în panta ascendenta);                                                               - 
stare emotionala;                                                                                                                                                   
- efort intelectual;                                                                                                   - 
digestiv;                                                                                                  - expunere la frig, 
vant;                                                                                      - cosmar nocturn în timpul 
somnului. 
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         Simptomatologie angina pectorala:                                                                         - 
gheara, presiune, sfredelire, arsura;                                                                                           
- iradiere la baza gatului, în maxilarul inferior, partea interioara a membrului 
superior stang si / sau drept, în ceafa, umar, abdomen;                                                                                
- anxietate;                                                                                                                  - 
senzatia mortii iminente. 

 Masuratoare radiestezica:  Posibil Angina pectorala – PAP                         
PAP < 50 – fara probleme;                                                                              PAP = 60 - 
65 – gradul II în activitate fizica obisnuita;                                             PAP = 65-70 – 
gradul III în activitate fizica minora;                                           PAP = 70 - 75 – gradul 
IV în repaus;                                                               PAP = 75 - 80 - grav, acut, iminent                               
 Aceste grade sunt stabilite stiintific, medicii asa discuta pe gradele 
respective. Noi masuram pe raportor, stabilim gradul. Daca stabilim gradul II, 60 - 
65 se poate produce o criza de angina pectorala într-o activitate fizica obisnuita, cu 
care suntem perfect obisnuiti. La gradul IV daca masuram 70 - 75 apare chiar în 
repaus total, stand perfect linistiti. Deci atentie la 60 - 65. Nu este bine ca PAP –ul 
sa fie în apropierea lui 60. Suntem linistiti cand este sub 50. Daca este în apropierea 
lui 60 imediat vom masura PIM (posibil infarct miocardic). Deoarece angina 
pectorala este primul pas spre IM. 

          Tratament bioenergetic:                                                                             - 
dezactivarea ABEPAP                                                                                         - RBEC-ul 
cordului, cu insistenta pe ventricului stang;                                                       - 
Masuram PICA (posibil insuficienta cororaniana acuta). Atunci cand avem de-a 
face cu o cardiopatie ischemica (stabilita prin ABEP) neaparat masuram ICA                                           
 Angina pectorala cronica este tranzitorie, adica, a dat un semn, a fost o criza 
mai mare sau mai mica si a trecut. Poate sa nu mai apara sau poate sa apara în 
scurt timp, minute, ore, ani. Daca apare de mai multe ori devine angina instabila, 
crize multiple. 

 Infarctul miocardic (IM) este necroza ischemica a unei zone de tesut 
miocardic cu acces dureros si modificari EKG. De obicei se produce o ruptura mai 
mare sau mai mica, de obicei la insertia unui vas cu cordul, a aortei cu cordul. De 
aceea masuram în timp util si arteroscleroza cororaniana (favorabilitati, tratamente 
naturiste).          Daca dupa PAP mai mare de 60 avem si PIM mai mare de 60 
masuram ABEP pentru:                                                                                              - 
arteroscleroza cororaniana;                                                                               - 
periartrita nodoasa;                                                                                         - tromboze 
cororaniene;                                                                                              - tumori, leziuni;                                
- embolii;                                                                                                                - 
insuficienta cororaniana prin stenoza mitrala si aortica sau hipertensiune arteriala 
paroxistica;                                                                                               - intoxicatii cu 
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oxid de carbon (incendii sau intoxicatii cu gaze). Ele pot duce la IM pe un teren 
favorizant.                                                                   Dupa un IM masuram radiestezic 
persistenta necrozei (PN) ca ABEP: ABEPPN-IM > 60                                                                                        
ABEPPN-IM > 75 grav;                                                                                  ABEPPN-IM 
mentinut la 70                                                                                 ABEPPN-IM mentinut la 
65                                                                                    Insist foarte mult pe REBEC 
la nivelul cordului. Cordul este un organ energetic, ca si SNC raspunde foarte bine 
din punct de vedere energetic, la nivel de celula chiar. Sustin ca ischemizarea se 
amelioreaza dupa un tratament bioenergetic bine facut. 

 Urgente cardiovasculare  

“Posibil“/ denumire ABEP – cauze 

SINCOPA Adams -Stokes – 
PSAS > 60 

ABEPSAS -BLOC ATRIO-VENTRICULAR > 60:           
→ a ABEPSAS - INSUFICIENTÃ CORORANIANÃ 
CRONICÃ                                      → a ABEPSAS - 

MALFORMATIE CONGENITALÃ                              
→ a ABEPSAS -BRADICARDIE MAJORÃ                     
→ a ABEPSAS -TAHICARDIE PAROXISTICÃ 
VENTRICULARÃ                                          → 
ABEPSAS- NODUL SINUSAL                         → 
ABEPSAS – NODUL ATRIO-VENTRICULAR 

OPRIREA CIRCULATORIE 

       POC> 60 

→ABEPOC – ASISTOLIE                                          
→ABEPOC - FIBRILATIE VENTRICULARÃ > 60:      
→a ABEPOC TAHICARDIE PAROXISTICÃ 
VENTRICULARÃ                                                
→aABEPOC TORSADA INIMII                                    
→ABEPOC CONTRACTIE INEFICIENTÃ  > 60:         
→a ABEPOC INSUFICIENTÃ CIRCULATORIE          
→ a ABEPOC SOC HIPOVOLEMIC                               
→ a ABEPOC COLAPS  > 60:                                       
→ a ABEPOC COLAPS - STENOZÃ AORTICÃ           
→ a ABEPOC COLAPS - INFARCT MIOCARDIC      
→ a ABEPOC COLAPS - BRADICARDIE EXTREMÃ 
→ a ABEPOC COLAPS -TAHICARDII MARI 

                                                                   ABEPOC 
SNC> 60:                                                        → a 
ABEPOC  TRUNCHI CEREBRAL,  EDEM CERERAL 
CU ATINGERE BULBARÃ,  SCLEROZÃ A 
REGIUNII BULBARE 

TAMPONADA INIMII –    ABEPTI PERICARDITÃ > 60:                                      
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PTI > 60 

  PTI = 65 - 70 – 
PREDISPOZITIE 

PTI = 70 - 75 – SITUATIE 
IMINENTÃ 

→ a ABEPTI PERICARDITÃ PTR. TBC VIRAL SAU 
BACTERIAN                                             → ABEPTI 
INFARCT MIOCARD SAU RUPTURÃ 
ANEVRISUALÃ                                    → ABEPTI 
HEMOPERICARD                                   → ABEPTI 
BOLI TUMORALE                                  → ABEPTI 
BOLI COLAGEN 

CORD PULMONAR ACUT 

     PCPA > 60 

→ ABEPCPA INSUFICIENTÃ RESPIRATORIE 
CRONICÃ                             → ABEPCPA 
TROMBOZÃ CARDIO-PULMONARÃ                       
→ ABEPCPA INFARCT PULMONAR                           
→ ABEPCPA INSUF. VENTRICULARÃ DREAPTA    
→ ABEPCPA STENOZÃ MITRALÃ                      → 
ABEPCPA PROCESE TROMBOZANTE 

EMBOLIA GAZOASÃ A 
INIMII STÂNGI    PEGSNC > 
60 

   ABEPEG SNC 

ANGINA PECTORALÃ - 
PAP > 60                               
PAP > 50 – fãrã probleme       
PAP > 60-65 –gr.II activ. 
fizicã obiSnuitã                         
PAP > 65-70 –gr.III activ. 
fizicã minorã                 PAP > 
70-75 –gr.IV repaus                  
PAP > 75-80 –gr.V grav, 
acut, iminent 

BEPAP INFARCT MIOCARD 

ABEPAP POSIBIL INSUFICIENTÃ 
CORORANIANÃ ACUTÃ 

ABEPAP CARDIOPATIE ISCHEMICÃ 

INFARCTUL MIOCARDIC    
PIM > 60 

Dacã PAP > 60 Si PIM > 60:                                       a 
ABEPIM ARTEROSCLEROZÃ CORORANIANÃ       
a ABEPIM PERIARTRITÃ NODOASÃ                       a 
ABEPIM TROMBOZE CORORANIENE               a 
ABEPIM TUMORI sau LEZIUNI                                a 
ABEPIM INSUF. CORORANIANÃ prin STENOZÃ 
MITRALÃ SI AORTICÃ SAU HIPERTENSIUNE 
ARTERIALÃ PAROXISTICÃ                                         
a ABEPIM INTOXICATII CU CO2                                      

Dupã IM:                                                                      a 
ABEPPERSISTENTA NECROZEI în IM > 60                         a 
ABEPPERSISTENTA NECROZEI în IM  mentinutã la 65 – 
moarte în 2 ani                                             a 
ABEPPERSISTENTA NECROZEI în IM  mentinutã la 70 – “ 
–“ sub 1 an                                                           a 
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ABEPPERSISTENTA NECROZEI în IM > 75 moarte în 7 zile 
ANEVRISMUL DISECANT 
AL AORTEI -  PADA > 60  - 

ABEPADA  ARTETROSCLEROZÃ                
ABEPADA  NECROZÃ CHISTICÃ TUNICA MEDII 
A CORDULUI                                      ABEPADA  HTA 
ABEPADA  STENOZÃ ISTMICÃ                       
ABEPADA  VALVÃ AORTICÃ BICUPSIDÃ       
ABEPADA  SINDROM MARFAN 

TAHICARDIE 
AURICULARÃ 

PTA > 60:÷ 

  

1. FIBRILATIA – 

           PF > 60 

ABEPTA –F CARDITA REUMATISMALÃ din 
STENOZA MITRALÃ                                        
ABEPTA –F INFARCT MIOCARDIC                  
ABEPTA –F BOLI FEBRILE                               ABEPTA 

–F TOXIINFECTII ALIMENTARE                 ABEPTA 

–F FÃRÃ CAUZÃ EVIDENTÃ – vezi BLOCAJE 
ENERGETICE 

2. FLUTTER – 

           PFTT > 60 

ABEPTA-FTT CARDIOPATIE ISCHEMICÃ        
ABEPTA-FTT CARDIOPATIE INFLAMATORIE        
ABEPTA-FTT CARDIOPATIE HIPERTENSIVÃ 

3. TAHISTOLIA 
AURICULARÃ                       
PTSA > 60 

??? 

4. TAHICARDIA 
JONCTIONALÃ 

           PTJ > 60 

ABEPTA-TJ  ALERGII                                           
ABEPTA-TJ   COLON IRITAT                              
ABEPTA-TJ  SPASMOFILIE                               
ABEPTA-TJ INSUFICIENTÃ HEPATICÃ           
ABEPTA-TJ INFARCT POSTERIOR                    
ABEPTA-TJ ANXIETATE 

EXTRASISTOLE 
VENTRICULARE                     
PESV > 60                                  
→ 65 > PESV > 60 de gradul 
I                                          → 
70 > PESV > 65 de gradul II    
→ 75 > PESV >70 de gradul 
III                                     → 80 
> PESV > 75 de gradul IV       
→ 85 > PESV > 80 de gradul 
V   

??? 

TAHICARDIA ABEPTV INSUFICIENTÃ CARDIACÃ      ABEPTV 
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VENTRICULARÃ 

        PTV > 60 

INFARCT MIOCARD                          ABEPTV 
CARDITÃ REUMATISMALÃ           ABEPTV HTA    
ABEPTV SINDROM A – S 

FLUTTER VENTRICULAR    
 PFTV > 60 

ABEPFTV INFARCT MIOCARD                      
ABEPFTV BLOC ATRIO -VENTRICULAR 
COMPLET 

FIBRILATIA 
VENTRICULARÃ 

        PFV > 60 

ABEPFV  CI sau IM                                             
ABEPFV   CIROZÃ HEPATICÃ                          
ABEPFV    NEOPLASME                                ABEPFV 
 HIPERPOTASEMIE 

EDEM CEREBRAL ACUT 

PECA > 60 

ABEPECA  SINDROM NEURO-PAROXISTIC      
ABEPECA  GLOMERULONEFRITÃ                  
ABEPECA TOXEMIE GRAVIDICÃ     
ABEPECAFEOCROMOCITOM 

EMBOLIA CEREBRALÃ DE 
ORIGINE CARDIACÃ 

PECOC > 60 

ABEPECOC CARDIOPATIE ISCHEMICÃ          
ABEPECA STENOZÃ MITRASÃ                    
ABEPECA INFARCT MIOCARDIC ACUT        
ABEPECA ENDORARDITÃ – BACTERIANÃ        
ABEPECA TUMORI CARDIACE                         
ABEPECA CARCINOM BRONSIC                       
ABEPECA CARCINOM PANCREATIC 

INSUFICIENTÃ 
ARTERIALÃ ACUTÃ 

PIAA > 60 

ABEPIAA EMBOLIE ARTERIALÃ PERIFERICÃ         
ABEPIAA EMBOLII PLECATE DIN CORDUL 
STÂNG                                                           ABEPIAA 
BOALÃ MITRALÃ                                       ABEPIAA 
ENDOCARDITA BACTERIANÃ               ABEPIAA 
FIBROZA MIOCARDICÃ CU ARITMIE                     
ABEPIAA EMBOLIE DE ORIGINE 
EXTRACORDIALÃ                                             
ABEPIAA TROMBOZÃ ARTERIALÃ PE FOND DE 
ARTEROSCLEROZÃ 
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 Urgente ale mecanismului hemostazei                                          Purpura 
infectioasa are urmatoarele forme:                                         - SINDROMUL 
WATERHOUSE FRIDERICHSEN                                   - tablou clinic: se intalneste la 
bolnavii cu septicemie, cu evolutie acuta foarte grava; se manifesta prin:                                                  
→ hemoragii;                                                                                                                                                         
→ echimoze intinse si confluente bine delimitate de culoare rosie -violacee, mai 
ales la membre;                                                                               → insuficienta 
suprarenala acuta ducand la colaps vascular, brutal, de cele mai multe ori fatal. 
Astfel este posibil ca de la inceput de septicemie sa se ajunga la acest sindrom 
foarte grav. 

       .  

 Masuratoare radiestezica: Posibil sindrom Waterhouse Friderichsen – 
PSWF - PSWF > 60                                                                                                                            
-  PURPURA FULMINAUS HENOCH                                                                                  
- tablou clinic: apare dupa infectii streptococice, ca hemoragii difuze pe mucoase si 
tegumente, care se instaleaza in 24 - 48 ore sau mai putin. 

 Masuratoare radiestezica: Posibil Purpura Fulminaus Henoch - PPFH -
 PPFH > 60                                                                                                             In 
ambele afectiuni de care am discutat, pe langa leziunile vasculare apar si procese 
complexe de coagulare intravasculara. 

   tratament bioenergetic:                                                                                                                                    
- REBEC pe vase pentru zona depistata ca fiind indeosebi cu probleme de leziuni 
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vasculare:                                                                                - Dislocare ABEP de 
coagulare, inlaturarea BE                                                                                                          
 Candidozele la nivelul tractului respiratoriu cedeaza la inhalatii cu Nistatin 
pulbere – inhalant - in 7 – 8 -10 zile, pana la disparitia totala a tusei. Se continua 
tratamentul inca o saptamana pentru a stabiliza cat de cat tulpina. In locul 
depozitelor apar leziuni datorate tulpinei, tusei si chiar a tratamentului. 
Rezolvarea BE este in REBEC pe zona ca atare. Sursele puternice ca bioptronul sau 
acumulatorul de orgon refac acele leziuni in ore. 

 Masuratoare radiestezica: Posibil Purpura reumatoida Schonlein Henoch: 
PPRSH > 60                                                                     → tablou clinic:                                                           
- Purpura cutanata: simetric pe fetele de extensie ale membrelor, in relief cu contur 
rosu - violet, leziuni de tip urticarie, eruptie;                                    - sindrom 
articular: dureri, tumefactii, limitarea miscarilor la una sau mai multe articulatii;                                    
- sindrom abdominal: dureri pana la aspect de abdomen acut, greturi, melena.                                        
- sindrom renal: hematurie, insuficienta renala, stare subfebrila.                    Se 
datoreaza: infectiei respiratorii superioare (angina), factori alergici, alimentari, 
medicamentosi.                                                          → tratament: - regim alimentar, 
repaus la pat;                                                - REBEC  pe zone 

 Masuratori radiestezice: Posibil sindromul hemoragic de trombocitopenie: 
PSHT > 60                                                                         ABEP 
 maduva osoasa                                                                                                                                   
           ABEP infectie                                                                           
 ABEP splina (pentru a nu se ajunge la splenoctomie) 

        Boala Moskovitz sau purpura trombotica trombocitopenica 

                        Masuratoare radiestezica:  Posibilpurpura trombotica 
trombocitopenica: PPTT > 60                                                                          tablou 
clinic: - febra inalta;                                                                       - 
adeno – spleno - hepato megalie;                                         - infarcte 
poliviscerale;                                                         - tromboflebite;                                        
     - atingeri miocardice; 

      Boala are o evolutie fatala de cele mai multe ori. 

 Masuratori radiestezice:                                                                       - BEP 
splina                                                                                                    - Vector sensibilitate 
(SB, SV, SM):                                                            → sensibilitate la bacterii: SB > 60                   
    → sensibilitate la virusi: SV > 60                                         
   → sensibilitate la medicamente: SM>60 
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 HEMOFILIA (H) - consta in deficit de globulina antihemofilica (GAH) 

Masuratori radiestezice: Posibil Hemofilie – PH                                               PH > 60 
 (de 2 feluri, tip a si tip B)                                                Favorabilitate GAH (la 
copii) 

 tratament BE: - doar de Intretinere actionand asupra ABEPH;                    
        - energizare                                             FIBRINOGENOLIZA 
PRIMARA (FP)                                                           La barbati este de vazut un VM la 
prostata; poate aparea clinic chirurgical. 

 Masuratori radiestezice: inainte de operatie: PFP > 60                                       
                                   VM la prostata                                              
 Coagularea intravenoasa diseminata – depuneri de cheaguri In teritoriul 
miceocirculatiei intregului arbore vascular                            

 Masuratori radiestezice: PCID > 60 se datoreaza:                                         -
 pancreatita acuta;                                                                                              - infarct  
miocardic;                                                                                                   - memopatii 
maligne ca: mieloane, leucemie, carcinoame. se gasesc in zonele pulmonare, 
uterine, gastric, pancreatic si ficat (ciroza)                        tablou clinic:                                              
- cianoza intensa a extremitatilor (vas negru)                                                      -
 purpura necrotica;                                                                                        - dureri 
musculare sau renale;                                                                                  - insuficienta 
respiratorie si renala. 

 

 tratament BE:                                                                                                   - 
Dezactivare ABEPCID                                                                                 - Dezactivare 
ABEP-uri de cauza                                                                         - REBEC 

 Urgente asociate cu tulburari ale globulelor rosii                                                                  
Anemir severa dobandita - ASD -                                                                                 – 
apare ca urmare a lipsei vitaminei B12 si a acidului folic. 

 Masuratori radiestezice:                                                                              - PASD 
> 60                                                                                                              - Favorabilitate 
 fata de B12 si acid folic. 

  SINDROM HEMOLITIC ACUT – SHA – 

 Cauze: - autoimunizare; hemoliza bacteriana, parazitara, neoplastica, toxica. 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 



Ciprian Bachigeanu 

 Masuratori radiestezice: PSHA > 60                                                       tablou 
clinic: anemie, icter, stare de soc, dureri lombare si abdominale, greturi, varsaturi, 
paloare intensa, urina rosie sau neagra, accidente renale.                                                                              
 tratament BE: Dezactivare ABEPHa                                                       
Dezactivare ABEP pe cauza 

 ANEMIA HEMOLITICA IMUNOLOGICA – AHI                                         – 
poate apare in bolile de colagen, in hemopatii, sindroame limfoproliferative 

 Masuratori radiestezice: PAHI > 60                                                
 tratament BE: - Dezactivare ABEPaHI                                                           
        - Dezactivare ABEP pe cauza favorabilitati 

Anemia hemolitica fara anticorpi (NEIMUNOLOGICA) – AHN                         
 tablou clinic: febra, icter, colaps, cianoza 

 Masuratori radiestezice: PAHNI > 60                                             
 tratament BE: - Dezactivare ABEPHNI                                                                                                    
         - Marirea RSI peste 95                                                   
ANEMII HEMOLITICE DE CAUZA CORPUSCULARA 

 Enzimopatia eritrocitara - EE - se datoreaza deficientei de G 6-PDH (enzima 
produsa de organism). apare prin ingestia unui medicament (Cloramfenicol, 
aspirina, sulfone) survine rapid o hemoliza cu febra. 

 Masuratori radiestezice: G6 - PDH < 60.                                           Cand 
favorabilitatea creste peste 60 inseamna deficienta.    Hemoglobinurie paroxistica 
nocturna – HPN – se datoreaza unui deficit de membrana celulara de origine 
necunoscuta, atat la eritrocite cat si la plachete si leucocite. 

 Masuratori radiestezice: HPN > 60.                                                               
 tablou clinic: urina neagra, dureri abdominale, cefalee, anemie, tromboze 
cu localizari diverse.                                                         tratament BE: - dezactivare 
ABEPHPN                                                 - dezactivare ABEPsplina                                  
         - dezactivare ABEPmaduva                                     
 Favorabilitate Fe (trebuie marit peste normal) 

 Colaps simplu – CPS – insuficienta circulatorie periferica tranzitorie, fara 
leziuni ale organelor. Daca dureaza duce la soc. 

Masuratori radiestezice:Posibil colaps periferic simplu – PCPS > 60 

 tratament BE: - dezactivare ABEPhipotensiune                                    
       - circulatie periferica 
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 Şocul (s) - insuficienta circulatorie periferica, hipotensiune cu evolutie spre 
colaps. are loc un deficit al irigarii nutritive (O2) a tesuturilor si un deficit de 
drenaj, de eliminare a metabolitilor tisulari acizi, care se acumuleaza in spatiul 
extracapilar. Rezulta o suferinta viscerala multipla constituita din alterari 
functionale si structurale pana la deces.                                                                                                    
 Apare in: arsuri, accidente cu pierdere de sange, prin deshidratare, infart de 
miocard, tamponada inimii, embolism pulmonar, aritmie grava, diabet, 
insuficienta suprarenala, glanda pituitara. 

 Masuratori radiestezice: Ps > 60. (Posibil soc)                                
 ABEPHIPOTENSIUNE                                                                   
 ABEPINSUFICIENTA CIRCULATORIE 

 tratament BE: - dezactivarea ABEP-urilor                                       
       - dezactivarea ABEPINIMa, PLAMANI, SUPRARENALE                
- marirea RsI                                                        ABEPDINAMICA MICROCIRCULATIEI                                         
Favorabilitati de vitamine si minerale in caz de oboseala cronica prelungita.                                            
 CFs – sindrom oboseala cronica 

 Vitamine vitale:                                                                                    - Vitamina 
B (in special acidul pantotenic si B5)                                                   - acid 
paraaminobenzoic (PABA) necesar in organism pentru schimbarea si utilizarea 
proteinelor si in formarea celulelor sanguine. 

 Minerale importante: Mg, potasiu (pentru producerea In organism de acizi 
nucleici si proteine, metabolismul glucozei, eliberarea de energie celulara, in 
contractia musculara, dirijarea impulsurilor nervoase, activitatea inimii, reglarea 
tonusului muscular). 

 Parametru radiestezic:                                                                                 Posibil 
sindrom oboseala cronica PCFS >60                                                   Necesar MG si K                                  
 Nota: CFS slabeste imunitatea, respectiv distruge celulele albe ale sangelui 
si celulele ucigase NK.                                                               Pentru a stimula 
producerea celulelor albe:                                       - alchilgliceroli (in ficat de rechin);                                
- N, N - dimetilglicina (DMG);                                                                                                                            
- Ficotena;                                                                                                              
 Echinaceea are proprietati naturale antivirale, combate infectiile bacteriene, 
micotice;                                                                                     Immune focus 
contine ulei de ficat de rechin, DMG, phicotena, echinaceeaa;                                                                      
 RNa Plus contine aRN, coenzima Q10 si germaniu;                                              
 Summa combate oboseala, previne gripa, raceala, grabeste vindecarea de 
plagi deschise si post - operatoriu, previne absorbtia de colesterol si imbunatateste 
circulatia sangelui, duce la echilibru. Contine vitamina A, C, germaniu;                                                    
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 Paullina cupona se gaseste ca ceai sau in forma lichida. Combate oboseala, 
creste atentia, concentrarea, diminueaza foamea. Bun pentru tineri in examene; 

 Ginkgo biloba pentru boli de inima si plamani, mareste oxigenarea 
cerebrala, opreste PRL, creste acuitatea intelectuala, relaxeaza;                                                                    
 ATP – adenozintrifosfat – a se vedea necesar ATP > 80. Cand ATP scade in 
organism apare apatia si oboseala. Este un produs al organismului nostru. Daca la 
masuratoare nivelul este mai mic de 80 inseamna ca mai lipseste si altceva;                                              
 Alantonina se gaseste in tataneasa, planta ce creste si la noi in tara si care a 
fost banuita ca ar produce cancerul. La masuratoarea efectuata nu se arata nici 
urma de posibil producere a cancerului. Dimpotriva se recomanda si oamenilor 
sanatosi pentru ca reechilibreaza schimburile la nivel celular – aduce, dar si 
evacueaza toxine -. Lipsa acestor schimburi creeaza blocaje. Tataneasa contine: 
alantoina, vitamina a, C, K, Mg, Fe, s, Cu, Zn, 18 aminoacizi, proteine;                      
 DHEA este produs de glandele suprarenale. Vezi NDHEA > 80. Cand se 
gaseste sub 50 se face boala alzheimer. Se gaseste in planta Ignama salbatica 
mexicana fiind ultimul remediu pentru a reduce scleroza in placi;                                                              
 RN - acid ribonucleic - formeaza proteine in organism; cu varsta apare 
disfunctia acizilor nucleici provocand erori in sinteza de ARN si proteine. Mareste 
capacitatea de memorare, vederea de aproape, pielea devine mai si mai 
stralucitoare, mareste rezistenta la temperaturi mari. Este produs al organismului 
nostru.                                                                                  Coenzima Q10 - 
imbunatateste metabolismul si musculatura inimii in insuficienta cororaniana, 
normalizeaza tensiunea arteriala.          Germaniu – Ge 132 – sporeste gradul de 
asimilare a O2 la nivel celular, imbunatateste circulatia si functionarea aparatului 
cardiovascular. Normalizeaza hipertensiunea si colesterolul, inlatura durerile 
articulare si amorteala matinala;                                                         ZHI SHI 
(citrus aurantium) – mobilizeaza energia vitala, mentine in parametrii normali 
energizarea si greutatea;                                                                                       Q10 cu 
betacaroten, vitamine si extract de fructe, vitamina B12, seleniu; 

 Urgente abdominale acute 

 Durerea abdominala acuta (abdomen acut) – durere abdominala intensa, de 
lunga durata ce poate deveni in orice moment abdomen acut chirurgical. 
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.  

 Tablou clinic: varsaturi, diaree, scaune sanguinolente, constipatie, frison, 
febra, sensibilitate locale la palpare, apasare musculara, durere la decompresiune 
(accentuarea de scurta durata, dar intensa a durerii spontane prin ridicarea brusca 
a mainii dupa efectuarea unei presiuni lent progresive) este semn al participarii 
peritoneale, meteorism, soc si colaps.                                                               Cauze 
abdominale:                                                                                                                   - 
apendicita acuta;                                                                                                  - ulcer 
gastric si duodenal perforat;                                                                                                       
- ocluzie intestinala;                                                                                                        - 
colecistita acuta;                                                                                                     - 
pancreatita acuta;                                                                                                 - litiaza 
veziculara si coledociana;                                                                              - peritonita 
acuta difuza;                                                                                                                                
- colon spastic;                                                                                                        - hernie 
diatala; 

- ocluzie acuta a vaselor mezenterice;                                                                 - ruptura 
anevrism al aortei abdominale;                                                                - tromboza 
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venei porte sau a venei splenice;                                                       - sarcina ectopica 
rupta;                                                                                      - colica                                                                    
- nefretica. 

Parametrii radiestezici: Posibil durere abdominala acuta – PDAC >60   ABEPPDAC 
 pe cause                                                                              PANCREATITA ACUTA – 
PA - 

        .  

Pancreatita edematoasa (pancreas marit in val, ascita); 

 Pancreatita necrotica                                                                                        -
 focare de necroza unice sau multiple la nivelul pancreasului;                             -  
leziuni abdominale.                                                                                     Tablou clinic: 
soc, dureri, tulburari encefalice, renale, hepatice, cardiace, pulmonare. Se disting 
doua grupe mari:                                                                        - PA primitiva;                                           
 - PA de insotire in viroze, litiaze, ulcer penetrant, hiperparatiroidie  Factori 
declansatori: colica litiazica si ingestia de grasimi                                                                 
 PA poate fi: 65 < PPA > 60 / gradul                                                             
 70 < PPA > 75 / gradul 2                                                                               
 75 < PPA > 80 / gradul 3 

 Parametrii radiestezici:                                                                             Posibil 
pancreatita acuta – PPA > 60                                                                  ABEP-uri pe 
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cauza                                                                                     Tratament BE: - dezactivare 
ABEPPANCREAS                                                - dezactivare 
ABEPCOLECIST , COLEDOC                                        - activare RSI 

HEMORAGII DIGESTIVE SUPERIOARE HDS 

 

 Cauze:                                                                                                             - boli 
ale esofagului (varice, esofagite acute, ulcer);                                                  - boli ale 
stomacului si duodenului (ulcer, stenoza pilorica, gastrita cronica, eroziuni sau 
ulceratii ale papilelor, hernie hiatala, tumori); 

- boli ale intestinului mezenterial;                                                                             - boli 
ale colonului, ulcere, tumori;                                                                                                           
- boli ale vaselor;                                                                                                    - boli de 
sange;                                                                                                                            - 
colagenoza;                                                                                                        - 
traumatisme abdominale 
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 Parametrii radiestezici:                                                                                                                            
Posibil hemoragii digestive superioare – PHDS >60                                                                                  
 ABEPHDSpe cause                                                                                      
 Tratament BE:                                                                                           - se 
trateaza cauza prin dezactivarea de ABEP                                                       - pentru 
asimilarea de Ca: se ia un supliment de fosfor (Ortophos) si bioflavinoid 
(pycnogenol);                                                                             - pentru inlaturarea unui 
carcel: ciupirea buzei de sus intre degetul mare şi aratator timp de 20 - 30 secunde;                                
- pentru deschiderea vaselor de sange din muschi: vitamina B5 (miacin);                                                   
- pentru osteoporoza: bor 1 - 2 mg zilnic (nuci, alge, legume), vitamina C, K, B6, D 
(pentru absorbtia Ca), Mg;                                                  Constipatia: se corecteaza 
cu vitamina C, incepand cu 100 mg dimineata si seara zilnic 

 PANCREASUL ENDOCRIN                                                                                                       
- glanda cu secretie dubla, exocrina si endocrina                                                                         
- componenta endocrina e reprezentata de insulele Langerhans formate din celule -
alfa in proportie de 25–30% care secreta glucagons                                                                                         
    - beta in proportie de 60 – 70 % care secreta insulina              
   - delta - foarte putine, care secreta gastrina                                                                  
 Mai sunt celule PP (2 %) care secreta polipeptidul pancreatic, celule S 
(secretinosecretoare) si P (bombesina) 

          Insulina - hormon proteic secretat de celule sub forma inactiva de 
proinsulina. Insulina este atacata si inactivata de proteze, de aceea administrata pe 
cale digestiva (la bolnavii cu diabet) este inactivata. Devine activa in administrarea 
parenterala (subcutan) cand trece bariera capilara si se repartizeaza in sange si in 
lichidul interstitial. 

          

  Actiunea biologica a insulinei:                                                                        - 
efect hipoglicemiant                                                                                                               
- mareste depozitele de glicogen din ficat. Sub actiunea insulinei, functia de 
glicogeneza a ficatului (de formare a glicogenului, pe seama glucozei sau altor 
monozaharide) se intensifica                                                            - stimuleaza 
metabolizarea glucozei in tesuturi                                                       - stimuleaza 
sinteza de proteine si grasimi in ficat. Insulina asigura depunerea in celule a unor 
forme de energie potentiala (glicogen, trigliceride, proteine de rezerva)                                                    
- faciliteaza transportul intracelular al glucozei, K+, fosfatilor, ureei, creatininei si 
unor aminoacizi                                                                                     - are efect direct 
asupra sintezei intracelulare de proteine                                                  
 Reglarea secretiei de insulina se face prin:                                              - 
mecanism unoral declansat de cresterea glicemiei                                                               
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- mecanism nervos = stimularea capatului periferic al vagului, produce 
hipoglicemie prin secretia de insulina                                                          Relatia 
cu alti hormoni:                                                                                  - adrenalina inhiba 
secretia de insulina                                                                                  - hormonul 
somatotrop - produce hiperglicemie, reduce utilizarea glucozei de catre tesuturi 
(deci are efect diabetogen)                                               - hormonul luteotrop (LTH) 
are actiune identica, dar mai redusa                                                pag. 2 / 
27.04.1999                                                                                         - ACTH-ul determina 
hiperglicemie insemnata, prin gliconeogeneza si reduce transportul intracelular al 
glucozei                                                                  - hormonul tireotrop (TSH) prin 
tiroxina, are efect de stimulare a gliconeogenezei, dar mai redus.                                                                
 Deci adenohipofiza are o actiune diabetogena. Tulburarile secretiei de 
insulina:                                                                                                   - diabet juvenil 
(insulina plasmatica foarte scazuta)                                                     - diabetul 
batranilor - caracterizat prin insulina plasmatica crescuta compensator, dar partial 
eficienta                                                                          - coma hipoglicemica - se 
datoreaza hipersecretiei de insulina, care conduce la hipoglicemie (< 50 -70 mg %) 
si reactia simpatoadrenala                   - hiperinsulinismul - e produs de o tumora 
pancreatica cu celule beta, apare hipoglicemia si chiar coma hipoglicemica.                                   
 Glucagonul produs de celule alfa are ca efect:                                            - este 
factor hiperglicemiant determinand mobilizarea glucozei in sange pe seama 
glicogenului hepatic (glicogenoliza)                                          - activeaza 
gliconeogeneza 

  Secretia de glucagon e declansata de scaderea glucozei in sange.                                                    
glicogen = substanta glucidica ce constituie o forma importanta de rezerva de 
glucoza a organismului (muschi si ficat)                                gliconeogeneza = 
producerea in organism de glucoza pornind de la substante organice care nu sunt 
glucidice. 

          ANALIZA RADIESTEZICA                                                                         ABEP 
pancreas > 60 – VM                                                                                              - posibil 
inflamare O pancreatita                                                                               - 
disfunctionalitate (sclerozare)                                                                 Eficienta: E - 
celule alfa > 80 – glucagons                                                                E - celule beta > 80 
– insulina                                                                    E - celule delta > 80 – gastrina                                   
ABEP ficat > 60 - (pe functia de glicogeneza a ficatului)                                         
        - (sinteza de proteine si grasimi in ficat)                                  pag.3 / 
27.04.1999                                                                                        ABEP- diabet juvenil > 
60                                                                                           - diabetul batranilor                                              
 - coma hipoglicemica                                                                                             - 
hiperinsulinismul                                                                                         - glicogenoza 
= afectiune prin acumulare excesiva de glicogen in unul sau mai multe organe sau 
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tesuturi prin deficit congenital al unei enzime ce intervine in metabolismul 
glicogenului. 

          Interventii B.E. = dezactivare ABEP, REBEC pe adresa                           
          = franare daca este cazul pe TSH (tiroida),     
  ACTH, adrenalina, hormon somatotrop 

Sistemul Endocrin 1 

 Hipofiza                                                                                        Si aceasta 
glanda, ca si hipotalamusul, este parte componenta a SNC si a SE; deci, face parte 
din sistemul nervos central, dar are si functie endocrina: secretor de hormoni.                                         
 Hipofiza este o glanda localizata la baza creierului, intr-o mica depresiune a 
osului sfenoid, langa saua turceasca. Este constituita din doi lobi: lobul anterior 
numit adenohipofiza aflata in punga Rathke care secreta o serie de hormoni trofici 
cu roluri metabolice complexe si lobul posterior numit neurohipofiza (lob neural) 
de origine nervoasa care secreta doi hormoni. Mai exista si partea intermediara 
care are insa rol secundar: ea compune adenohipofiza.                                                                                  
 Hipofiza este in stransa legatura functionala cu hipotalamusul prin 
sistemul port – hipo – talamus - hipofizar, tractul hipo – talamo -hipofizar si 
mecanismele de feed back negativ, pozitiv, direct si indirect. Impreuna cu 
hipotalamusul formeaza asa numitul "creier endocrin".                                                                             
 Adenohipofiza formata in special din lobul anterior plus partea 
intermediara, constituie hipofiza glandulara. Activitatea adenohipofizei se afla sub 
dublu control: neurohormonii hipotalamici determina stimularea specifica 
hormonala si mecanismul de feed - back care actioneaza, atat asupra 
hipotalamusului, cat si asupra hipofizei insasi. 
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            Hormonii adenohipofizari                                                                                     
 Hormonul Somatotrop aflat in extensiile laterale ale lobului, numit 
prescurtat STH si secreta hormon de crestere GH. STH este sub influenta centrilor 
hipotalamici prin intermediul factorului de eliberare GRF sau somatoliberina ca 
stimulent al secretiei si a factorului inhibitor al eliberarii de STH - somatostatina. 
Actioneaza asupra cresterii armonioase a organismului si a organelor acestuia, 
precum si asupra dezvoltarii celulelor. 

 STH are si actiune proflogistica, marind rezistenta organismului mai ales la 
infectia TBC. Este si lactogag, stimuland impreuna cu prolactina secretia de lapte. 
Este un polipeptid constituit la om din 191 de aminoacizi. Accelereaza 
condrogeneza (formarea tesutului cartilaginos) la nivelul cartilajelor de crestere a 
oaselor lungi, prin intermediul unor peptide mici denumite somatomedine 
(proteine vectoare sintetizate de ficat). Aceasta permite prelungirea cresterii in 
lungime a oaselor, precum si stimularea sintezelor proteice. Acest hormon 
diminueaza eliminarile de N, P, si Ca ++ (retentia fosfocalcica) si N+ Cl- (creste 
secundar volumul extracelular. Creste continutul in proteine al organismului ca 
rezultat al stimularii mecanismului de transport al aminoacizilor neutri si bazici 
din afara in interiorul celulelor si al stimularii incorporarii lor in proteine noi. 
Influenteaza metabolismul glucidic, stimuland descarcarea de glucoza din ficat si 
diminuand consumul tisular de glucoza, are ca rezultat instalarea unei 
hiperglicemii.                                                                                         Mobilizeaza 
acizii grasi din depozitele lipidice ale organismului si stimuleaza sinteza de corpi 
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cetonici (cetogeneza) sinteza in ficat de acetona si acizi: acetilacetic si 
betahidroxibutiric. Cresterea duce la cetonemie (eliberarea in sange) si cetonurie 
(eliberarea in urina) furnizand energia necesara desfasurarii proceselor anabolice 
protidice. Dupa terminarea perioadei de crestere, STH isi exercita in continuare 
efectele metabolice. Are si alte efecte: potenteaza eritropoieza (formarea 
eritrocitelor in maduva), mentine secretia lactata, are efect proinflamator, efecte 
sinergice cu insulina in procesul cresterii si  antagonice in ceea ce priveste 
metabolismul glucidic si lipidic. 

 Hormonul Adenocorticotrop, prescurtat ACTH este secretat de 
corticotropul ce se afla in centrul lobului.                                        Corticotropina 
ACTH este un polipeptid constituit dintr-un lant drept format din 30 aminoacizi.                                  
 Secretia de ACTH este controlata de centrii hipotalamici printr-un 
neurohormon numit corticoliberina CRH, eliberator de corticotropina. Descarcat in 
timpul zilei in cantitati mici, suficiente pentru mentinerea activitatii bazale 
corticosuprarenaliene, ACTH se descarca rapid si in cantitati mari consecutiv unor 
agresiuni, stimuland sinteza de hidrocortizon necesar echilibrarii organismului. 
Daca in conditiile obisnuite secretia de ACTH pare a fi controlata de nivelul 
sanguin al hidrocortizonului liber, care influenteaza descarcarile hipotalamice de 
CRH, in conditiile postagresive, secretia corticotropinei se datoreaza excitarii 
intense a centrilor hipotalamici prin impulsuri provenite de la diferiti analizatori si 
de la scoarta emisferelor cerebrale precum si prin substantele chimice descarcate 
de tesuturile lezate. In asemenea conditii, nucleii mediani hipotalamici descarca 
cantitati masive de CRH, indiferent de nivelul cortizolemiei.                                                         
 Corticotropina stimuleaza descarcarile hormonilor glucocorticoizi 
suprarenalieni si in mod secundar au unele activitati metabolice, asupra 
metabolismului glucidic (cresterea glicemiei prin gluconeogeneza) protidic (efecte 
catabolice) si lipidic (efecte lipolitice) precum si scaderea numarului de eozinofile 
din sangele circulant. De asemenea exercita un efect stimulant asupra 
melanocitelor (celule pigmentare) asemanator celui al hormonului melanocito - 
stimulant. 

 Hormonul Tireotrop - TSH - tireotropina sau tireostimulina. Tireotropul se 
gaseste concentrat in interiorul lobului si secreta hormonul stimulent al tiroidei. 
Deci efectul fiziologic al TSH se exercita prin glanda tiroida. Este oglicoproteina 
care stimuleaza dezvoltarea si activitatea tiroidei, intervenind in sinteza si 
eliberarea hormonilor tiroidieni, dar are si alte functii extratiroidiene: efecte 
lipolitice, iar in cantitati excesive are o activitate exoftalmica (protuzia unui glob 
ocular afara din orbita). In lipsa acestui hormon tiroida nu se dezvolta sau daca era 
dezvoltata se atrofiaza.                                                                                                 
 Stresul blocheaza secretia de TSH. Expunerea la frig o mareste, iar 
expunerea la cald o reduce. Emotiile intensifica eliberarea de TSH si apare gusa.                                    
 Exoftalmia (protruzia globilor oculari) din hipertiroidism se datoreaza unui 
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alt hormon hipofizar care determina acumularea apei si grasimii in tesutul 
retroorbital.                                                                                Controlul secretiei 
hipofizare de TSH se face de catre centrii hipotalamici, care functie de concentratia 
sanguina a hormonilor tiroidieni elibereaza cantitati variabile de TRH (tiroliberina) 
care activeaza sau inhiba eliberarea tirostimulinei hipofizare. Si in cazul reglarii 
secretiei de TSH intervine un mecanism de feed - back, la fel ca cel care controleaza 
secretia de ACTH: pag. 3 / 23.02.1999  

 Hormonii Gonadotropi: (FSH, LH, LTH) regleaza activitatea hormonala a 
ovarelor si testicolelor, mentin troficitatea lor normala.  FSH - hormon 
stimulator follicular                                                             LH -   hormon luteinizant                                    
 LTH - hormon luteotrop sau prolactina 

 Primii doi hormoni au o structura glicoproteica continand manoza si 
hexozamina reprezentand gonadotropinele clasice, in timp ce LTH e un polipeptid 
cu structura inelara, asemanator vasopresinei, care in afara actiunii sale asupra 
glandelor mamare poseda si o actiune gonadotropica slaba: secretia fiind continua 
la barbat si ciclica functie de fazele ciclului estrol la femeie.                                                                          
 La femeie FSH determina maturatia foliculului fara a influenta ovulatia si 
stimuland astfel productia de hormoni estrogeni. Secretia unor cantitati mici de 
estrogeni, determina eliberarea din adenohipofiza a unui amestec de 
gonadotropine care contin cantitati mari de FSH si putin LH. Acest amestec 
stimuleaza ovarele sa secrete o cantitate crescuta de estrogeni, ceea ce are ca 
rezultat modificarea si cresterea LH. Consecutiv se produce ovulatia si apoi 
dezvoltarea corpului galben care secreta estrogeni si progesteron.                                                              
 La barbat FSH stimuleaza dezvoltarea testiculara si induce 
spermatogeneza, precum si dezvoltarea canalelor seminale, iar LH stimuleaza 
secretia de androgeni a celulelor interstitiale. Estrogenii si androgenii contribuie la 
dezvoltarea caracterelor sexuale primare si secundare.                                                                                  
 LH controleaza la femeie ovulatia si dezvolta corpul galben, precum si 
secretia de progesteron. La barbat acelasi hormon denumit ICSH (hormon 
stimulent al celulelor interstitiale) initiaza si sustine activitatea hormonala a 
celulelor interstitiale testiculare (Leydig), iar secretia de testosteron determina 
cresterea si dezvoltarea organelor reproducatoare accesorii ca prostata, canale 
deferente, vezicule seminale. De asemenea si placenta secreta hormoni 
gonadotropi, in special in primul trimestru de sarcina, proces care sta la baza 
testelor biologice de diagnosticare a graviditatii.                                                         
 Ritmul de secretie al FSH si LH este controlat nervos prin hipotalamusul 
anterior. Prin secretia ritmica si succesiva a acestora se intretine activitatea sexuala 
periodica cu faza de oestru = activitate sau faza de dioestru = repaos. Ultimul 
hormon din cei trei gonadotropi este hormonul luteotrop                                                                            
 LTH = prolactina care are rol in mentinerea activitatii secretorii 
progesteronice a corpului galben in cursul sarcinii; stimuleaza activitatea glandelor 
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mamare, mentine secretia lactata aparuta pe baza unui fond de hormoni estrogeni, 
tiroidieni, progesteron. Secretia prolactinei creste din luna a treia de sarcina si e 
stimulata reflex prin actul suctiunii. Reglarea descarcarii de prolactina se 
realizeaza de catre centrii hipotalamici prin prolactoliberina si prolactostatina. 
Dozele mari de estrogeni inhiba secretia de LTH. 

 Hormonul stimulator al melanocitelor (MSH) este polipeptid cu 13 
aminoacizi secretat de lobul intermediar al hipofizei, cu rol in stimularea sintezei 
de melanina in melanocite intervenind in pigmentarea pielii dupa expunerea la 
lumina. Reglarea se face de catre hipotalamusul mediu prin eliberarea unei 
melanoliberine. Mai exista lipotropina LPH cu structura polipeptidica (31 
aminoacizi) cu actiune lipolitica si melanostimulanta.                                                

            Hormonii neurohipofizari   

 Lobul posterior al hipofizei - neurohipofiza - este alcatuit din prelungiri ale 
fibrelor nervoase care provin din nucleii hipotalamici si care se termina la hipofiza 
posterioara. Numarul acestor fibre este foarte mare, ceea ce face ca sa aiba un rol 
functional foarte important in neurosecretie. Neurohipofiza reprezinta un depozit 
de hormoni. Distrugerea ei sau distrugerea neuronilor secretati conduc la tulburari 
in echilibrul apei cu instalarea diabetului insipid.                                   
 Neurohipofiza contine doi hormoni: ADH - hormonul antidiuretic si 
oxitocina. Acestia nu sunt secretati aici, ci doar depozitati. Au fost secretati de 
catre neuronii din nucleii: supraoptic si paraventricular si care ajung aici in 
hipofiza posterioara prin axonii acestor celule prin fluxul axoplasmatic impreuna 
cu proteinele transportoare: neurofizina I si II. 

 Hormonul antidiuretic ADH este produs la nivelul nucleului supraoptic si 
are ca principala actiune, conservarea apei in organism, prin diminuarea 
pierderilor hidrice, prin stimularea reabsorbtiei facultative de apa din tubii distali 
si colectori renali, prin cresterea permeabilitatii (depolimerizarea substantelor 
fundamentale intercelulare).                                                                                                    
 Sub actiunea ADH urina devine mai concentrata, iar valoarea scade. ADH 
are actiune antidiuretica in doze mici si actiune vasopresoare cand dozele secretate 
le depasesc pe cele fiziologice. Fiziologic vasopresina cu actiunea sa antidiuretica 
favorizeaza retinerea apei libere in rinichi, mentine homeostazia osmotica si 
valoarea lichidului extracelular, inclusiv plasmatic. Reglarea secretiei de ADH se 
face reflex prin intermediul osmoreceptorilor de la nivelul carotidei interne si 
atriului drept. In doze mari, vasopresina cu efectele sale vasopresoare metabolice, 
produce hiperglicemie si stimuleaza peristaltismul intestinal. Actiunea 
vasopresoare este generalizata, manifestandu-se prin contractia musculaturii 
netede a capilarelor interesand si teritoriul coronar.                                                                               
 ADH secretat in special de nucleii supraoptici ai hipotalamusului anterior 
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se deplaseaza de-a lungul axonilor acestor celule prin fascicolul hipotalamo - 
hipofizar, impreuna cu neurofizina I, ajungand in hipofiza posterioara unde se 
depune (poate ramane si doua saptamani) si de unde va fi eliberat in sange prin 
impulsuri nervoase provenite din hipotalamus. Stimulii care descarca ADH sant 
declansati de cresterea presiunii osmotice a umorilor. O crestere de 1% a 
osmolaritatii plasmei datorate descarcarii de ADH care diminueaza diureza cu 
10%. Mai este declansat si stimulat si de impulsuri de la centrii nervosi superiori 
declansati de durere, anxietate, droguri (nicotina, morfina, anestezia), iar alcoolul 
inhiba eliberarea de ADH. 

 Hormonul oxitocina sau ocitocina are o structura asemanatoare 
vasopresinei si stimuleaza contractia uterului pentru evacuarea fetala si in timpul 
actului sexual. Are rol si in ejectia laptelui. Secretia e declansata reflex sub actiunea 
stimulilor care vin de la uter sau de la mameloane. 

 Afectiunile functiei hipofizare:                                                                                                               
- gigantism                                                                                                             - 
acromegalie                                                                                                                                  
- nanism hipofizar                                                                                                                 - 
insuficienta globala a hormonilor adenohipofizari (sindrom Seehan Simmonds)                                     
- sindrom Cushing                                                                                                                       
- diabet insipid 

 Analiza radiestezica: ABEP - Hp > 60                                              Hormon 
Somatotrop: N = nivel      NSTH > 80 - pentru crestere                  ABEP crestere 
> 60 care stabileste cresterea normala.                          Se masoara radiestezic si 
activarea factorilor:                               Somatoliberina AGRF > 80 si 
somatostatina AFIS > 80, ambele reprezentand in aceste formule echilibrul 
fiziologic normal. In cazul dezechilibrului se actioneaza asupra hipotalamusului 
pe directia deficientei de eliberare a factorilor respectivi prin REBEC pe adresa, 
activarea H pe adresa.                                                                                      In caz 
de: - deficienta de crestere si infectie TBC                           Masuram deficienta de 
lactatie                                                            RADIESTEZIC                                                                              
- eliminari masive, pierderi de N, P, Ca++, Na+Cl-      NSTH SI SE                            - 
deficiente metabolice precum hiperglicemia                                ACTIVEAZA (vezi si 
ABEP ficat)                                                                            - defectiuni ale sangelui 
precum si scaderea eritropoiezei (a hemoglobinei) 

      Hormonul Adenocorticotrop                                                                  NACTH > 
80  corticoliberina ACRH > 80 vezi Hy                                                                              
 In caz de: - insuficienta suprarenala ABEP suprarenale                                                       
         - cresterea glicemiei: diabet                                                                                                  
         - echilibru lipide, protide                                                             
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        - cresterea eozinofile in sange                                                            
- pigmentarea pielii (albinos) 

 Hormonul Tireotrop                                                                                                                                
N - TSH > 80 tireostimulina                                                                                                
ATRH > 80 tiroliberina vezi HY                                                                             
 In caz de: - insuficienta tiroidiana    ABEP tiroida                                                       
         - stres, frig, cald, cu efecte asupra organismului, emotii      
        - gusa exoftalmica                                                                                    
- protruzie globi oculari 

  Hormonii Gonadotropi                                                                                           
Hormon stimulator folicular: NFSH > 80                                                              
Hormon luteinizant: NLH > 80 - vezi Hy anterior 

         HORMONUL STIMULENT AL MELANOCITELOR                                   
NMSH > 80                Vezi Hy median                                                        
 Activarea melanoliberinei AML > 80, in caz de probleme de pigmentare ale 
pielii, eventual si NLPH > 80 lipotropina 

         HORMONUL Antidiuretic                                                                            
NADH > 80                Vezi Hy                                                                                     N 
neurofizina I > 80 ABEP nucleu supraoptic > 60                                                  In caz 
de: - edem → vezi si ABEP rinichi                                                                      - 
hiperglicemie                                                                                Hormonul 
oxitocina                                                                                                N > 80                                                     
In caz de: - sarcina, nastere                                                                                         - 
lactatie                                                                                                                                                                     
        - dinamica sexuala                                                 

 

Sistemul Endocrin 2 

 EPIFIZA - glanda pineal este o formatiune musculoasa glandulara de forma 
unui con de brad, situata intre tuberculii cvadrigemeni si corpul calos si se 
dezvolta in tavanul ventriculului 3. Este bogat vascularizata si inervata.                                                   
 Rol:                                                                                                                            - 
organizare circadiana si sezoniera a functiei cerebrale si endocrine prin 
sincronizare cu lumina mediului exterior                                                                                       
- regleaza functiile legate de reproducere                                                                  - 
ciclul somn - veghe                                                                                        - echilibrul 
electrolitic                                                                            Hormonii eliberati de 
epifiza:                                                                             - melatonina (ritm de producere 
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circadian)                                                                                        - seratonina                                                   
- vasotocina                                                                                                                   
 Eliberarea acestor hormoni se face in curentul sanguin si lichidul 
cefalorahidian. 

          ANALIZA RADIESTEZICA                                                                        ABEP 
epifiza > 60  in caz de calcifiere a glandei se masoara radiestezic favorabilitatea fata 
de melatonina.                                          TIMUSUL - organ limfoid, dar si cu rol 
endocrin. Are activitate maxima pana la pubertate, dupa care involueaza. Se afla in 
spatele sternului si e format din celule epiteliale si timocite.                          pag. 4 / 
27.04.1999                                                                                                                                             
 Celulele T (timocitele) sunt tranzitorii in timus, influentate in cresterea si 
maturatia lor de catre timus. Celulele T au importanta in raspunsul imun, pot 
controla infectiile virale si fungice, rejectia de organ sau grefe straine, produc 
reactii de sensibilitate intarziata. 

          

  ANALIZA RADIESTEZICA                                                                      ABEP - 
Timus > 60                                                                                          Eficienta in cresterea 
si maturatia celulelor T  ET > 80 = maturatie         Placenta - se formeaza la 8 - 
10 zile dupa vidare si ajunge la maturitate catre sfarsitul lunii a 3 -a de sarcina. Este 
importanta ca functie pentru fat in: - respiratie                                                                                                
        - nutritie                                                                                             
        - excretie                                                                                     
       - endocrine                                                                                
      - aparare (filtru pentru toxine si microbi) 

 

TIROIDA 
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    .  

 Glanda in cadrul sistemului endocrin. Este asezata pe trahee in loja 
tiroidiana a regiunii cervicale. Are forma literei H, formata din 2 lobi uniti printr-
un istm. Este puternic vascularizata cu un debit de 100 - 150 ml / minut.                                                  
 Structura glandei tiroide este reprezentata de foliculi sferici. Cavitatea 
foliculului contine un coloid care reprezinta forma de depozitare a substantelor 
premergatoare formarii hormonilor tiroidieni - tireoglobulina (molecula mare 
glicoproteica). Intre foliculi se gasesc celulele parafoliculare, care secreta 
calcitonina - de retinut ca face parte din sistemul A.P.U.D. Cand activitatea 
tiroidiana este redusa, foliculii se largesc, celulele cuboide se turtesc din cauza 
unor cantitati crescute de coloid, iar cand activitatea tiroidiana creste, foliculii se 
micsoreaza, celulele devin cilindrice ca urmare a diminuarii coloidului folicular.                                    
 Glanda tiroida are si o bogata inervatie vegetativa cu efecte vasomotorii: - 
simpaticul diminueaza circulatia si captarea iodului;                       - 
parasimpaticul le intensifica.                                                                                                                            
 Tesutul tiroidian are proprietatea de a extrage iodul anorganic din sange, a-
l lega sub forma unor combinatii organice labile cu proteinele. Din cantitatea de 
100 - 200 mg iod absorbit zilnic din intestin, aproximativ 1/3 este captat de catre 
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glanda tiroida, iar restul de 2/3 este alimentat prin rinichi si accesoriu prin 
secretiile digestive.  Mecanismul iodocaptarii este enzimatic si se face printr-un 
transportor activ: "pompa" de iod, dependent de energia eliberata prin 
metabolismul aerob, intensificat de T.S.H. (hormon tireotrop).                                                     
 Celulele foliculare tiroidiene secreta hormonii tiroidieni, reprezentati prin: 
tiroxina, tetraiodotironina (T4) si triiodotironina (T3).        Iodotironinele 
actioneaza asupra metabolismului energetic, asupra cresterii organismului si 
asupra sistemului nervos.                         Celulele parafoliculare secreta 
calcitonina: hormon cu actiune de scadere a calciului plasmatic.                                                             
 Secretia hormonilor tiroidieni se afla sub controlul hipotalamusului prin 
tiroliberina (T.R.H.) si al hipofizei, prin hormonul tireostimulant TSH care in plus 
controleaza si activitatea sistemelor enzimatice proteolitice, influentand astfel 
sistemul descarcarii de hormoni tiroidieni. In conditiile obisnuite, activitatea 
tiroidei e controlata de adenohipofiza prin tircostimulina (T.S.H.), iar in cazul 
necesitatii cresterii rapide a secretiei tiroidiene - la aparitia frigului, stimulilor 
psihici - intervine mecanismul de descarcare a T.R.H. (tiroliberina) influentand 
apoi T.S.H. 

          Actiunea fiziologica a hormonilor tiroidieni:                                                    - 
efect calorigen: intensifica procesele oxidative celulare - de fapt 40 % din productia 
de caldura a organismului este sub control tiroidian (cu exceptia: creierului, 
splinei, retinei, plamanilor si gonadelor);                                        - efect asupra 
cresterii organismului si diferentierea organelor. De retinut ca tiroidectomia in 
perioada de crestere, incetineste dezvoltarea, duce la cretinism, nanism (oase mici);                               
- influenteaza sistemul nervos astfel:                                                        a. insuficienta 
tiroidiana aparuta in cursul dezvoltarii sistemului nervos, are ca efect reducerea 
mielinizarii (cand e vorba de incipienta sclerozei in placi), scaderea numarului de 
neuroni si diminuarea procesului de apa in S.N.C.                                                                                     
b. o producere endogena exagerata sau o administrare exogena excesiva de 
hormoni tiroidieni, conduce la cresterea excitabilitatii sistemului nervos, a 
emotivitatii si hiper - reflexiei (teama, neliniste, cresterea pulsului a debitului 
circulator, dilatarea pupilelor, secretie sudorala, hipersecretie digestiva).                                                  
 Calcitonina secretata de celulele parafoliculare din tiroida, paratiroide si 
timus, are ca efect scaderea calciului circulant rapid si pe scurta durata. 
Declansarea secretiei de hormoni in acest caz, este data de cresterea calciului ionic 
sanguin. Actiunea biologica a calcitoninei consta in inhibitia resorbtiei osoase, 
adica de depunere a calciului in oase 

Actiunea metabolica: 

 Hormonii tiroidieni                                                                                             - 
stimuleaza oxidarea acizilor grasi, au efect hipocolesterolemiant, formand 
receptori celulari pentru L.D.L.                                                                                                                 
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- activeaza absorbtia intestinala a glucidelor, ca efect hiperglicemiant, stimuleaza 
oxidarea glucozei.                                                                                            - mentin 
hidratarea celulara normala prin controlul intensitatii oxidarilor celulare care 
furnizeaza energia necesara pentru eliminarea activa a apei din celule si prin 
optimizarea repartitiei apei in tesutul conjunctiv.                   - actioneaza asupra 
sistemului cardiovascular prin cresterea debitului coronarian, a excitabilitatii, a 
frecventei cardiace, a cresterii usoare a presiunii sanguine.                                                                           
- actioneaza asupra ventilatiei (intensificare prin cresterea utilizarii tisulare a 
oxigenului).                                                                                                              - 
potenteaza actiunea insulinei, glucagonului                                                                                                    

- actioneaza asupra tractului gastro - intestinal: apetit, secretie, motilitate, 
degustiva.                                                                                                    - actioneaza 
asupra gonadelor: secretia normala e obligata pentru desfasurarea normala a 
activitatii gonadelor.                                                            - hormonii tiroidieni in doze 
normale exercita efecte trofice asupra tegumentului, ficatului, muschilor scheletici, 
miocardului, uterului, stimuleaza sinteza hepatica de fibrinogen; 

  Analiza radiestezica                                                                                                - 
A.B.E.P. - tiroida > 60 spre urmatoarele directii: VM, hiper (in care intra si boala 
Basedow, adenom toxic), hipo: (mixedem - in situatie severa), noduli chistici, gusa 
edemica sau strumita ca infectie, vedem dreapta, stanga si tiroidita (poate fi si 
inflamatia tiroidei cu gusa).                        - Necesar nivelurile: NT (tiroxina) > 80, 
N.T. 4 (tetraiodotironina) > 80 si N.T. 3 (triiodotironina) > 80, apoi control 
calcitonina, prin: N.T.C.T. (calcitonina sau tirocalcitonina) = 80 : 60 depunere 
normala a calciului in oase                                                                                                                        
- masuram A.B.E.P. - hipotalamus > 60 si N.T.R.H. > 80 (necesar tirolibenina).                                         
- A.B.E.P. - hipofiza > 60 si N.T.S.H. > 80 necesar tircostimulant, dupa care 
incercam sa stabilim niste adrese de functionalitate prin eficienta E astfel:                                                
 E.tir. = eficienta tiroida pe actiuni = 80 : 60 astfel: efect calorigen, efect 
crestere, mielinizare si crestere numar de neuroni, psihic (excitabilitate - tremor, 
teama, neliniste), oxidarea acizilor grasi - colesterol, in echilibrul apei in organism, 
sistem cardiovascular, ventilatie (chiar si in cazul astmului), tract gastrointestinal, 
gonade, ficat, muschi scheletici, pancreas - insulina. Acestea ar fi directiile pentru 
masuratori, fiecare in parte cu formula de mai sus E.tir. - efectul respectiv = 80 : 60 
- deci mai mare de 60 si mai mica de 80.           

 Interventie: se actioneaza pe adresele respective de E.tir. asupra A.B.E.P. 
tir., A.B.E.P. - hipotalamus, A.B.E.P. - hipofiza, prin dezactivare si REBEC. Imediat 
vedem favorabilitatea pentru tiroxina, T4 si T3. Acum sa luam un exemplu: 
depunerea normala a calciului in oase (cum functioneaza calcitonina); pentru asta 
folosim formulele: NTCT (calcitonina) = 80 : 60, N catecolarnine = 80 : 60 cu 
A.B.E.P. suprarenale in caz de nevoie, dreapta, stanga, ambele, Ndopamina > 80 
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(SNC) si Ngastrina, glucagon, secretina, colecistokinina - pancreazinina = 80 : 60. 
Imediat: A.B.E.P. ficat > 60 (in relatia cu inactivarea calcitoninei), A.B.E.P. rinichi > 
60 (in relatia cu inactivarea calcitoninei) si A.B.E.P. paratiroide (in caz de 
hiperparatiroidie) apoi Nivel glucocorticoizi > 60 si A.B.E.P. osteoporoza > 60 
stiind ca glucocorticoizii in exces, duc la osteoporoza si Nivel insulina > 80 
(deoarece insulina are actiune trofica asupra osului, stimuleaza osteogeneza).                                         
 Apoi masuram favorabilitatea:                                                                                      
- calcitriol (sau colecalciferol) > 80 pe ficat si rinichi, fiind un produs al ficatului si 
rinichilor - metabolit activ al vitaminei D 3 (D3 care poate fi considerat ca un 
prehormon) la nivelul osului mobil, Ca2+   si fosfatii pentru stimularea activitatii 
osteoclastelor (celule mari cu mai multi nuclei), la nivel renal induce reabsorbtia 
Ca2+, iar la nivelul intestinului participa impreuna cu PTH la cresterea absorbtiei 
Ca2+.                                         - Ca  + Mg  +  Bohrum  - triada → pag. 5 / 23.03.1999                                  
 Se activeaza: ficatul si rinichiul (REBEC) pentru producerea de calcitriol, se 
dezactiveaza A.B.E.P.-ul acestor organe in relatia cu producerea de calcitriol.                                          
- conectari pe cele de mai sus                                                                                      - 
favorabilitate pe vitamina D. 

 PARATIROIDELE sunt 4 glande mici situate posterior tiroidei, de care 
adera. Ele secreta parathormonul (PTH) - hormon indinspensabil vietii.                                          
 P.T.H. are rolul de a mentine echilibrul fosfocalcic in lichidul extracelular. 
Reglarea secretiei de P.T.H. este umorala, determinata de scaderea Ca sanguin; 
depinde deci de nivelul calcemiei. In cazul hipovitaminozei D, calciul sanguin 
scade, datorita unei alimentatii sarace in Ca, in caz de sarcina, lactatie sau in 
hiperplazia paratiroidelor.                                                                                         
 Activitatea paratiroidiana este condusa de nivelul concentratiei sanguine a 
Ca ionizat, care actionand direct asupra glandei si determinand printr-un 
mecanism de feed-back scadere si inhibarea secretiei, cand calcemia creste. 
Hipomagneziemia stimuleaza de asemenea secretia de P.T.H., secretie ce este 
potentata de catecolarnine ca si de A.M.Pc (ciclic) = al 2 - lea mesager care 
determina activarea echipamentului enzimatic preexistent in celula si producerea 
de efecte fiziologice specifice. Este derivat al acidului adenilic cu rol de coferment 
in reactii enzimatice. 

 Efectele P.T.H. de mentinerea homeostaziei calcice se realizeaza prin 
actiunea la 3 nivele:                                                                      - intestinal, impreuna 
cu calcitriolul creste absorbtia intestinala de Ca.              - osos, printr-un mecanism 
rapid (prin cresterea permeabilitatii membranei osteocitelor pentru Ca2+ si 
activarea pompei de calciu care il transporta in lichidul extracelular si alt 
mecanism mai lent - cresterea numarului si intensificarea activitatii osteoclastelor - 
mobilizarea Ca din oase (si a fosforului) si inhibitia osteogenezei.                                                              
- rinichi - creste absorbtia Ca2+ din nefronul distal si a Mg2+. De asemenea la nivel 
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renal P.T.H. regleaza enzima = l - hidroxilaza  ce intervine in formarea unui 
hormon: calcitoninotrop.  

 Analiza radiestezica                                                                                                  
- A.B.E.P. paratiroide > 60 directiile:                                                                         - 
hipoparatiroidism (tetanie paratiroidiana), (sufocare, convulsii, spasme)                                                  
- hiperparatiroidism (osteoza fibrochistica), (dureri osoase, greata, constipatie, 
astenie, insomnii).                                                                               - N.P.T.H. > 80 → 
vezi ABEP - epifiza.                                                                    - Favorabilitati vit. D, 
Ca, rutina, Mg.                                                                   - Eficienta E absorbtiei de Ca                                 
         E Abs. Ca: intestin > 80    osos > 80  si rinichi > 80                             - 
A.B.E.P. - homeostazie Ca > 60 

          Interventie b.c. - se actioneaza asupra paratiroidei ca A.B.E.P. (dezactivare) 
REBEC si asupra mecanismului homeostaziei de Ca masurand eficienta absorbtiei 
acolo unde aceasta eficienta este scazuta prin dezactivare si REBEC. Se urmareste 
neaparat nivelul calcitoninei: NTCT = 80 : 60 calcitonina, apoi recomandari de 
favorabilitati.                                     

Termeni utilizati 

 Radiestezie - este capacitatea tactila de a simti campul (raza simtire - > 
sensibilitate la radiatii)                                                                 Orgon - prana, mana, 
orgon, Qi, energie vitala                                Blocaj energetic - poate exista vid 
energetic, unde energia nu poate ajunge, exista o ecranare 

 Orgonit – element facut din elemente organice si anorganice care genereaza 
energie orgonica.                                                                                                                                                   
 Universul Informational (U.I) - de la gandurile noastre cele mai intime, 
pana la actiunile noastre se intiparesc ca informatii pentru totdeauna, sub forma 
unui depozit de informatii; adimensional; atemporal; de tip holografic.                                                    
 Universul existential (U.E) - ambientul in care traim                          Adresa 
- se pot face masuratori radiestezice pentru tot ce reprezinta unicitate (fir de par, 
picatura de sange, amprenta, fotografie); unicitatea conduce la adresa.                                                      
 Lumatie - particula elementara de materie (dupa acad.Mihai Draganescu - 
Inelul Lumii Materiale)                                                                      Hartman - 
toata scoarta terestra este acoperita de benzi energetice de origine telurica formand 
caroiaje care se intersecteaza la 2 m orientate N - S, E - V. Prin suprapunere 
benzilor rezulta noduri 2x2= 4; 2,5 x2 = 5 sau multiplu. Ordinul este dat de 
numarul de suprapuneri. Cu cat e mai mare cu atat e mai nociv. Reteaua 
Hartmann - 2,5 / 2 m.                                                                                                                         
 Aura - este un camp al acestui corp energetic care poate sa arate prin forma 
si culori starea spiritualitatii individului. Se poate pune in evidenta prin 
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electronografie.                                                                  Electronografie – 
fotografierea in camp de foarte inalta tensiune. Descoperita dupa efectul Kirlian.                                   
 Corpul Model (C.M.) - Obiectivarea corpului fizic dupa forma fantoma a 
corpului energetic. Fiecare organ are campul lui energetic in aceeasi forma cum se 
gaseste in corpul fizic: CE, C Model.                       Corpul model universal 
(C.M.U.) - la care noi vom apela de fiecare data cand apare un disconfort, astfel: 
stim ca exista conexiuni rupte (Hristenco) campuri CEP.                                                                   
 Corpul energetic (C.E.) - inveleste corpul fizic si are 0,5 – 1 cm grosime. 
Ansamblul informational care inglobeaza structural fiecare celula fizica, se 
suprapune peste corpul fizic intrutotul.                                   Camp – energie vitala 
structurata pe informatie                                                 Camp enegetic de protectie 
(C.E.P.) - 10 cm – 1 palma groasa de 2 cm care ne inconjoara corpul energetic ca o 
gogoasa de matase, dar sub aspectul unor jaluzele care se pot inchide la comanda.                          
 Campul vital (C.V.) - Primul camp care ne inconjoara – arata vitalitatea: L < 
45 cm va muri in cateva ore; L < 60 normal : 1m; 1,5 m – foarte bun; 2 – 3 m – 
exceptional. La copii e diferenta de 20 cm. 

 Campul de supraveghere si control (C.S.C.) - al doilea camp energetic care 
il imbraca pe primul - campul de supraveghere al sistemului nervos central – arata 
cand un organ este distrus. Reflecta integralitatea si functionalitatea structurii 
fizice. Autoreglarea proceselor. Pana la 2 m. Sub 80 % – creaza probleme de 
ecranare, 70 – accident, 60 – traumatism evident.                                                                   
 Campul de protectie (C.P.), (de orientare (C.O.) – al treilea camp. Arata 
relatia organismului cu lumea inconjuratoare – cand este foarte mare, nu vedem 
obiectul, dar il simtim; cand este foarte mic, nici nu vedem, nici nu simtim obiectul. 
Este un camp de explorare a realitatii inconjuratoare. Perceperea factorilor agresori 
externi. Poate ajunge la 2,8 m.                                                                                  
 Campul informational teluric (C.I.T.) - al patrulea camp. Campul 
informational teluric (simtim cutremurul). Percepe tensionarea telurica. Poate 
ajunge pana la 3,3 m.                                                                                    Campul 
de emisie (C.E.) – al cincilea camp. Capacitatea de a comunica semnale cu alte 
sisteme vii. Poate ajunge pana la 3,7 m.  Campul de receptie (C.R.) – al saselea 
camp. Capacitatea de a receptiona semnale de la alte sisteme vii. Poate ajunge pana 
la 3,9 m.                         Campul informational cu universul (C.I.U.) – 
influentam si suntem influientati de campuri astrale. Raspunde de comunicarea 
noastra cu universul. Poate ajunge pana la 4 m.                                     
 Chakras - centrii energetici ai fiinte                                              
 Muladhara - la baza trunchiului – raspunde de C.V. - e influentata de rosu – 
unica                                                                                    Svadhisthana – in dreptul 
pubisului – raspunde de C.S.C. - culoare oranj – dubla (in fata si in spate)                                                
 Manipura – galben – raspunde de C.P. - in dreptul ombilcului – dubla                                          
 Anahata - verde – raspunde de C.I.T. – intre mameloane – dubla                            
 Vishudda - albastru – raspunde de C.E. – la baza gatului – dubla                                                   
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                            Ajna - indigo -  raspunde de C.R. – in mijlocul fruntii – 
dubla                                                                                                               
 Sahasrara – violet raspunde de C.I.U. - in crestetul capului – unica                                                
 CMU – corp model universal Orice gand, orice gest se inregistreaza in CIU                                 
 Respiratia energetica – unda purtatoare de energie, este o proprietate a 
corpului energetic. Face sa patrunda prin centrele energetice, care sunt in rotatie. 

 Conectare la armonia universala (C.A.U.) - reprezinta starea de echilibru 
interior a individului ca vector al sau de pace, iubire, in deplin acord cu armonia 
universala, in tot ceea ce aceasta semnifica la momentul respectiv ca morala, etica, 
credinta, spiritualitate, exprimata prin iubire, binefacere, armonie.                                                             
 C.A.U. fundamental (C.A.U.F.) – cel de la nastere. ce-l caracterizeaza pe o 
perioada lunga de timp. Oamenii obisnuiti au 95  – 100 CAU – pentru ca 
operatorul sa faca o interventie buna. Coborata sub 95 – inseamna ca nu se poate 
face nimic informational. La 94 – poate se poate transforma. La 90 – nu se poate 
face nimic.                                                       C.A.U. momentan (C.A.U.M.) – ce-
l caracterizeaza intr-un moment dat. 80 – 95% recuperabil. sub 80% se poate 
considera irecuperabil.                                                                                                 
 Vitalitate (V) - reprezinta potentialul de viata, cuprinzand informatia 
specifica vietii, capacitatea de a metaboliza.                                                                 
 Vitalitate de durata (V.D.) – 98 – 100 % normal, 90 - 98 % alarmanta, 80 - 90 
afectiune grava.                                                          Vitalitate momentana 
(V.M.) – 98 – 100 % foarte buna. 98 -> 90 % alarmare. sub 90 % afectiune grava. 90 -
> 80 % accident. 80 -> 60 % coma. V < 50 % vitamine ramane, inseamna ca 
organismul mai functineaza inconstient prin programul AND. Se poate masura 
vitalitatea unui organ. Cangrena este o structura celulara fara vitalitate.    
 Programare de stare (P) - Programul este o matrice programata in timp, 
pentru o perioada sau pentru toata viata. Factorii decisivi rezida in zestrea 
genetica odata cu nasterea, de influenta mediului social, familial si cu modificari 
datorate interactiunii cu programele personale formate prin gandurile proprii, 
trairi, sentimente, actiuni.     Programarea de viata (P.V.) – cu care ne nastem, 
genetic - nu se poate interveni. Karma intra in acest parametru. Pe parcurs apar 
modificari datorita interactiunii cu programe personale formate prin programe 
proprii (trairi , sentimente). Programare de viata care apare prin Corpul Model. Nu 
se recomanda a se masura programarea de viata. Aceasta se masoara, dar nu se 
spune pacientului.                                          Programarea de viata prin stare 
(P.V.S.) – prin sine - se poate interveni.                                                                                               
 Programare de viata de organ (P.V.O.) - 50 – 60 % se poate interveni, la 90 – 
100 % nu se mai poate face nimic. Se poate intampla ca prin ganduri nocive, 
pesimiste, sa-si programeze moartea de organe. 

 Energizarea (E) – starea de energizare, capacitatea de mentinere a unei 
dinamici normale de circulatie a energiei controlabila prin mecanisme energetice 
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precum si calitatea informatiei acestei energii. Dinamica corecta data de 
simetrizarea corpurilor cu corpul fizic, lipsa blocajelor B < 50, activarea chakrelor. 
95 < E <100. Sub 95 se verifica blocajele care trebuie sa dispara.                                         
 Receptivitate bioenergetica (R.B.E.) – aordul psihic, spiritual si energetic al 
individului fata de inteventii bioenergetice.                                R.B.E. fundamental 
(R.B.E.F.)                                                             R.B.E. momentana (R.B.E.M.) – sub 
75 nu merge, peste 75 % se discuta cu persoana, 80 – 100 - rezultate bune, 85 – 90 - 
rezultate exceptionale.                                                                                       
 Capacitatea de concentrare (C.C.) – a individului de a se concentra pe o 
idee. Se obtine prin atitudine responsabila, antrenament, echilibru, 
autodisciplinare, control. 50 – 70, 70 – 80 se poate activa.                                                                              
 C.C. fundamental (C.C.F.)                                                                     C.C. de 
moment (C.C.M.) – il putem creste                                     Capacitatea de 
vointa (C.V.)                                                                                       C.V. de durata 
(C.V.D.)                                                                                C.V. de moment (C.V.M.)                                    
 Beneficitatea (B) - reprezinta capacitatea individului de a raspunde unei 
situatii care solicita sprijin, ajutor                                         Beneficitatea  de 
durata (B.D.)                                                      Beneficitatea de moment (B.M.) - B 
> 80 bun, 70 – 80 are o posibila agresivitate de tip verbal, 60 – 70 agresivitate fizica, 
sub 50 posibil ucigas (a nu se masura de regula)                                                   
 Capacitatea de ecranare la maleficitate (C.E.M.) – ecranare la campuri 
negative                                                                                                       C.E.M. de 
durata (C.E.M.D.)                                                             C.E.M. de moment 
(C.E.M.M.)                                                                   Entitati noesice malefice (E.N.M.) 
=campuri dinamice negative (C.D.N.)    Sistemul imunitar (S.I.) – trebuie sa 
actioneze in forta.                                 Starea (S)                                                                                        
 Starea fizica (S.F.) - 100 normal                                            S.F.Corp 
(S.F.C) - In cazul in care nu da 100 ar insemna ca in corp este ceva alterat la nivel 
celular (ceva amputat)                                                                        S.F.Organ 
(S.F.O.)                                                                              Starea afectiva ( S.A. ) – 100 
normal Sub 80 – avem de-a face cu o afectiune fizica cronica La S.A. cand pierzi pe 
cineva –– nu trebuie sa rechemam persoana care a murit, merge acolo unde 
trebuie. S.A. > 70 - ar insemna mentinerea intr-o zona neconventionala a celui 
plecat si spargerea ecranului energetica si chiar imbolnavirea celor din jur.                                              
 Starea emotionala (S.E.)                                                                                                                          
 Starea de stres (S.STR.) – sfera de distrugere a sistemului imunitar - 
capacitatea de refacere energetica a sistemului imunitar energetic. sub 60 nu avem 
prea multe de facut. Pana la 50 se poate rezolva rediestezic.                                                                         
 Afectiunea psihica (A.P.) - este necontrolabila sub 55, pana la 60 se poate 
considera ca intra intr-o accesibilitate, de la 65 in sus sunt comportamente deviante 
– in colectivitate se poate sesiza si pana la 75. Peste acest numar se poate constata 
si agresivitate fizica.                      A.P. informational energetica (A.P.I.E.)                                               
 A.P. cu componenta psihologica (A.P.C.P.)                                 
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 Afectiunea neuropsihica (A.N.P.) - la nivelul sistemului nervos central si 
limfatic. mai mare de 60, chiar daca nu este vizibila fizic, poate aparea intr-un 
viitor ulterior, exista pe fond energetic.                           Blocaj mental (B.M.) - pana 
la 50 sunt admisibile, 65 – 70 sunt daunatoare, ticurile - blocaje care se pot rezolva, 
reducerea blocajului mental actionand in cortex (pe componenta psihica nu se 
poate lucra) doar informational.                                                                                         
 Starea de acutizare a unor simturi (S.A.S.) – mai mare de 80 extrasenzorial. 
Se poate masura pe cele cinci simturi. Se poate dezvolta prin cunoastere si practica.                               
 - SAS > 80; CC > 80; B > 80 - situatie normala pentru a avea rezultate bune 
in interventiile radiesteziei. Cu beneficitatea sub 80 inseamna ca se lucreaza cu 
magie neagra.                                                          - SAS si CC < 80 – avem de-a face 
cu o deviatie periculoasa care poate duce la sinucidere.                                                                              
 - O capacitate SAS deosebita presupune o crestere a CC mai mare. SAS, CC, 
CP – masurati, se poate constata daca o persoana se sinucide.                                                                      
 Favorabilitate (F) - fata de alimente, medicamente, alte elemente din jurul 
nostru. Daca favorabilitatea este peste 80, trebuie recomandata. Ajunsa 
masuratoarea la 70 se intrerupe administrarea.          Compatibilitatea (C) – (de 
cuplu) normala este peste 80. – total - afectiv, fizic, spiritual (si de la A la B / de la 
B la A): CT, CA, CF, CS                                                                                                                                  
CA -> CB || daca este scazuta se va masura fiecare factor in parte                                  
CB -> CA ||                                                                                                              Cg mp 
– in cazul serviciului Cg > 80 este foarte buna.                               Informatia – 
fixarea a tot ce exista sau a existat in sistem de algoritm. Informatie nu exista sub 
forma simpla, ci intr-o complexitate care urmareste un scop, o forma.                                                        
\ / canal legatura UI <- | ->UE                                                                                               
\ activa / | poarta                                                                                                 Spatiu – 
imaginea holografica este cea mai elocventa – intr-o celula este intregul univers 
(partea reprezinta intregul si invers).                         In UI informatie ajunge in 
UE existential si se poate depozita intr-o forma materiala. Capata un corp material 
in care avem acea dualitate, particula elementara, unda purtatoare.                                                           
 Unda inghetata - imi apare prin simtire care devine vibratie si particula 
elementara (LUMATIE) ca baza a intregului. Se poate numi obiect material. 
Diferenta fata de celula vie este constituita in functie de structura elementelor 
formata – vezi - gandurile noastre se pot manifesta material.                                                                       
 Forme gand (F.G.). Mintea omului creeaza voluntar sau involuntar forme 
gand. Noi suntem generatori de forme gand, care vor ramane ca existenta pentru 
totdeauna, creând FG care se vor imprima in CM al nostru – imprimandu-se de 
asemenea si in UI. Noi vom crea niste FG care se vor suprapune unor anumite 
legitati; se va forma un corp material, cu o densitate materiala, structurate cu niste 
legaturi bine gandite, tinand cont de biunivocitate (legea de vitalizare existenta la 
FG). Are: - o forma geometrica bine definite                                                                            
   - o anumita culoare                                                                                             
   - gust                                                                                                     
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  - miros                                                                                                    - 
vibratie proprie, care are o anumita muzicalitate.                                                                                       
FG – corp material, densitate materiala                                                                                                             
| frecvente specifice fiecarei                                                                                                                                
| informatii – este legata                                                                                                                                      
| informational energetic de UI                                                                                                                          
 Cand trece in UI devine unda inghetata. Legatura FG cu UI este biunivoca si 
se poate transfera. Aceasta fenomenologie de transfer biunivoc de informatie este 
importanta pentru radiestezist - interventie radiestezica. O forma gand FG poate fi 
mutata:                                                          - ca pozitionare unghi pe coordinate                                          
- la scara (dimensiune), (de ex. 80, 90, 100 pe raportor) – vibratie                                                   
- gust                                                                                                                                                                    
- culoare                                                                                                                                               
- masa                                                                                                                                                                
 Se va scana informatia pe conventia pe care noi am stabilit-o. Poate 
raspunde la modificarea de densitate (nr. de particule elem / mm³ sau cm³), 
ajungand (utopic deocamdata) la o materializare. Atentie la limitari la care se pot 
face pentru a ne pastra in spatiul existential pe plan mental (psihic). Cand nu 
putem percepe (din cauza oboselii sau alt motiv) pe raportor informatia care o 
cautam, incercam sa marim densitatea formei gand pentru a o putea masura. Poate 
fi cuplata la o sursa energetica pentru a se energiza si a-si mentine structura – 
sursa mormantului sfant. Trebuie sa fim in tema cu firul, pentru ca este o lege a 
informatiei formei gand. Firul poate fi din orice, din material natural este mai 
indicat. La capatul firului se creaza o alveola, o informatie, unde forma F.G. se 
transfera. Chiar si din materie eterica (gandul). O forma gand suporta operatia de 
clonare. O F.G. formata poate fi transmisa pe o adresa sau pe o infinitate de clonari 
informationale – cu anumite limitari – in afara de…pe adrese bine fixate, dar cu 
foarte mare atentie.                                                                         Orice F.G. suporta 
modificari informationale si are posibilitatea de a transmite si putand sa actioneze 
asupra altor informatii trecand din stare pasiva in stare activa. Admite model 
informational. Daca noi cream sau dam o F.G. facem o legatura pe care o cuplam la 
C.M. Se pot forma repere unde F.G.M. sa se fixeze imediat ce patrund in spatiul 
gandit. Prin constructie sa se transforme si devine automatism – regim de 
automatism (gest de initializare, perfectionare ale acestor automatisme).                                                  
 Pentru a ajunge la un organ, trebuie mai intai sa:                                      - 
deblocam                                                                                                              - purificam                               
- dezactivam                                                                                                          Pentru a 
putea masura si detecta:                                                                        - adresa 
(coordonata) unica (UNICITATE)                                                                            - 
informatie                                                                                                                  - 
frecventa                                                                                                                - densitate                               
- apelul de cod (codificare)                                                                             Exista 
proprietatea de a asambla mai multe forme gand pentru a forma o noua F.G. care 
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sa aiba caracteristicile tuturor F.G. inglobate. Se codifica astfel incat daca exista alte 
interventii sa nu poata modifica. Orice inspiratie inseamna conectare. Baleierea pe 
frecventa de cod a unei F.G. Dupa rol, exista F.G. – B, M (F.G.M. – distructive) 

Cuantificarea - o posibilitate reala. Reperul 100 - in care exista energia necesara 
pentru mentinerea vietii. In acest context o masuratoare sub 100 arata ca acea 
structura va muri - nu reprezinta un blocaj, ci o ecranare nepermitand energiei 
vitale sa ajunga. Exista si surse naturale - la Vf. Omul – Saua Bucur masoara la 
7000 si la 5000 la Pestera si 100.000 Mormantul Sfant, a Fecioarei Maria, Tabor, 
Piatra de la Kaba, Sinai. Sub 80 exista o maleficitate care atinge psihismul. Daca 
ajungem cu beneficitatea spre 0, atunci maleficitatea este puternica si atunci 
schimbam scala: 100 devine 1000, in 10000.                Scala de maleficitate de la 0 -
> 100.                                                            20 – (80 invers benefic) obstructioneaza 
subiectul pe cale psihica                       Se actioneaza fara teama.                                                             
 8000 -> Fenomenul Dervent – posedate                                     Maleficitatea o 
putem cuantifica, se poate categorisi (adica masura pe raportor) 20, 30. Se 
patrunde cu lumina in intuneric.                         F.G. ajutatoare (F.G.A.) -  | 
Controlul activ prin interventia                                    F.G. specializate (F.G.S.) - | 
radiestezica al I.                                           F.G.R.                                                                                               
 F.G. de polarizare (F.G.P.)                                                              F.G. 
AUTOPERFECTIONATE 

 Constructia F.G.                                                                                                                                         
1. Se acorda un COD – simbol sau denumire                                                                                              
2. Se stabileste ADRESA de actionar – o locatie – pt. subiect ind. sau grup 
nominalizat, inclusiv cu restrictionarile de rigoare.                                                                                        
3. Se algoritmeaza – imagine cu imagine se ia in considerare dualismul biunivoc. 
Se ia in considerare fiecare pas in parte prin algoritmare cu intentia expresa de 
imprimare ( din UE in UI )                                      4. Energizarea pentru a fi o forma 
de a trai – au nevoie de un suport energetic, pentru a interveni asupra lor. Avem 
acces la UI fie ca cunoastem sau nu informatia – ni se raspunde ca simtomatologie. 
 Gandul indirect de actionare pentru a pune in miscare prin UI a 
fenomenului respectiv. Se poate actiona sistemul de autoreglare al organismului. 
La nivelul nostru exista mecanisme care nu intra niciodata fara o adresa 
informationala. Se aplica imaginea de energizare cu sursa anergetica prin firul de 
cordon ombilical (imaginea) care se pastreaza mult timp. Noi il construim pana il 
legam cu sursa de energie: - gand – structurare, frecventa, forma 

 Laserul bioenergetic – construit mental, colectand energie din exteriorul 
mainii si concentrand-o in interior prin condensarea masei ei transformand-o in 
laser.                                                                                                                                                      
5. Ecranarea → O F.G. trebuie s-o construim astfel incat sa nu fie atacata de cele 
asupra caruia actionam. Fiecare F.G. are anumite caracteristici, forme. Ecranarea 
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este simpla, dar extraordinar de importanta: - imbracare – invaluire                                                          
           - opozitionare vibrationala.                                                                                 
 Emitem pas cu pas, emitem fir langa fir pentru o pacifiere fata de orice 
interventie dinspre exterior. Tesatura este exemplificare a filmului de animatie. Se 
face rand cu rand, particula cu particula, astfel nu pot avea loc evenimentele. In 
momentul in care inchidem acest “sac” , il inodam si ii punem o pecete cu cod. 
Cand intra in rezonanta cu frecventa pe care este pecetluit codul, atunci abia 
putem interveni.                    Se poate face o ecranare si daca se poate 
interveni pe cele 7 chacre.                                                                                                                          
1. Depozitarea – are loc sub codul stabilit, atribuit initial, cu o vizualizare de 
stabilizare energetica. Nu poate fi facuta la infinit.                                                                                         
2. Verificarea – A.F.G. in sine, masurand pe raportor. Daca este peste 80, atunci 
este bine, sub 80, trebuie reintervenit pe puncte.                                                                                  
F.G.A. si F.G.S., ca instrumente ajutatoare la ceea ce vom face ca interventii:                                            
- fisa psihologica (activa in cadrul org. militare) – se completeaza cu creionul 
parametrii unei personae                                                                         - subiectul CDN 
– pentru momentul cand a fost incadrat la Institutul de Tehnologie Avansata                                          
- relaxat, hotarat, dornic de a face masuratorile                                                         - se 
va face etalonarea comuna.                                                                                                                    
 Atentie la echilibrarea emisferelor cerebrale. Se verifica mereu eficacitatea 
interventiei. 

 Forme gand ajutatoare (F.G.A.)                                                                                                              
 F.G.A. de ecranare (F.G.A.EC.) - ecranare totala pe specific, fata de energia 
vitala.                                                                                                             F.G.A. de 
energizare (F.G.A.EN.) - energizarea intre forma noastra FGA si soare sau alta 
sursa energetica de putere. Se fixeaza concentrarea pe campul de vitalitate (in 
forma sa originala) respectand in imagine a raportorului. Se fixeaza mental 
palmele la limita acestui camp si se transfera energie vitala din exterior in interior, 
urmarind marimea acestui camp (pe proportia cunoscuta ceruta de organism). 
Urmarim apoi densitatea energiei vitale atat cat cere organismul dupa care 
urmeaza normal celelalte. Energizarea de la o sursa de putere.      F.G.A. de 
activare (F.G.A.AC.) - activare obisnuita sau speciala. Se imagineaza un camp 
energetic, suma a tuturor centrilor energetici fixat pe centru energetic pe imagine 
de robinet informat si care se dezintepeneste prin rotirea sa in sensul de rotatie 
cerut de organul respectiv pana la o rotatie de 360°. Se trece pe o imagine de floare 
alb ca se revigoreaza incet, petalele fiind din ce in ce mai revigorante; albe 
luminoase ca o cupa in rotatie aspirand o lumina de culoare argintiu – auriu.                                          
 F.G.A. de purificare (F.G.A.PUR.) - purificare energetica. Se porneste de la 
imaginea de camp dens, intunecat care incepe sa se lumineze din ce in ce mai mult 
intr-o lumina violeta arzatoare, ca o flacara care destama algoritmul FGM. Se apara 
organismul de orice FGM, de orice informatie ar contine boala, farmece.                                 
 F.G.A. de stabilizare (F.G.A.S) – stabilizare                                            
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 FGA – cod, adresa, algoritmare                                                                    
 Se activeaza campul mainilor pe degete energetice, astfel incat sa se poata 
folosi imaginea de pieptene, cu care se piaptana corpul energetic de sus in jos, 
incet, sectiune cu sectiune, urmarind contactul material dintre degetele energetice 
si corpul energetic, avand certitudinea de dizlocare a oricarui blocaj energetic.                                        
 FGA as (specializate)                                                                  a. vitalizare                                         
b. polarizare                                                                                                                                          
c. ameliorarea sanatatii                                                                                                                                        
d. speciala (de extrasenzorialitate)                                                                                Se 
realizeaza ASAMBLAREA FGM as si ALGORITMAREA lor.                         FG de 
asamblare – formata din: - FGA                                                                         
         - FGA activare                                                                                                   
           - FGA ecranare                            
 Asamblarea se face aducand fiecare FG, fixand-o pe adresa data in alb, 
legand-o pe aceleasi C.O. de energizare cu un singur camp de ecranare, de receptie 
si de emisie.                                                        FGS (stabilizare) - de polarizare -                                   
 Se imagineaza un suport fizic ca adresa in alb; il fixam cu privirea interioara 
ca devenind ca o “gaura neagra” ce poate stabili pe frecventa stabilita energie si 
informatie, formand un camp care creste in timp, cu prelungiri de explorare in U.I. 

ACEASTA ESTE O FORMA SPECIALIZATA DE ATRAGERE A F.G. 

 Anomalia bioenergetica patogena (A.B.E.P.) - care dauneaza organismului. 
La 100 se afla moartea organului (organul necrozat – trebuie inlaturat chirurgical) 
sau a pacientului – afectiuni deci foarte grave. Intre 0 – 30 - nici un simptom, nici o 
modificare. Daca o persoana care poate sa se controleze din punct de vedere 
ezoteric sesizeaza informatia prin oboseala, insomnie, disconfort. Intre 30 – 60 - nu 
apare boala clinic, dar apar simptomele, zona cu functionalitate simptomatologica, 
usoara durere. Peste 60 – apar primele semnale, simptome evidentiabile; este un 
reper de granita. Apare prima anomalie structurala. Nu exista o liniaritate a curbei, 
variaza in functie de pacient. 30 – 60 -> perioada foarte lunga (20 ani).                                     
 Situatii | 60 – 70 -> medie, apare boala simptomatologica                     
 vizibile | 65 – 80 -> foarte scurta                                                                 
 60 -> prag conventional                                                                                           
 | simptomatologic – functionalitate                                                        Situatii 
| peste 80 -> caz de operatie                                                                        posibile 
| ABEP 80 -> caz de infarct miocardic                              Anomalie structurala  
(A.S.) – apare prima anomalie structurala.                             Un caz: Un polip 
rectal operat 75 – 80 si dispare ca ABEP, dar apare ca VM – posibila malignizare                                     
 A.B.E.P. vibratie maligna (A.B.E.P.V.M.) - Respecta aceeasi vibratie ca 
ABEP. La 60 – bine. La 62 – s-au refacut celule atipice. 58 – 60 sunt doar semnale, 
dar atentie sa nu scape de sub control. 40 – om sanatos – dar oricand predispus, de 
aceea pentru convingere, se mai masoara Vitalitatea Vibratiei Maligne – cat este 
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programat sa se intinda. Cazurile de cancer care se prezinta la medic sunt de nivel 
de 80, cand apar semnale simptomatice cu dezvoltare rapida.                 
 Vitalitatea vibratiei maligne (V.V.M.) - daca este pe la 60 este bine, nu 
exista risc, deci nu are patul energetic necesar. peste 60 (-> 80) exista posibilitatea 
(7 ani) a face cancer, se fac masuratori;                                 - VM – nu se poate 
face mare lucru;                                                         - La ABEP cu VM se pot face 
foarte multe;                                Dezactivand VM reducem VVM. Atentie la scara 
liniara si logaritmica. Nu exista o liniaritate a curbei, variaza in functie de pacient.                                 
 | 30 – 60 - > perioada foarte lunga (20 ani)                                                                
 Situatii | 60 – 70 - > medie, apare boala simptomatologica                                                               
 vizibile | 65 – 80 - > foarte scurta 

 ------------------ 60 -> prag conventional                                                                                                   
 | simptomatologic – functionalitate                                                                             
 Situatii | peste 80 -> caz de operatie                                                      posibile 
| ABEP 80 -> caz de infarct miocardic 

ex: pentru un pacient informat de prostata la 65 – 70 , el nu avea nici un simptom, 
dar acestea au aparut dupa cateva zile. Trebuie facuta constientizarea.                                                      
 Alti parametri de urgenta:                                                                                                                       
PIM – posibil infarct miocardic                                                                                                             
PAC – posibil accident cerebral                                                                               PBR – 
posibil blocaj renal                                                                                 De la 75 in sus –-> 
masuri de urgenta.                                                                Peste 80 – in zona 90 este 
foarte grav, de natura chirurgicala.                              La peste 100 – necrozare – 
inlaturarea completa a organului.                             ABEP peste 60 - > AS - Anomalie 
de Natura Structurala                          Atunci masuram AS: -> volum                                                   
-> densitate - masa tare, fibra – are maximum de densitate - 70                                        
chist mm (10) – in acest caz masuram in cm = in binar = stabilim vol.   Scara 0 - 
> 100 - > masa tare de colagen, maxima densitate     ABEP / ASM (volum)                                          
 / ASD (densitate)                                                                                        ex. La 
semnal de 75 -> cant. acumulata de folicul.                                               > 75 -> cant. 
tumoare VM                                                                              ABEP 67 – 76 -> cant. 
chist cu AS 75                                                              AS -> 10 mm | parametrii 
informationali pentru necrozare de organ                        -> 70 mm | se urmareste in 
timp, repetand masuratorile                                                              1 -> valoare 
parametrii                                                                                          2 -> localizare                                            
3 -> volum / ce intereseaza pe chirurg                                                                 4 -> 
densitate /                                                                                                                 Aparat 
ce masoara zona dimensionala de cancer RMN - dl. profesor POP (6 luni 
programam) – pasul dim mm in mm. Masurand, depistam: organ, nivel, 
pozitionare                                                       NEAPARAT CERTITUDINE 
CAND APARE VM >60-> ATUNCI CANCERUL -> poate fi ascuns, daca suntem 
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convinsi de masuratori, este bine sa insistam. Celulele se imbraca intr-o haina, 
pentru a nu fi recunoscute de celulele B. Chiar si tumoarea se poate ascunde.                            
- cand p. taraste piciorul > 70                                                                                - cand p. 
cade din picioare > 80 

anevrism operat – nu de fumeaza -> revine pe cealalta emisfera                              Se 
verifica daca e Maligna                                                                                 Benigna | 
transforma                                                                                          Din tumoare 
maligna se poate intampla sa scada in volum, dar creste in densitate. Se face 
PSIHOTERAPIE | la o persoana afectata | se verifica OPTIMISMUL | de medicina 
alopata | parametrii K, R.                      - atentie -> la TESUT FIBROS                                                          
 Caz – cancer – concentr. san operat - o decizie in urma AS-> v | chist 
fibromatos tare, -> d | DAR NU AVEA VM                                                                                                    
 Se concentreaza asupra bolii sa iasa la suprafata.                                                                                
- se poate intampla ca volumul sa ramana, dar scade densitate – lucru foarte 
important pentru ca dispare din toata masa sa. Cand V scade si D nu, atunci 
dispare doar periferic, deci de operatie nu poate scapa. O ameliorare orice cale ar 
lua este continua. 

 Interventii                                                                                                                                                  
Ce avem la dispozitie?                                                                   1. Simetrizarea 
corpurilor – ABEP                                                           - si la o simpla raceala se 
creaza o asimetrizare a corpurilor (a celui energetic fata de cel fizic) si duce la o 
circulatie defectuoasa a energiei umane.                                                                                                           
- se realizeaza prin forta imaginilor – succesiune de imagine cu imagine legate. 
Prin concentrare mental sau cu mainile, luam corpul energetic si il ducem imagine 
cu imagine in dreptul corpului fizic prin legea firului.                                                                                   
2. Purificare                                                                                                                                       
- inlaturarea FGM – create de propria noastra atitudine, stare, cu voie sau fara voie 
(frica)                                                                                                                  Prin 
lumina albastru – violet se purifica. 

 1. Deblocare energetica                                                                                                                  
Pieptanarea cu degetele prelungite energetic.                                                                                                  
 2. Activare                                                                                       Deschiderea 
energetica a CHACRELOR                                                                          3. 
Energizare                                                                               Concentrare, activarea de 
energie pe zona afectata (a pacientului, locala)                                                                                                
 4. Respiratie bioenergetica la nivel de celula                                              Cea 
mai puternica actiune. 

a. concentrare a energiei vitale pe org. respirator CEV                                                                                   
(in realitate se extrage cantitate de energie nociva localizata)                                                                  
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b. deblocarea energetica la nivel de celula                                                                                                 
c. purificare la nivel de celula                                                                                  
Concentrare pe CH7 – se intra prin AJNHA – pe corp color. Printr-o singura celula 
se intra pentru a se face energizarea prin AJNHA si prin clonare se face adresarea 
energetica tuturor celulelor.                                      Se realizeaza extragerea prin 
vidarea la nivel de celula, in lumina albastru – violet.                                                                                    
- organul incepe sa respire - putere de regenerare poate debloca o articulatie 2 – 3 
min. inima raspunde formidabil.                                                       - REBEC are o 
forta extraordinara, dar nu este suficienta. 

 Dezactivarea ABEP – ului                                                          Activarea 
corpului model (universal)                                                                  ABEP – 
anomalie care e o formatiune eterica acrosate pe corpul n. fizic cu o aranjare a 
celulelor – conform inform. Universale.                                 In spatiul intre maini (un 
ABEP) – acesta trebuie dezactivat                               Daca are niste particule = inf., 
vibratie = schimbare – dezintegrare.                         Se distruge reteaua de 
structura a ABEP – cand intram cu mainile (prelung) au intrat in el in totalitate si 
se incepe lupta cu mainile ca fiinta informatica sa dezintegreze sa le dezorganizez 
haotic – lege haotica – astfel incat dintr-o retea geometrica bine aranjata sa vad ca 
se imprastie ca o miscare brauniana, sau cad ca o ninsoare, sau se imprastie in 
spatiu. Se rup legaturile biunivoce energetice - se taie astfel incat celulele pe 
coordonate nu mai pot sa se sustina – informatia dispare, structura celulara se 
dezintegreaza, structura fibromatoasa dispare. Tot din acel loc incerc sa vad poarta 
(care nu se vede) din UI in UE (unda inghetata) – dualism.                                                   
 Se imagineaza un tunel de culoare violeta – numai aceasta face deschiderea 
- si imping cu tot corpul meu informational, dincolo ramanand informatie ca atare 
doar in UI, nu in UE. Informatia nu o putem distruge, ci doar o reorientam in UI.                                   
 ACTIVAREA - in locul dezactivat trebuie neaparat adusa informatia 
corecta, altfel locul este ocupat de alte forme gand (pot fi si malefice). Ma fixez pe 
organul respectiv ca informatie, ii schimb culoarea in rosu pentru a intra in UE cu 
informatia organului model. Informatia se aduce din CM pe leg. firului pe o 
suprapunere perfecta a imaginii organului respectiv. Are o anumita melodicitate si 
ritmica, o anumita traire reala a luptei cu raiul. 

 Repere -> - in fluxul luminos al EV proiectate in ABEP–ul respectiv sa se 
dezintegreze ABEP-ul pana la ultima celula si pana la ultima vibratie: - sa-si 
schimbe frecventa cu cea a Corpului Model                                                - sa 
se stabilizeze astfel                                                             Aici este tot secretul. Se 
formeaza intai perna energetica – devine un canal de lucru fluxul luminos al 
energiei vitale sa devina un instrument copia energetica / informationala – ABEP-
ul sa se dezintegreze pana la ultima vibratie.                                                                                            
- se vede imaginea                                                                                                                        
- tunelul violet – transformat in rosu                                                                                  
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- trunchi cerebral – prin fir se readuce acea imagine in rosu ca de piatra sa se fixeze 
astfel                                                                                                 - este o miscare astfel 
cum este AMIN -> asa sa fie exact                                ASTFEL <-> cum este 
AMIN                                                                     Ecranarea energetica – imaginam 
un acel camp opac, fata de o anumita frecventa – tesuturi sanatoase fata de cele 
bolnave (tumori maligne) – clonarea fenomenului, acranarea celulelor sanatoase 
fata de (chimioteractie – care distruge si pe acestea).                              
 Acceptarea - se realizeaza operatia de acceptare a formei reale. in cazul unei 
operatii de inlaturare.                                                          Crearea rezervei energetice 
(C.R.L.) - care este neaparat necesara pentru a putea supravietui (in mod natural 
organismul are nevoie de rezerva energetica) se poate crea, se poate mari. Prin 
credinta omul de fapt face conectari la U. I., se poate crea o rezerva. meditatii – 
conectari pe optimizare. FG special pentru inima, SNC.      Infoenergetica = 
posibilitatea de interventie asupra unor informatii accesate radiestezic = termen 
introdus de Claudian Dumitriu. 

Sistemul Imunitar 
 

Masuratori radiestezice Interventii                                            
infoenergetice 

1. Imunitate I= 90-100         
I= 80 – 90  I= 
70 – 80 I= 50 
- 70 

 - Normal                    - 
Afectiuni usoare          
- Afectiuni medii         
- Afectiuni grave 

Dezactivare ABEP – maduva            
- timus                                                   
- splina                                                  
- ficat 

2. Activare celule t 

   Activare celule B 

ACt > 80 

ACB > 80 

 2. Activarea celulelor t si B prin 
respiratie BE la nivel de celula. 

3. ABEP I-maduva B - 
timus t                                
- splina                                
- ficat 

  3. Energizarea fagocitelor existente 
pentru CF >80 

4. Capacitate fagocitoza 
ca raspuns la antigeni 

CF>80 

CL>80 

Circuitul limfei: 
CL<80 trebuie 
respiratie fortata: 16-
8-16-8 + mers pe jos 

4. Activare celule NK prin 
respiratie BE + Respiratie BE la 
maduva, splina, ficat. 

5. Existenta + activ. 
celulelor ucigase ACNK >80 

 5. Cresterea RSI > 95 prin 
concentrare pe informatia rezervei 
energetice aflate la dispozitia SI. 

6. Existenta rezervei en. 
de activ. a SI 

RSI >80  6. Dezactivare ABEP ptr. intrari / 
iesiri factori agresivi 

7. Deficit intrari / iesiri 
factori agresivi 

- ABEPgat > 
60                     

 7. Dislocare BE si ABEP la nivelul 
SI pe ganglioni 
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- ABEPGI > 
60                     
- ABEPpiele > 
60 

8. ABEP pe zone: gat, 
clavicular, pectoral, 
axial, toracic, 
abdominal, inghinal 

SL>60 

gangl.l.>60 

 8. În caz de afectiune pe langa 
ecranarea celulelor invadatoare 
sau mutagene fata de energ. vitala, 
se creeaza si modificarea înfatisarii 
exterioare a acestora pe frecventa 
aceleiasi actiuni desfasurate si de 
celulele B în scopul de a le face mai 
usor de recunoscut fagocitelor si 
NK. 

9. Proliferarea 
radicalilor liberi PRL >60 

 9. Limitarea, ecranarea RL prin 
ecranare bioenergetica si 
masuratori de favorabilitate la: 
coenzima Co Q10 (10 -100 mg / zi), 
vitaminele A,C,E, beta - caroten, 
Delerin. 

10. Cantitatea de 

CoQ10 în organism 

CoQ10=90-
100 

CoQ10=75- 90 

CoQ10 < 75 

C0Q10 < 25 

Buna; 

Apar probleme 

tensiune art, atac 
cord, defic.SI, cancer 

------- 

10. RecomandAri: dieta alimentara 
prin favorabilitati 

(sfecla rosie) 
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 Inconstientul                                                                                              - este cea 
mai mare importanta poarta prin care patrunde si mai apoi lucreaza raul din noi 
(intre bine si rau):                                                                       - cauza a multor 
afectiuni si a disconfortului psihic                                    - necesita atentie, analiza, 
determinari, directionare si navigare printre evenimente = conduita de viata 

 

                              

 (AUTO) CONTROL PSIHISM = ACP                                                                   
De la stimuli la inconstient – cunoastere si interventii                                         
 Se urmareste:                                                                                                                           
– stare de bine (pace launtrica, echilibru interior, multumire, positivism, optimism, 
fericire) = STB                                                                                    - expectatii pozitive 
= EXP                                                                                       - sanatate (mentinere, 
revenire in caz de acutizare) = SN                                                          - (auto) 
control = AC                                                                                                  - 
temperament =T                                                                                                 - 
deprinderi = DP                                                                                       - pulsiuni = PLS                                 
- personalitate = PS                                                                                            Cai de 
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operare                                                                                            - emotii = E                                                   
- afectivitate = AF                                                                                                              - 
motivatie = M                                                                                                             - 
comunicare = COM                                                                                                                     
- imaginatie = I                                                                                                        – 
voluntara = meditatie = MED                                                                                   - 
involuntara = somn (vis - provocat) / reverie = SMN                                                    - 
creativitate = CRT                                                                                               - 
competivitate = COP                                                                                                         - 
hipnoza = H                                                                                                            - cautare 
si fixare stimuli (scenarii, NLP) = CFS                                                     - schimbare = 
SCH                                                                                             - deschidere 
(iluminare) = DES                                                                            - credinta = C                                             
- placebo = P                                                                                                       - proceduri 
inforenergetice = PIE                                                                         Limite zona 0 = LM                                 
Directia operarii – din interior = DOI                                                                                           
- operator (v. compatibilitate) = DOP 

 Scanare radiestezica - filtre inconstient                                                       
 Scop:                                                                                                        - constatare 
= porti (canale) – filtre = negative / pozitive (spre cunoastere subiect / operator)                                   
= interventii de control – autocontrol subiect = AC /control operator=CO    - 
accesul la inconstient prin filtre se poate face direct (natural - vezi reactia la 
stimuli) si indirect (inductie / programare) 

 Nota:                                                                                                                                                 
- filtrele deschise complet (franare zero) sunt cai directe la inconstient de tip = 
placebo / hipnoza (pentru interventii se va folosi tehnica = constructie – simulare 
/ model)                                                                       Ambele cai de acces la 
inconstient pot fi controlate prin:                                                                    - 
programarea filtrelor (programe de adaptare, activare, inhibitie)                             - 
cotidian = conditionare – subiect                                                                - controlat = 
operator                                                                                        Tehnica radiestezica 
consta in scanarea filtrelor spre inconstient si interventii infoenergetice de tip 
programare. Filtrele se refera la accesarea si prelucrarea informatiilor de catre 
inconstient:                   comunicarea interumana, memoria, uitarea, creativitatea, 
motivatia, afectivitatea, emotiile, sentimentele, vointa, atentia, temperamental, 
introspectionismul, deprinderele, caracterul, personalitatea, constiinta, 
vulnerabilitatea la stres. 

 Trasaturi de personalitate vulnerabile                                                             - 
personalitatea psihastenica (tendinta spre perfectionism, dilema anancasta, 
scrupule).                                                                                             - personalitatea 
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senzitiva (hiper - emotivitate, anxietate).                                                                         - 
imaturitatea afectiv - comportamentala (toleranta scazuta la frustrare)                           
- tipul distimic (labilitate afectiva, pesimism, depresie).                                                                                 
- nevoia impetuoasa de auto - realizare si de probare a valorii proprii.                                                       
- Idei de controlabilitate externa, auto - victimizare, pasivitate, fatalism, bigotism                                   
- introversia                                                                                                             - 
extraversia 
- neuroticismul (labilitatea emotionala = Eysenck).                                          Rigidul 
este mai ferit de stres psihic (Kahn).                                                                                                          
Relatia dintre frustare si stres e invers proportional. Un factor aparte  dupa Davis 
cu semnificatie pentru stres e cel de alienare (sindromul de Claustrare) trades prin 
egoism si anxietate pe fondul unei alerte permanente tonifiata de pierderea 
încrederii fata de altii si-n sine. Evaluarea unui stimul e primara (natura situatiei), 
secundara (bascularea alternativelor adaptative)si de re-evaluare  (taumaturgia 
perceptiei initiale) (Lazarus).                                                                     Terapia 
directa – modificarea intensitatii sau anularea agentului stresor prin schimbarea 
relatiilor cu ambianta.                                                 Coping – ul se declara 
efortul cognitiv si comportamental al organismului de-a reduce, tolera sau stapani 
cerintele mediului care depasesc resursele individului (Derevenco).                                             
 Strategiile directe:                                                                                              - 
pregatirea sau prevenirea                                                                                     - atacul 
via agresiunea complexa sau simpla, fizica ori verbala, directa  sau inhibata                                            
- evitarea prin comportamentul escortat de teama ce se interpune confruntarii 
directe cu pericolul                                                                                                             -
 blocarea        

 Mecanismele paliative: - tratamente de ameliorare dar nu de vindecare 
fiind incapabile sa identifice ori sa proscrie sursa de tensiune pot rezolva problema 
imediata (supararea simptomatica), dar maresc riscul unei probleme de anvergura 
pe termen lung.                            Anxietatea e un produs al conflictelor 
inconstiente, al sentimentului terifiant sau de teama. Deoarece conflictele sunt 
inconstiente, ele nu pot fi recunoscute sau abordate printr-o strategie directa de 
comportament constient. Ca rezultat, comportamentul va deveni, mai degraba 
defensiv, decat de rezistenta.                                                                              

 Masuratori radiestezice                                                                                    - 
filtrarea cauzelor externe – FCEX > 80                                                              - filtrarea 
constienta – FCEXC > 80                                                                                                                                      
- filtrarea psihica – FCEXP > 80                                                                                                                           
- filtrarea spirituala – FCEXs > 80                                                                               - 
filtrarea naturala – FCEXN > 80                                                                                   - 
rezultat pozitiv in conduita – RPC > 80                                                                     - 
adaptabilitate - AD > 80                                                                                                             
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- constiinta scopului - Cs > 80                                                                                 - 
fixarea obiectva a motivatiei - FOS > 80 

 Inconstient                                                                                                        – 
conflicte rezidente inconstiente – CRI > 60                                                                                          
- vulnerabilitate la stres – VSS > 60 = tipul distimic                                                    - 
labilitate afectivã - LAF>60                                                                                  - 
pesimism - PES. 60                                                                                              - 
anxietate - ANX > 60                                                                                             - nevoia 
impetuoasã de auto - realizare si de probare a valorii proprii - NAR > 60                                                  
  

 Idei de controlabilitate:                                                                                           
- externã – CEX > 60                                                                                                                     
- auto - victimizare - IAV > 60                                                                                                         
- pasivitate - IPAS > 60                                                                                                                                         
- fatalism - IFAT > 60                                                                                                                                      
- stresul cumulat – SSC > 60                                                                                                                                
- capac de pastrare a echilibrului – CPE > 80                                                                                             
– capac de adaptare – SGA > 80                                                                                     - 
capac de alarmare – CAL > 80                                                                               - capac 
de rezistenta – CRE > 80                                                                                                      – 
grad de epuizare – GR > 80               
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 Proceduri radiestezice infoenergetice                                            Scanare 
radiestezica structuri:                                                                     - se evidentiaza 
posibile disfunctionalitati la nivel de sistem si de organe (se stabilesc nivele de 
atentionare, iar interventiile chirurgicale efectuate se discuta)                                                                      
- se repereaza zone sensibile si un sumar de cauze ce ar putea crea 
disfunctionalitati                                                                                           - se 
atentioneaza asupra unor posibile evolutii perturbatoare in scop preventiv 
(schimbarea conditiilor poate schimba evolutia)                             - se fac 
recomandari de orientare naturista, iar la eventuale indicatii medicale de 
specialitate se pot face optimizari prin individualizare, stabilire favorabilitati, 
determinari de compatibilitate.                                                                               
 Scanare radiestezica: cauze perturbari (evolutii negative)                                                                
- se stabilesc cauze posibile ale unor disfunctionalitati atat in sfera cunoasterii 
alopate cat mai ales se evidentiaza cauze ce nu intra inca in atentia medicinii 
academice (surse de semnal teluric, campuri de forma, campuri dinamice negative, 
sensibilitati la acestea)                                                                                        - se dau 
unele recomandari 

 Scanare radiestezica inconstient:                                                                   - se 
considera ca inconstientul este una din cauzele majore al perturbarilor psihice si 
structurale                                                                                                     - se stabilesc 
nivele de incarcare a inconstientului cu informatii nocive, filtre de patrundere a 
acestora in inconstient, rezonanta cu mecanisme psihice si biologice, favorabilitate 
cu proceduri de descarcare                                             - se fac recomandari de 
orientare 

  

 Scanare radiestezica – evenimente:                                                - se 
determina capacitatea organismului de a face fata la anumite evenimente ce pot 
interveni, posibilitatea sa atraga anumite evenimente prin nivelele de spiritualizare 
si de comportament                                - se fac unele recomandari de schimbare a 
conduitei si felul de a recepta si gandi viata 

 Determinari locuri geonocive                                                                      - 
determinari surse de semnal teluric pe schita sau pe teren, campuri de forma, 
campuri dinamice negative pe suport material si pe coordonate. 

 Proceduri inforenergetice (PIE)                                                        - se fac 
interventii de natura inforenergetica (focalizare mentala cu tinta = rezonanta cu 
sistemele si cu mecanismele biologice respective),  urmarindu-se dislocarea 
blocajelor energetice, activarea centrilor energetici, simetrizarea corpurilor, fixarea 
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informatiilor corpului model, vitalizare, recomandari de produse naturiste, 
orientare de optimizare individuala. 

 Scanarea inconstienta evidentiaza unele cauze majore ale 
imbolnavirilor si starii psihice     

1 Potential inonstient (IC.) 66 sent. estetice (admiratie) 
2 potential inconstient nociv psihic 67 sent. morale (responsabilitate) 
3 potential inconstient nociv fizic 68 eu-l (amorul propriu, complexe) 
4 potential inconstient pozitiv psihic 69 sent. psiho - sociale (demnitatea) 
5 potential inconstient pozitiv fizic 70 pasiunile 
6 Depozit informational (IC.) 71 atentia voluntara 
7 depozit infor. IC.mostenit nociv psihic 72 atentia interna 
8 depozit infor. IC.mostenit nociv fizic 73 atentia expectativa 
9 depozit infor. IC.mostenit pozitiv psihic 74 concentrarea 
10 depozit infor. IC.mostenit pozitiv fizic 75 distributivitatea 
11 depozit infor. IC.dobandit nociv psihic 76 analiza informatiilor 
12 depozit infor. IC.dobandit nociv fizic 77 temperamentul hiper - tonic 
13 depozit infor. IC.dobandit pozitiv psihic 78 temperamentul astenic 
14 depozit infor. IC.dobandit pozitiv fizic 79 temperam.introvertit 
15 ecranare IC. nociv 80 temperam.extrovertit 
16 ecranare IC. pozitiv 81 infl.temperam.asupra organelor int. 
17 filtre IC. pe nociv  82 infl.temperam. asupra proces.psih. 
18 comunicare prin cuvinte 83 introspectia - filtrare constienta 
19 comunicare para - verbala (melodica) 84 adaptabilitatea 
20 comunicare non-verbala (mimica) 85 constiinta scopului 
21 comunicare prin privire 86 fixarea obiectiva a motivatiei 
22 comunicare kinezica (gesturi) 87 gradul de creativitate 
23 comunicare tactila 88 control deprinderi  
24 comunicare prin imagini 89 modific deprinderi 
25 memoria prin recunoastere 90 pricepere permisiva 
26 memoria prin reconstituire 91 caracterul - pozitivitatea 
27 memoria prin evocare 92 contr. temperament. prin caracter 
28 memoria prin fixare/recordare 93 capac de fixare a aptitudinilor 
29 memoria prin retentie (stocarea) 94 originalitatea 
30 memoria prin FLASH - BULB 95 gradul de angajare 
31 uitare prin inhibitie (temporara) 96 atitudinea fata de sine 
32 uitare in timp 97 atitudinea fata de oameni 
33 uitare prin soc 98 atitudinea fata de munca 
34 creativitate - increderea in forte 99 constiinta stare de vigilenta 
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35 temeritate in adopt.deciziei 100 reveria 
36 persverenta 101 somnul 
37 simtul valorii 102 starea de persistenta vegetativa 
38 receptivitate la nou 103 procesele const. – reglaj voluntar 
39 motivatie 104 vulnerabilitatea la stres 
40 tendinta in motivatie 105 personalitate psihastenica 
41 motive 106 toleranta scazuta la frustrare 
42 nivel de aspiratie 107 labilitate emotionala 
43 performanta 108 tipul distimic 
44 sentimentul de esec 109 pesimism 
45 sentimentul de succes 110 anxietate 
46 afectivitate - intensitate 111 auto - victimizare 
47 afectivitatea - expresivitate 112 fatalism 
48 afectivitatea - fluctuatie 113 capac de adaptare 
49 emotiile 114 rezistenta prin confruntare 
50 teama 115 alienare prin pierderea increderii 
51 remuscare 116 posibil interven. prin modific. intensit. 
52 agresivitate 117 activatori - influenta 
53 supararea 118 activatori tactili 
54 frica 119 activatori vizuali 
55 tristete 120 activatori auditivi 
56 dezamagire 121 activatori gustativi 
57 bucurie 122 activatori olfactivi 
58 optimism 123 activ. prin intuitie / asociere 
59 dragoste 124 activ. prin campuri 
60 evaluarea stimulului 125 traume = engrame 
61 reactie la situatie 126 traume din per. intrauter. 
62 sentimente pre - const. (agitatie) 127 traume din per. copilariei 
63 sent. sub - const. (cenz. de morala) 128 traume din per. adoles. 
64 sent. semi - const. (reprezentare) 129 traume din per. adulta 
65 sent. intelectuale (curiozitatea) 130 mecanisme de rezonanta 
  131 expectatie activa 
132 traire emotiva  
133 capac.de atractie  
134 grd.de impunere  
135 vital. mec. de autovindecare  
136 posib. de infl. pozitiva  
137 riscul instal. prob. pe termen  
138 posibil interventie  
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139 interventie prin psihanaliza  
140 interventie prin desensibilizare  
141 interventie prin comunicare afectiva  
142 interventie prin integr. sociala  
143 interventie placebo  
144 interventie prin hipnoza  
145 interventie prin E.D.M.R.  
146 interv. prin stabil. coer. card.  
147 interventie info - energetica  
148 regl. intelig. emotionale  
149 interv. prin S.A.T.I.  
150 prag critic  
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 Scanarea structurilor evidentiaza posibilele evolutii ale unor perturbari 
functionale cu sublinierea prioritatilor, recomandari: 

 Scanarea Cauzelor Afectunilor 

1. inconstient activ. negativ  

2.   inconstient mostenit  

3.  inconstient  dobandit  

4. engrame  

5. perioada intrauterina  

6. perioada copilariei  

7. perioada adolescentei  

8. perioada adulta  

9. martori senzitivi  

10. martori tactili   

11. martori vizuali  

12. martori auditivi  

13. martori olfactivi  

14. martori gustativi  

15. conflicte nerezolvate  

16. frustare  

17. constr. mentale alter.  

18. trairi psihice alterate  
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19. adaptabilitate  

20. adaptabilitate la mediul geo - climatic  

21. adaptabilitate la mediul social  

22. adaptabilitate la mediul familial  

23. culpabilizare in inconstient  

24. stare de nemultumire  

25. filtre incarcare nociva  

26.  filtre incarcare sens pozitiv  

27. presiune mentala - stres  

28. agresivitate verbala  

29. atitudinea fata de sine  

30. rigiditate ca atitudine  

31. necunoastere fata de sine  

32. stare de inutilitate  

33.  sensibilitate  la pierdere  

34.   sensibilitate la teroare  

35. sensibilitate la insucces  

36. revolta  

37. factori exogeni  

38. radiatii (sensibilitate)  
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39. teluric (sensibilitate)  

40. campuri de forma  

41. camp de densitate  

42. camp dinamic negativ  

43. poluare mediu  

44. microorganisme  

45. progr. / educ. / mediu social  

46. trauma fizica  

47. genetic  

48. deprinderi gresite  

49. influente astrale  

50. reactie in lant  

51. desimetrizarecorpenerg.  

52. blocaje energ.  

53. dezactivare energ.  

54. alimentatie  

55. otravuri  

56. sechele infectie  

57. altceva  
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    Abordarea 
evenimentelor 
- scanarea prezenta, 
evidentiaza pregatirea 
organismului in fata 
anumitor evenimente, 
precum si atragerea 
unor evenimente...  

  

1 personalitate  

2 putere personala  

3 realizare de sine  

4 implinire  

5 modestie  

6 mers precaut  

7 rabdare  

8 anticipare  

9 neprevazut  

10 exces  

11 podoaba  

12 naruire  

13 revenire  

58. prag critic / urgenta  

59. abordare ev. In persp.  

60. -conectare evenimente pozitive  

61. -conectare evenimente negative  

62. patologic  
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14 decadere  

15 inaintare  

16 impotrivire  

17 fermitate  

18 plenitudine  

19 dispersare  

20 limitare  

21 sinceritate  

22 prosperitate  

23 paguba  

24 castig  

25 resurse - acumulare 
(serviciu) 

 

26 posesie – mentinere 
(serviciu) 

 

27 pierdere (serviciu, valori)  

28 dificultate (serviciu)  

29 camin  

30 siguranta / durata  

31 afectiune  

32 instabilitate - dificulate  
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33 indepartare  

34 pierdere  

35 armonie  

36 intalnire (importanta)  

37 comunicare  

38 relatii prieteni / colegi 
(scadere) 

 

39 relatii utile  

40 creativitate  

41 cunoastere  

42 ascensiune  

43 decadere  

44 parteneriat  

45 schimbare  

46 material  

47 locatie  

48 familial  

49 capcana  

50 eliberare  

51 soc  

52 calatorie  
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53 accident  

54 sfada  

55 pierde ocazie  

56 noroc  

57 placeri  

58 spritualitate  

59 creativitate  

60 natura  

61 spectacol  

62 sanatate  

63 psihic  

64 fizic  

65 perioada critica  
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 Programe Genetice 

  

    - In afara recomandarilor pe specific ce se fac individual, exista si posibilitatea 
unui operator cu abilitare in radiestezie si infoenergetica sa intervina prin unele 
proceduri - ca inhibare, modificare programe, cuplare cu alte programe, activarea 
mecanismului de mentinerea echilibrului si raportului cu corpul model precum si 
utilizarea modelelor.  Astfel se tinde a se ajunge la mobilizarea / activarea 
mecanismelor naturale ale organismului intrate in stare de inhibitie / activare prin 
unele posibile greseli pe parcursul vietii si care fac posibila rezonanta unor 
programe genetice constructive / distructive cu mecanismele biologice. 
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 MONITORIZAREA SANATATII  
 
1 PRAG CRITIC PRIN EVOL. IN TIMP = PCET  
2 PROGRAM GENETIC = PG  
3 AFECTIUNI CRONICE = AC  
4 UZURA = UZ  
5 PRAG CRITIC PRIN ATAC VIRUSAL = PCAV 
6 PRAG CRITIC PRIN ACUMULARE = PCAC 
7 ENERGETIC TELURIC = ET  
8 ENERGETIC AMBIENTAL = EA  
9 CAMP DINAMIC NEGATIV = CDN  
10 DIETA = D  
11 CANTITATIV = C  
12 METALE GRELE = MG  
13 GRASIMI = G  
14 ALCOOL = A  
15 FUMAT = F  
16 OTRAVURI = O  
17 DULCIURI = DL  
18 APA INSUFICIENTA = AI  
19 VASE-COLESTEROL = LDL  
20 VASE-RIGIDIZARE = VRZ  
21 PIERDERE MINERALE = PM  
22 EFORT FIZIC = EF  
23 INTRETINERE FIZICA = IF  
24 TRATAMENT AFECTIUNI = TAF  
25 SISTEM IMUNITAR-PROLIFERARE = SIM  
26 SISTEM IMUNITAR FACT. EXOGENI = SIE  
27 MONITORIZARE PSI = MPSI  
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MONITORIZARE PSI 

 

   Apele minerale de la Baile Olanesti                                                         
 Daca suferiti de rinichi, de stomac si ficat, de plamani, de bronsite, 
reumatisme si alergii pe care le tarati dupa dvs. de ani si ani, duceti-va la Baile 
Olanesti. Apele minerale care izvorasc in judetul Valcea fac adevarate minuni. 
Salba de statiuni balneoclimaterice din judetul Valcea se numara printre cele mai 
renumite din Europa si din lume. Dar intre toate, apele de Olanesti fac adevarate 
minuni. Multi dintre cititorii mei mi-au semnalat vindecari aproape miraculoase, 
asa ca subiectul mi-a trezit interesul.                                                                             
  Care este istoria Olanestiului?                                                                      
 Este cunoscut faptul ca Baile Olanesti este o statiune cu o vechime pierduta 
in negura vremurilor. Apele minerale care izvorasc de sub muntii Gerea, Folca si 
Caprareata au fost analizate inca de prin 1830, cand li s-a dat si girul terapeutic 
impus de prezenta masiva a iodului in compozitia lor. In 1873, apele de Olanesti s-
au afirmat pe plan international, fiind premiate cu aur la diverse expozitii si 
simpozioane de specialitate, statiunea capatand statutul de "vedeta". Asta pana in 
1895, cand o rupere de nori si o mare inundatie i-au astupat izvoarele, statiunea 
de-abia afirmata cazand in uitare. Dupa primul razboi mondial, o data cu 
recaptarea izvoarelor minerale, Olanestiul si-a reluat locul de frunte in randul 
statiunilor balneoclimaterice. 
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      Ce este atat de special in apele de Olanesti?                                      
 La Olanesti sunt peste 30 de izvoare cu ape minerale sulfuroase, clorurate, 
slab iodurate, bromurate, sodice, calcice, magneziene, oligominerale, hipotone, 
izotone - folosite pentru cura de ingestie (interna). Pentru cura externa exista ape 
speciale: hipertone, sulfuroase si sodice. Trebuie sa subliniez ca proprietatile 
terapeutice ale apelor de Olanesti sunt potentate de aerul ozonat, puternic incarcat 
cu ioni negativi si de climatul de crutare conferit de altitudinea la care este situata 
statiunea. 

      In ce boli se recomanda cura cu ape?                                          
 Apele de Olanesti si-au dovedit eficienta terapeutica in tratamentul 
urmatoarelor boli:                                                                                - afectiuni ale 
rinichilor si cailor urinare (infectii urinare, litiaza renala, microlitiaza urinara);                                        
- afectiuni ale tubului digestiv si ale glandelor anexe (hepatita cronica, diskinezii 
biliare, litiaza biliara, ulcer gastric si duodenal, gastrite cronice, pancreatite cronice, 
colite de fermentatie sau de putrefactie);                                                - afectiuni 
respiratorii (bronsite cronice, astm bronsic infectios sau infecto - alergic);                                                 
- afectiuni dermatologice (eczeme cronice, alergodermii, micoze);                             - 
boli de nutritie (guta, diabet, obezitate, dislipidemii) si metabolism;                     - 
boli ORL;                                                                                                                  - boli 
alergice (alergii cutanate, digestive, medicamentoase);                          - boli asociate 
(afectiuni reumatismale degenerative, abarticulare, boli profesionale, afectiuni 
endocrine). 

      In ce consta tratamentul? 

 Tratamentul balnear cuprinde atat balneatia interna (cura cu ape minerale), 
cat si balneatia externa (bai cu ape minerale). De asemenea, ca un supliment al 
balneatiei interne, facem si injectii cu ape minerale pentru cazuri mai grave - 
afectiuni dermatologice sau astm bronsic. Rezultatele sunt foarte bune. Aceste 
injectii se fac de foarte mult timp si au fost realizate in urma unor studii facute la 
Institutul National de Balneologie si Recuperare Medicala. Ele se administreaza 
subcutanat, intramuscular sau intravenos, in functie de boala pacientului. De 
remarcat este faptul ca apa este sterila; se injecteaza exact in forma sub care 
izvoraste din pamant. In afara de balneatia cu ape, se fac si proceduri standard de 
fizioterapie, pentru afectiunile reumatice sau posttraumatice.                                                      
 Tratamentul este recomandat pentru orice varsta? Bineinteles. Tratamentul 
balnear este bun, atat pentru oamenii in varsta, cat si pentru copii. Chiar s-au facut 
unele statistici care au aratat ca numai in sectorul alergiilor circa 30 % din 
populatie este afectata, in special copiii. Or, la Olanesti, alergiile se trateaza 
spectaculos.                                                 Stiu ca locurile de cazare in statiune sunt 
proprietatea unor ministere sau sindicate. Cum pot ajunge solicitantii sa 
beneficieze de un tratament balnear la Baile Olanesti? Solicitantii biletelor de 
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tratament balnear se vor adresa Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, iar 
biletele pot fi procurate de la oficiile de pensii judetene sau de sector ale Directiei 
Generale de Munca si Protectie Sociala. Pentru a beneficia de un bilet, solicitantul 
are nevoie de urmatoarele acte: buletin de identitate, cupon de pensie (de stat, 
agricultor, IOVR), adeverinta de la medicul de familie. Pensionarii platesc pentru o 
cura de 18 zile 70 % din valoarea pensiei, iar persoanele incadrate platesc 50 % din 
valoarea salariului. Este bine ca solicitantii sa primeasca indicatia corecta de 
statiune, sa vina cu un diagnostic corect stabilit si cu analize medicale recent 
efectuate. 
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LIPOTIMIA.doc 

LUMBAGO.doc 

MARARUL.doc 

MASLINELE.doc 

MENOPAUZA.doc 

MENSTRUATIA.doc 

MERELE.doc 

MIGRENELE.doc 

MIOPIA.doc 

MORCOVUL.doc 

MUCILAGIUL.doc 

NASUL.doc 

NEFRITA.doc 

NEVROZA.doc 

OBEZITATEA.doc 

OCHII.doc 

ORGELETUL.doc 

OXIURIAZA.doc 

PALPITATIILE.doc 

PANARITIU.doc 

PARUL.doc 

PATRUNJELUL.doc 
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PERELE.doc 

PESTELE.doc 

POTENTA.doc 

PRAZUL.doc 

PROPOLISUL.doc 

PROSTATITA.doc 

PRUNELE.doc 

PSORIAZISUL.doc 

RACELI.doc 

RAGUSEALA.doc 

REUMATISMUL.doc 

SINUZITA.doc 

SPANACUL.doc 

STEVIA.doc 

STRUGURII.doc 

TALPILE.doc 

TELINA.doc 

TENIA.doc 

TOMATELE.doc 

TRAHEITA.doc 

TRANSPIRATIA.doc 

TUSEA.doc 
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URECHEA.doc 

URTICARIA.doc 

USTUROIUL.doc 

VARICE.doc 

VARSATURILE.doc 

VITILIGO.doc 

 Algae – non - vascular plants, with chlorophyll 
 Archaea 
 Bacteria - unicellular plant lacking chlorophyll and without a nucleus 
 Fungi - parasitic or saprophytic plants, lacking chlorophyll 
 Invertebrates - animals without backbones: worms and insects 
 Mycoplasma – non - motile organisms, without cell walls, between bacteria 

and viruses 
 Plants - multicellular, vascular, chlorophyll containing organisms 
 Protozoa - single cell motile water-borne organisms 
 Spiroplasma - slender spiral bacteria, often pathogenic 
 Vertebrates - animals with spines 

To access a complete lists of species belonging to a family or genus click on the 
respective highlighted family/genus name. 

Algae - Family Phycodnaviridae - Genus Phycodnavirus 
                                                      Type species: Paramecium bursaria    
   Chlorella virus 1 

Archaea - Family Fuselloviridae - Genus Fusellovirus 
                                              Type species: Sulfolobus virus 1 

               - Family Lipothrixviridae - Genus Lipothrixvirus 
                                                        Type species: Thermoproteus virus                                             
Bacteria - Family Corticoviridae - Genus Corticovirus 
                                                      Type species: Alteromonas phage    
           PM2 

          - Family Cystoviridae - Genus Cystovirus 
                                               Type species: Pseudomonas phage f6 
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         - Family Inoviridae - Genus Inovirus 
                                          Type species: coliphage fd                                                                  

             - Family Leviviridae - Genus Levivirus 
                                               Type species: enterobacteria phage MS2             
          - Genus Allolevivirus 
              Type species: enterobacteria phage Q B 

        - Family Microviridae - Genus Microvirus 
                                            Type species: coliphage fX174                                                               
     - Genus Bdellomicrovirus 
       Type species: Bdellovibrio phage MAC1  
    - Genus Chlamydiamicrovirus 
       Type species: Chlamydia phage 1 

       - Family Myoviridae - Genus "T4 - like phages" 
             Type species: coliphage T4 

       - Family Podoviridae - Genus "T7 - like phages" 
              Type species: coliphage T7 

       - Family Siphoviridae - Genus lambda-like Phages" 
       Type species: coliphage lambda 

      - Family Tectiviridae - Genus Tectivirus 
            Type species: enterobacteria phage PRD1 

Fungi - Family Barnaviridae - Genus Barnavirus 
              Type species: mushroom baciliform                              
 - Family Hypoviridae - Genus Hypovirus 
                                             Type species: Cryphonectria hypovirus    
          1-EP713 

       - Family Partitiviridae - Genus Partitivirus 
                                           Type species: Gaeumannomyces      
    graminis virus 019 / 6A                                                       
   - Genus Chrysovirus 
                                           Type species: Penicillium chrysogenum    
    virus                                                                             
  - Genus Rhizidiovirus 
                                           Type species: Rhizidiomyces virus 

      - Satellites - ssRNA Satellite Viruses 
                         Type species: tobacco necrosis satellite 
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      - Family Totiviridae - Genus Totivirus 
                                       Type species: Saccharomyces cerevisiae    
         virus L - A 

Invertebrates - Family Baculoviridae – Genus Nucleopolyhedrovirus 
            Type species: Autographa   
           californica                                             
        - Genus Granulovirus 
                                                             Type species: Plodia     
           interpunctella granulovirus 

             - Family Birnaviridae - Genus Entomobirnavirus 
                                                Type species: Drosophila X virus 

            - Family Iridoviridae - Genus: Iridovirus 
                                             Type species: Chilo iridescent virus                        
      - Genus Chloriridovirus 
                                            Type species: mosquito iridescent virus 

            - Family Nodaviridae - Genus Nodavirus 
                                                Type species: Nodamura virus 

            - Family Parvoviridae                                                                           
 Subfamily: Densovirinae - Genus Densovirus 
                                                        Type species: Junonia coenia    
         densovirus                                                                       
        - Genus Iteravirus 
                                                        Type species: Bombyx mori    
         densovirus                                                             
       - Genus Contravirus 
           Type species: Aedes aegypti   
          densovirus 

            - Family Polydnaviridae - Genus Ichnovirus 
                                                    Type species: Campoletis     
              sonorensis virus                                                          
    - Genus Bracovirus 
        Type species: Cotesia    
       melanoscela virus 

            - Family Poxviridae - Subfamily Entomopoxvirinae                                         
       - Genus Entomopoxvirus A 
         Type species: Melolontha melolontha   
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        entomopoxvirus                                                               
      - Genus Entomopoxvirus B 
         Type species: Amsacta moorei    
        entomopoxvirus                                                             
      - Genus Entomopoxvirus C 
                                             Type species: Chironomus luridus    
       entomopoxvirus 

          - Family Reoviridae - Genus Cypovirus 
                                            Type species: Bombyx mori cypovirus 1 

         - Satellites - ssRNA Satellites 

         - Family Tetraviridae - Genus: "Nudaurelia capensis beta-like   
              viruses" 
        Type species: " Nudaurelia capensis     
       beta virus                                                                  
     - Genus "Nudaurelia capensis omega-   
      like viruses" 
       Type species: Nudaurelia capensis   
      omega virus 

Mycoplasma - Family Inoviridae - Genus Plectrovirus 
                                                 Type species: Acholeplasma phage L51 

                  - Family Plasmaviridae - Genus Plasmavirus 
                                                         Type species: Acholeplasma                           
           phage L2 

Plants 

       - Family Bromoviridae - Genus Alfamovirus 
                                             Type species: alfalfa mosaic virus                        
                              - Genus Ilarvirus                                                            
      Type species: tobacco streak virus                                  
    - Genus Bromovirus 
                                            Type species: brome mosaic virus                                         
- Genus Cucumovirus 
       Type species: cucumber mosaic virus 

      - Family Bunyaviridae - Genus Tospovirus 
       Type species: tomato spotted wilt virus                                              
     - Genus Capillovirus                                                       
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               Type species: apple stem grooving virus                    
             - Genus Carlavirus 
       Type species: carnation latent virus                       
     - Genus Caulimovirus 
       Type species: cauliflower mosaic virus                    
     - Genus Closterovirus                                         
      Type species: beet yellows virus 

      - Family Comoviridae - Genus Comovirus 
                                           Type species: cowpea mosaic virus            
           - Genus Fabavirus 
                                           Type species: broad bean wilt virus 1                           
            - Genus Nepovirus 
                                           Type species: tobacco ringspot virus             
   - Genus Dianthovirus                                                                      
       Type species: carnation ringspot virus               
     - Genus Enamovirus 
                                           Type species: pea enation mosaic virus               
   - Genus: Furovirus 
                                           Type species: soil-borne wheat mosaic    
     virus 

      - Family Geminiviridae - Genus "Subgroup I Geminivirus" 
                                            Type species: maize streak virus          
    - Genus "Subgroup II Geminivirus" 
                                            Type species: beet curly top virus           
            - Genus "Subgroup III Geminivirus" 
                                            Type species: bean golden mosaic virus                       
     - Genus Hordeivirus 
                                            Type species: barley stripe mosaic virus             
     - Genus Idaeovirus 
        Type species: raspberry bushy dwarf   
       virus                                                                 
    - Genus Luteovirus 
                                            Type species: barley yellow dwarf virus                          
     - Genus Machlomovirus 
             Type species: maize chlorotic mottle virus             
    - Genus Marafivirus 
                                            Type species: maize rayado fino virus                                                             
             - Genus Necrovirus 
                                            Type species: tobacco necrosis virus 
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          - Family Partitiviridae - Genus Alphacryptovirus 
                                           Type species: white clover cryptic virus 1                             
     - Genus Betacryptovirus 
                                           Type species: white clover cryptic virus 2                                  
     - Genus Potexvirus 
       Type species: potato virus X                                     
- Family Potyviridae - Genus Potyvirus 
               Type species: potato virus Y                                                        
     - Genus Rymovirus 
       Type species: ryegrass mosaic virus                    
     - Genus Bymovirus 
      Type species: barley yellow mosaic virus 

        - Family Reoviridae - Genus Fijivirus 
                                          Type species: Fiji disease virus                                   
           - Genus Phytoreovirus 
                                          Type species: wound tumor virus                                    
          - Genus Oryzavirus 
                                          Type species: rice ragged stunt virus 

Mononegavirales - Family Rhabdoviridae – Genus Nucleorhabdovirus 
                                                                   Type species: potato yellow     
                dwarf virus 

                       - Satellites - ssRNA Satellite Viruses 
                                          Type species: tobacco necrosis satellite            - 
Family Sequiviridae - Genus Sequivirus 
                 Type species: parsnip yellow fleck virus  
        - Genus Waikavirus 
                                                 Type species: rice tungro spherical virus                                       
                  - Genus Sobemovirus 
                                             Type species: Southern bean mosaic virus                                         
         - Genus Tenuivirus 
                                              Type species: rice stripe virus                                    
        - Genus Tobamovirus 
             Type species: tobacco mosaic virus                       
     - Genus Tobravirus 
     Type species: tobacco rattle virus 

              - Family Tombusviridae - Genus Carmovirus 
                      Type species: carnation mottle virus             
      - Genus Tombusvirus 
                 Type species: tomato bushy stunt virus                                       
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      - Genus Trichovirus                                      
       Type species: apple chlorotic   
       leaf spot virus                                   
            - Genus: Tymovirus 
                                                     Type species: turnip yellow    
        mosaic virus                                                               
     - Genus Umbravirus 
                                                     Type species: carrot mottle virus         
            - Unassigned Viruses                                               
            - Viroids 

 
Protozoa - Family Totiviridae - Genus Giardiavirus 
                                                 Type species: Giardia lamblia virus                                               
                 - Genus Leishmaniavirus                                       
               Type species: Leishmania RNA virus 1-1 

Spiroplasma - Family Microviridae – Genus Spiromicrovirus 
              Type species: Spiroplasma phage 4 

Vertebrates - Family Adenoviridae - Genus Mastadenovirus 
               Type species: human adenovirus 2                                 
       - Genus Aviadenovirus 
         Type species: fowl adenovirus 1  
       - Genus: "African swine fever - like  
        viruses" 
                Type species: African swine fever   
      virus 

             - Family Arenaviridae - Genus Arenavirus 
                                                  Type species: lymphocytic     
            choriomeningitis virus 

                                             - Genus Arterivirus 
          Type species: equine arteritis virus 

               - Family Astroviridae - Genus Astrovirus 
                                                   Type species: human astrovirus 1 

               - Family Birnaviridae - Genus Aquabirnavirus 
              Type species: infectious pancreatic   
    necrosis virus                                                  
          - Genus Avibirnavirus 
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              Type species: infectious bursal   
     disease virus                                                              
- Family Bunyaviridae - Genus Bunyavirus 
              Type species: Bunyamwera virus            
           - Genus Hantavirus 
              Type species: Hantaan virus                         
           - Genus Nairovirus 
              Type species: Nairobi sheep    
             disease virus                                                     
          - Genus Phlebovirus 
              Type species: sandfly fever Sicilian   
    virus                                                             - Family 
Caliciviridae - Genus Calicivirus 
            - Type species: vesicular exanthema   
    of swine virus                                            - Family 
Circoviridae - Genus Circovirus 
           - Type species: chicken anemia virus                
- Family Coronaviridae - Genus Coronavirus 
      - Type species: avian infectious   
       bronchitis virus                                        
    - Genus Torovirus 
        Type species: Berne virus                 
     - Genus Deltavirus 
      - Type species: hepatitis delta virus 

   Mononegavirales - Family Filoviridae - Genus: Filovirus 
                                                      - Type species: Marburg virus                                                  
              - Family Flaviviridae - Genus Flavivirus 
            Type species: yellow fever virus                      
                               - Genus Pestivirus 
                       Type species: bovine diarrhea virus                                      
        - Genus "Hepatitis C - like viruses" 
           Type species: hepatitis C virus                             
  - Family Hepadnaviridae - Genus Orthohepadnavirus 
          Type species: hepatitis B virus        
        - Genus Avihepadnavirus 
              Type species: duck hepatitis B virus 

          - Family Herpesviridae                                                                
 Subfamily: Alphaherpesvirinae - Genus Simplexvirus 
               Type species: human herpesvirus 1                   
         - Genus Varicellovirus 
       Type species: human herpesvirus 3            
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 Subfamily Betaherpesvirinae - Genus Cytomegalovirus 
       Type species: human herpesvirus 5       
     - Genus Muromegalovirus 
        Type species: mouse cytomegalovirus 1            
              - Genus Roseolovirus 
       Type species: human herpesvirus 6    
 Subfamily Gammaherpesvirinae - Genus Lymphocryptovirus 
       Type species: human herpesvirus 4  
          - Genus Rhadinovirus 
      Type species: ateline herpesvirus 2  
 - Family Iridoviridae - Genus Ranavirus 
            Type species: frog virus 3                         
         - Genus Lymphocystivirus 
            Type species: flounder virus                                  
          - Genus "Goldfish virus - like viruses" 
            Type species: goldfish virus 1 

Mononegavirales - Family Filoviridae                                                                                          
            - Family Paramyxoviridae                                                                      
            - Family Rhabdoviridae                                                                 
- Family Orthomyxoviridae - Genus Influenzavirus A, B 
              Type species: influenza A virus                         
                            - Genus Influenzavirus C 
                      Type species: influenza C virus 
           - Genus "Thogoto - Like viruses" 
              Type species: Thogoto virus                              
                 - Family Papovaviridae - Genus Polyomavirus 
       Type species: murine polyomavirus 
Mononegavirales - Family Paramyxoviridae                                                
                 Subfamily Paramyxovirinae - Genus Paramyxovirus 
         Type species: human  
           parainfluenza virus 1        
         - Genus Morbillivirus 
         Type species: measles virus 

                                              - Genus Rubulavirus 
         Type species: mumps virus - 
Subfamily Pneumovirinae - Genus Pneumovirus 
         Type species: human   
        respiratory syncytial virus - - Family 
Parvoviridae                                                     Subfamily 
Parvovirinae  - Genus Parvovirus 
          Type species: mice minute virus  
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         - Genus Erythrovirus 
          Type species: B19 virus                            
          - Genus Dependovirus 
          Type species: adeno-associated  
          virus 2                                                - Family 
Picornaviridae - Genus Enterovirus 
           Type species: poliovirus 1                  
        - Genus Rhinovirus 
                              Type species: human rhinovirus 1A               
        - Genus Hepatovirus 
           Type species: hepatitis A virus  
        - Genus Cardiovirus 
            Type species: encephalomyocarditis                    
           virus                                                
        - Genus Aphthovirus 
                                Type species: foot – and - mouth   
         disease virus O                                      - Family 
Poxviridae                                                          Subfamily 
Chordopoxvirinae - Genus Orthopoxvirus 
     Type species: vaccinia virus                 
         - Genus: Parapoxvirus   
          Type species: orf virus     
        - Genus Avipoxvirus 
         Type species: fowlpox virus   
        - Genus Capripoxvirus 
      Type species: sheeppox virus  
        - Genus Leporipoxvirus 
        Type species: myxoma virus  
        - Genus Suipoxvirus 
      Type species: swinepox virus   
        - Genus Molluscipoxvirus 
  Type species: Molluscum contagiosum virus     
      - Genus Yatapoxvirus 
      Type species: Yaba monkey tumor virus - 
Family Reoviridae - Genus Orthoreovirus 
                                  Type species: reovirus 3                           
  - Genus Orbivirus 
                                  Type species: bluetongue virus 1       
  - Genus Rotavirus 
           Type species: simian rotavirus SA11  
   - Genus Coltivirus 
                            Type species: Colorado tick fever virus         
           - Genus Aquareovirus 
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            Type species: golden shiner virus    - Family 
Retroviridae - Genus "mammalian type B     
     retroviruses" 
    Type species: mouse mammary   
   tumor virus                                          
          - Genus "mammalian type C     
  retroviruses" 
       Type species: murine leukemia virus     
  - Genus "avian type C retroviruses" 
     Type species: avian leukosis virus  
   - Genus "type D retroviruses" 
   Type species: Mason-Pfizer monkey virus  
   - Genus "blv - htlv retroviruses" 
    Type species: bovine leukemia virus  
   - Genus Lentivirus 
  Type species: human immunodeficiency virus 1  
   - Genus Spumavirus 
      Type species: human spumavirus 

Mononegavirales - Family Rhabdoviridae - Genus Vesiculovirus 
          Type species: vesicular stomatitis  
         Indiana virus                                                                                          
                                 - Genus Lyssavirus 
                          Type species: rabies virus                                                   
                   - Genus Ephemerovirus 
           Type species: bovine ephemeral fever  
         - Satellites - dsDNA Satellites                                                          
         - ssRNA Satellites 

                 - Family Togaviridae - Genus Alphavirus 
                Type species: Sindbis virus                                 
      - Genus Rubivirus 
        Type species: rubella virus 

 Diagnostic diferential al analizelor uzuale de laborator                                   
1997 Medical Information System Inc. 25 Horseshoe La, Stamford, CT 06903 USA 

 Fosfataza Alcalina 
→ Valoare Normala: 25 - 115 UI 
→ Crescuta: Boli de Ficat - Cai biliare (obstructie canale biliare: calculi, cancer), 
colestaza (nutritie totala parenterala, sepsis, antibiotice, medicamente), colecistita 
acuta, metastaze hepatice, hepatita, CMV, Mononucleoza Infectioasa, Ciroza 
(biliara primara, alcoolica), Boli Osoase (metastaze osoase osteoblastice, cancer 
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primitiv osos Paget, hiperparatiroidism (primar sau secundar), fracturi în curs de 
vindecare, osteomalacie, ricketsi, poliartrita reumatoida), pancreatita acuta, 
insuficienta cardiaca congestiva, sarcina / nastere, Cancer (metastaze osoase / 
hepatice, mielom multiplu, leucemie), medicamente (medicamente colestatice, 
antibiotice, fenotiazide, estrogeni, contraceptive orale, indometacin, INH, 
Metrotrexat), hipertiroidism, perforatie / infarct intestinal, sarcoidoza, sepsis. 
→ Scazut: hipofosfatemie, hipotiroidism, malnutritie. 

 GGTP, GGT (gamma glutamil transpeptidaza / transferaza; specifica 
pentru patologia hepatica, nu se gaseste în os, se coreleaza cu fosfataza alcalina) 
→ Valoare Normala: 10 - 50 UI 
→ Crescuta: boli hepatice, colestaza, cancer (metastaze hepatice, hepatom, 
pancreatic), hepatita, icter obstructiv, traumatism hepatic, pancreatita acuta, 
hepatita alcoolica, medicamente (Dilatin, Fenobarbital), insuficienta cardiaca 
congestiva, sepsis, Sindrom nefrotic, Mononucleoza Infectioasa. 

 

 TGO, GOT, AST (transaminaza glutamil oxaloacetica serica, aspartat 
aminotransferaza) 
→ Valoare Normala: 0 - 40 UI 
→ Crescuta: IMA, Boli hepatice (hepatita, staza, necroza, colestaza, ciroza, 
obstructie biliara), miocardita, insuficienta cardiaca congestiva, embolism / infarct 
pulmonar, traumatisme, pancreatita acuta, boli musculatura scheletica, arsuri, 
anemie hemolitica, medicamente (antibiotice, Mevacor, antihipertensive, 
contraceptive orale, Teofilina, INH), Mononucleoza Infectioasa. 

 TGP, GPT, ALT (transaminaza glutamil piruvica, alanin aminotransferaza) 
→ Valoare Normala: 0 - 40 UI 
→ Crescuta: Boli hepatice (hepatita, ciroza, ficat de soc, insuficienta hepatica în 
stadii terminale, necroza, staza, colestaza, cancer, obstructie biliara), pancreatita 
acuta, Medicamente (Alopurinol, INH, Metotrexat, contraceptive orale, Fenitoina, 
Aspirina, Aldomet, Indocin, Heparina, Antibiotice), insuficienta cardiaca 
congestiva, boli ale musculaturii scheletice, Mononucleoza Infectioasa, soc, IMA, 
miocardita. 

 LDH (lactic dehidrogenaza) 
→ Valoare Normala: 50 - 240 UI 
→ Crescuta: IMA (vârf 3 - 4 zile postinfarct, LDH -1 este mai sensibila, LDH -
1>LDH - 2), miocardita, insuficienta cardiaca congestiva, Anemie Hemolitica, 
hemoliza, infarct (pulmonar, renal, intestinal), boli hepatice (hepatita, necroza), 
cancer, leucemie acuta, limfom, boli ale musculaturii skeletice, AVC, soc caloric, 
necroza tisulara, transfuzii, Mononucleoza Infectioasa. 
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 Bilirubina Totala (icter vizibil > 2.5-3.0 mg/dl) 
→ Valoare Normala: 0.2 - 1.5 mg/dl sau 3 - 25 umol/l (SI) 
→ Crescuta: boli de ficat - cai biliare (hepatita, obstructie biliara, calculi 
coledocieni, calculi veziculari, stricturi, atrezie, cancer primar sau metastaze), 
traumatism chirurgical, pancreatita,colestaza, ciroza, ficat de staza, sepsis, nutritie 
totala parenterala, Medicamente (Halotan, contraceptive orale, Alopurinol, 
antibiotice, steroizi, INH, Indometacin, Metildopa, sulfonamide, Tolbutamida, 
Cloramfenicol, Clorpromazin), Mononucleoza Infectioasa, insuficienta hepatica, 
ictere ereditare. 

 
 Bilirubina directa (conjugata, hidrosolubila, apare si în urina): 
→ Valoare Normala: 0.3 mg / dl sau 4 umol / l 
→ Crescuta: obstructie biliara (calculi veziculari, calculi coledocieni, stricturi, 
cancer (metastaze, hepatom, pancreatic, ampulom, colangiocarcinom), pancreatita, 
hepatita (virala, toxica, medicamentoasa), sepsis, nutritie parenterala totala, ciroza 
(biliara primitiva, alcoolica), Dubin Jhonson, Rotor, boala Wilson.  

 
 Bilirubina indirecta (neconjugata)                                                                 → 
Valoare Normala: 1.0 mg / dl sau 18 umol / l 
→ Crescuta: hemoliza, transuzii, Sickle Cell Anemia, hematom în resorbtie, 
hepatita, ciroza, sepsis, insuficienta hepatica congestiva, cancer, insuficienta 
hepatica, Gilbert, Crigler - Najjar. 

 Albumina (origine hepatica, 55 - 65 % proteine totale, t 1 15 -18 zile) 
→ Valoare Normala: 3,4 - 5.6 g / dl 
→ Crescuta: hemoconcentratie, deshidratare. 
→ Scazuta: Hiperhidratare, malnutritie, boli hepatice (hepatita, ciroza, insuficienta 
hepatica), Sindrom Nefrotic, glomerulonefrita cronica, enteropatii cu pierdere de 
proteine (Crohn, colita ulcerativa, boala Whipple), sarcina, cancer, arsuri severe, 
malabsorbtie, imobilizare prelungita. 

 Proteine Totale (albumina + globuline) 
→ Valoare Normala: 5.6 - 8.4 g / dl 
→ Crescute: deshidratare, mielom multiplu, sarcoidoza, inflamatii cronice, 
colagenoze (LED, PA, sclerodermie), macroglobulinemie 
→ Scazute: vezi Albumina Scazuta 

 Acid Uric  
→ Valoare Normala: 2.4 - 7.5 mg / dl sau 140 - 440 umol / l 
→ Crescuta: guta, deshidratare, insuficienta renala cronica, diuretice (tiazide), 
alcoolism, leucemie, limfom, mielom multiplu, boli mieloproliferative, 
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radioterapie, anemie hemolitica, dieta bogata în nucleoproteine, malnutritie, 
Policitemia Vera, toxemia gravidica, medicamente (chimioterapice), diabet insipid. 
→ Scazut: Medicamente (Alopurinol, Probenecid, Salicilati, corticosteroizi, 
Warfarin), SIADH, Hemocromatoza, bsoli hepatice, boala Wilson, Sindrom 
Fanconi. 

 Osmolalitatea (mOsmol / kg = mmol / kg, estimare = 2 [Na] + Azot ureic / 
2.8 + glc / 18) 
→ Valoare Normala: 274 - 296 mOsmol / kg 
→ Crescuta: deshidratare, hiperglicemie (diabet zaharat, coma hiperosmolara 
noncetotica), hipernatremie, uremie, diabet insipid (central sau nefrogen), toxine 
(etanol, metanol, etilen glicol), Medicamente (diuretice, manitol), hipercalcemie. 
→ Scazuta: hiponatremie, SIADH, intoxicatie cu apa, hiperhidratare 

 Colesterol Total: Preferabil < 200 mg / dl sau 5.18 mmol / l, borderline - 
risc moderat 200 - 239 mg / dl, risc crescut > 240 mg / dl sau > 6.20 mmol / l 
 Factori de risc pentru boala coronariana : vârsta (barbati > 44, femei > 54), 
fumat, HTA, HDL < 35 mg / dl, diabet, antecedente familiale, Colest / HDL > 4.5 
→ Crescuta: Hipercolesterolemie, Diabet zaharat, hipotiroidism, IMA, trimestrul 3 
al sarcinii, afectiuni biliare, colestaza, obstructie biliara, Sindrom Nefrotic, dieta 
bogata în colesterol, sedentarism, obezitate, Hipercolesterolemie familiala, 
Hiperlipoproteinemii, Medicamente (steroizi, contraceptive orale, fenotiazide, 
Fenitoina) 
→ Scazut: malnutritie, hipertiroidism, boli hepatice, insuficienta hepatica, mielom 
multiplu, malabsorbtie, anemie hemolitica, Medicamente (Niacina, Alopurinol, 
Colchicina, INH, Mevacor, Pravachol, Cholestiramina, Zocor, Lescol, fibre) 

 Trigliceride 
→ Valori Normale: 30 -135 mg / dl sau 0.34 - 1.52 mmol / l 
→ Crescute: Hiperlipoproteinemii primare (I -V), diabet zaharat, hipotiroidism, 
IMA, pancreatita acuta, alcoolism (acut sau cronic), Sindrom Nefrotic, boli 
hepatice, dieta bogata în lipide / glucide, guta, sarcina, Medicamente (sterorizi, 
estrogen, contraceptive orale, lipide administrate intravenos), glicogenoze. 
→ Scazute: malnutritie, malabsorbtie, hipertiroidism, medicamente ce scad 
trigliceridemia 

 LDL colesterol: Preferabil < 130 mg/dl, borderline - risc moderat 130 - 159 
mg/dl, risc crescut > 160 mg / dl; [LDL = colesterol total – TG / 5 - HDL]                                                
 HDL colesterol: risc cardiac scazut > 45 mg/dl sau 1.16 mmol/l, risc 
cardiac crescut < 35 mg/dl sau 0.90 mmol/l 
→ Crescut: sport regulat, aport moderat de alcool, Niacina 
→ Scazut: fumat, sedentarism, obezitate, insuficienta renala, diabet, beta blocante. 
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 Amilaze 
→ Valori Normale: 20 - 140 UI; provin din pancreas, gl. salivare, ficat. 
→ Crescute: pancreatita acuta, ulcer peptic perforat (posterior), colecistita acuta, 
obstructie canal cistic, cancer pancreatic, pseudochist pancreatic, ascita 
pancreatica, ocluzie intestinala, perforatie intestinala, infarct intestinal, peritonita, 
apendicita acuta, sarcina, sarcina extrauterina, ruptura de chist ovarian, 
coledocolitiaza, parotidita, oreion, traumatism de gl. salivare sau pancreas, infarct 
pulmonar, arsuri, cetoacidoza diabetica, insuficienta renala, alcoolism acut, 
colangiopancreatografie retrograda endoscopica, macroamilazemia, Medicamente 
(Morfina, Aspirina, diuretice tiazidice, corticosteroizi, Azartioprina, contraceptive 
orale), ciroza. 
→ Scazute: pancreatita cronica în stadiu terminal, insuficienta hepatica, hepatita 
severa. 

 Lipaza 
→ Valori Normale: 20 - 140 UI, în diagnosticul tardiv al pancreatitei acute, creste la 
2 saptamâni, dupa un episod acut de pancreatita; specifica pancreasului. 
→ Crescuta: pancreatita acuta, cancer pancreatic, colecistita acuta, obstructie canal 
pancreatic, ocluzie intestinala, infarct intestinal, ulcer peptic perforat, narcotice. 

 CPK CK (creatin fosfokinaza) 
→ Valori Normale: 5 - 200 UI (izoenzime MB, MM, BB) 
→ Crestere CPK totala: IMA, chirurgie cardiaca, post injectii IM, traumatisme, 
sindrom de strivire, politraumatisme, resuscitare cardio pulmonara, defibrilare, 
electrocutare, miozita, rabdomioliza, AVC, eforturi intense, soc. 
→ Crestere CPK - MB: IMA, angina instabila, chirurgie cardiaca, ischemie cardiaca, 
miocardita acuta, pericardita, cardiomiopatie, defibrilare, rabdomioliza, distrofii 
musculare. 
→ Crestere CPK - BB: AVC, hemoragie subarahnoidiana, tumori cerebrale, 
convulsii, soc, traumatisme craniene, neurochirurgie, embolism / infarct 
pulmonar, cancer (digestiv, sân, ovar, plamân). 
→ Crestere CPK - MM: traumatisme, sindrom de strivire, post operator, injectii IM, 
EMG, rabdomioliza, miozita (poli -, dermato -), distrofie musculara, efort fizic 
intens, hipertermie maligna, convulsii. 
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	Radiestezie
	Radiestezia este cunoscută din antichitate, chiar din preistorie. Sub aspect geografic, radiestezia sub diferite forme era cunoscuta pe toate continentele. În jurul anului 1750, abatele francez de Bouily sistematizează informaţiile despre fenomen şi dă numele acestei ştiinţe potrivit uzantelor vremii.                                                        Etimologia cuvântului provine din limba greacă, unde radios = radiaţii şi esthesia = sensibilitate. Abatele de Bouily este considerat părintele radiesteziei în Franţa, ţară cu cel puţin 3 societăţi de radiestezie si sindicat national al radiestezistilor din 1954.  Instrumentele radiestezice folosite in vremurile vechi erau toiagul, pendula, nuiaua bifurcata de alun. Deseori radiesteziştii au fost apropiaţi conducătorilor sau au fost respectati de comunitatile locale in cadrul carora traiau si activau.
	Formele gând:
	Corpul uman este format din circa 70% apa
	Scanare

	CAMPURILE
	BIOCAMPURILE  
	La om, CIE (Corpul Informational Energetic, Corpul Infoenergetic) pastreaza forma celui fizic - CF; este o deosebire intre aura si corp infoenergetic in sensul ca aura este o generare de camp a corpului fizic, pe cand corpul infoenergetic pastreaza toata informatia celulelor. El este eteric si depaseste granitele corpului fizic cu cativa mm, cel mult 1 cm. Este ideal ca CIE sa fie perfect simetric, cu cele trei axe ale sale – fata - spate, lateral, inaltime – pe CF; aceasta este ipostaza Corpului nostru Model, cel cu care ne nastem.                                                                                      De regula insa, in situatiile vietii de zi cu zi, el nu este perfect simetric fata de corpul fizic, ci apare ca desimetrizat; uneori se deplaseaza pana la „a fugi” cu totul mai ales la traume puternice sau la sperieturi. De aceea, este necesar ca – din cand in cand, sa-l „punem la loc”. Prin gandire logica (de preferat imediat!) si comanda „Nu s-a intamplat nimic!”, CIE (Corpul Infoenergetic) revine, dar depinde doar de noi sa revina complet si asa cum trebuie, cat mai simetric cu putinta. Este de dorit sa ne facem un reflex din a-l pune la loc cat mai des cu putinta, tot asa cum salvam informatia in computer. In anestezie totala, CIE se rupe de CF; in somn, pleaca uneori. Se considera ca cele doua corpuri  - CIE si CF – sunt legate de „firul de argint”. Sursa de schimb biunivoc intre corpuri se afla in UI (Universul Informational).
	PARAMETRI COMPORTAMENTALI
	ALTI PARAMETRI
	ECRANAREA                                                                                                                 FIRUL are doua proprietati majore:                                                                                  1. are un camp imens raportat la sectiunea sa transversala                                                                                             2. are posibilitatea de a transmite – aproape fara pierderi – energia, informatia, indiferent de lungimea lui.
	FORME – GAND                                                                                    Atunci cand vorbim despre FG (Forme - Gand), vorbim – de fapt – despre triada GAND – TRAIRE – IMPRIMARE.
	SISTEMUL NERVOS CENTRAL
	SISTEMUL NERVOS CENTRAL – NEUROSECRETIILE                                                    Va amintiti ca mai inainte am discutat despre importanta SNC asupra imunitatii sau importanta imunitatii in cadrul SNC si atunci am discutat de o serie intreaga de substante care se pot produce in organism, legate insa numai de sistemul imunitar; toate cu favorabilitatile respective. Astazi voi discuta despre SNC, din alt punct de vedere si anume: neurosecretiile. Stim cu totii ca in ceea ce priveste SNC problema este foarte vasta si ca in tot ce fac ca investigatii si ca interventii trebuie sa fac mereu apel la SNC pentru ca acolo se gasesc mecanismele fara de care nu se poate ajunge la cauza primara, fara de care nu se poate avea pretentia de a ameliora o afectiune. Materialul de fata îl consider o completare la cel din 10.11.1999 si-l voi numi partea a II-a. Acest material este de o mare importanta pentru noi. In primul rand pentru ca am un limbaj comun cu medicul, cu specialistul si in al doilea rand ca pot investiga zone de nepatruns pentru medic. La ora actuala medicul poate depista o tumora prin aparatura existenta in dotarea medicinii alopate; radiestezic insa pot aborda studii pe o carare cunoscuta medicilor, dar uneori imposibil de abordat pentru ei.
	Analize radiestezice ale urgentelor                              Radiestezia are eficienta in preventie si nu trebuie sa se ajunga in starea de urgenta. 
	Tamponada inimii (TI) - este o decompensare a inimii produsa de o acumulare de lichid sub tensiune în cavitatea pericardica.  Acumularile de lichid (1 litru, chiar mai mult) se pot produce în timp (luni, ani) sau se pot produce brusc. În cazul în care ele se produc lent apare o simptomatologie, prezentandu-ne la medic acesta va putea pune diagnosticul si cu o medicatie corespunzatoare se poate preveni o astfel de situatie. Problema neplacuta este cand acumularea de lichid se produce brusc, chiar cu numai 200 - 300 ml.
	  Bioenergetic:                                                                                                                                                       - la ABEPTBC- viral sau bacterian se fac masuratori radiestezice de favorabilitate pentru medicatie în colaborare cu medicul;                                                                                         - pentru IM si RA – REBEC. Un PTI de 65 - 70 raspunde foarte bine la REBEC, chiar daca este în legatura cu un viitor IM.                                               Anevrismul ca atare se trateaza si el foarte bine prin REBEC chiar daca îsi pastreaza forma, mai ales daca este congenitala. Se întareste si se elasticizeaza peretele vasului. Este foarte importanta aceasta elasticizare, deoarece înlatura friabilitatea vaselor.                                                                        Nota:  În toate cazurile de oprire a inimii resuscitarea se face rapid în primele 3 - 4 minute (dupa aceasta perioada intervine decerebralizarea ireversibila) prin respiratie gura la gura si masaj cardiac cu presiune ritmica. Nu se executa resuscitare în caz de tamponada a inimii. (aceasta se recunoaste prin aparitia cianozei la gat, se vad clar vasele edematate, înrosite).
	CORD PULMONAR ACUT (embolism pulmonar – CPA) este o hipertensiune pulmonara brutala cu supraîncarcarea brusca a ventricului drept ce duce la dilatarea si ischemizarea cavitatii respective. De obicei CPA este secundar unui baraj vascular acut (embolie pulmonara). Aceasta duce si ea la tulburari acute în irigatia cororaniana.



	“Posibil“/ denumire
	ABEP – cauze
	Urgente ale mecanismului hemostazei                                          Purpura infectioasa are urmatoarele forme:                                         - SINDROMUL WATERHOUSE FRIDERICHSEN                                   - tablou clinic: se intalneste la bolnavii cu septicemie, cu evolutie acuta foarte grava; se manifesta prin:                                                              → hemoragii;                                                                                                                                                               → echimoze intinse si confluente bine delimitate de culoare rosie -violacee, mai ales la membre;                                                                               → insuficienta suprarenala acuta ducand la colaps vascular, brutal, de cele mai multe ori fatal. Astfel este posibil ca de la inceput de septicemie sa se ajunga la acest sindrom foarte grav.
	Urgente abdominale acute
	Sistemul Endocrin 1
	Hipofiza                                                                                        Si aceasta glanda, ca si hipotalamusul, este parte componenta a SNC si a SE; deci, face parte din sistemul nervos central, dar are si functie endocrina: secretor de hormoni.                                                                                                                       Hipofiza este o glanda localizata la baza creierului, intr-o mica depresiune a osului sfenoid, langa saua turceasca. Este constituita din doi lobi: lobul anterior numit adenohipofiza aflata in punga Rathke care secreta o serie de hormoni trofici cu roluri metabolice complexe si lobul posterior numit neurohipofiza (lob neural) de origine nervoasa care secreta doi hormoni. Mai exista si partea intermediara care are insa rol secundar: ea compune adenohipofiza.                                                                                        Hipofiza este in stransa legatura functionala cu hipotalamusul prin sistemul port – hipo – talamus - hipofizar, tractul hipo – talamo -hipofizar si mecanismele de feed back negativ, pozitiv, direct si indirect. Impreuna cu hipotalamusul formeaza asa numitul "creier endocrin".                                                                                                Adenohipofiza formata in special din lobul anterior plus partea intermediara, constituie hipofiza glandulara. Activitatea adenohipofizei se afla sub dublu control: neurohormonii hipotalamici determina stimularea specifica hormonala si mecanismul de feed - back care actioneaza, atat asupra hipotalamusului, cat si asupra hipofizei insasi.

	Sistemul Endocrin 2
	EPIFIZA - glanda pineal este o formatiune musculoasa glandulara de forma unui con de brad, situata intre tuberculii cvadrigemeni si corpul calos si se dezvolta in tavanul ventriculului 3. Este bogat vascularizata si inervata.                                                    Rol:                                                                                                                            - organizare circadiana si sezoniera a functiei cerebrale si endocrine prin sincronizare cu lumina mediului exterior                                                                                       - regleaza functiile legate de reproducere                                                                  - ciclul somn - veghe                                                                                        - echilibrul electrolitic                                                                            Hormonii eliberati de epifiza:                                                                             - melatonina (ritm de producere circadian)                                                                                        - seratonina                                                                                                                                - vasotocina                                                                                                                    Eliberarea acestor hormoni se face in curentul sanguin si lichidul cefalorahidian.
	TIROIDA
	PARATIROIDELE sunt 4 glande mici situate posterior tiroidei, de care adera. Ele secreta parathormonul (PTH) - hormon indinspensabil vietii.                                                                                                                   P.T.H. are rolul de a mentine echilibrul fosfocalcic in lichidul extracelular. Reglarea secretiei de P.T.H. este umorala, determinata de scaderea Ca sanguin; depinde deci de nivelul calcemiei. In cazul hipovitaminozei D, calciul sanguin scade, datorita unei alimentatii sarace in Ca, in caz de sarcina, lactatie sau in hiperplazia paratiroidelor.                                                                                          Activitatea paratiroidiana este condusa de nivelul concentratiei sanguine a Ca ionizat, care actionand direct asupra glandei si determinand printr-un mecanism de feed-back scadere si inhibarea secretiei, cand calcemia creste. Hipomagneziemia stimuleaza de asemenea secretia de P.T.H., secretie ce este potentata de catecolarnine ca si de A.M.Pc (ciclic) = al 2 - lea mesager care determina activarea echipamentului enzimatic preexistent in celula si producerea de efecte fiziologice specifice. Este derivat al acidului adenilic cu rol de coferment in reactii enzimatice.

	Sistemul Imunitar
	ACNK >80
	PRL >60
	Inconstientul                                                                                              - este cea mai mare importanta poarta prin care patrunde si mai apoi lucreaza raul din noi (intre bine si rau):                                                                       - cauza a multor afectiuni si a disconfortului psihic                                    - necesita atentie, analiza, determinari, directionare si navigare printre evenimente = conduita de viata
	Proceduri radiestezice infoenergetice                                            Scanare radiestezica structuri:                                                                     - se evidentiaza posibile disfunctionalitati la nivel de sistem si de organe (se stabilesc nivele de atentionare, iar interventiile chirurgicale efectuate se discuta)                                                                                                  - se repereaza zone sensibile si un sumar de cauze ce ar putea crea disfunctionalitati                                                                                           - se atentioneaza asupra unor posibile evolutii perturbatoare in scop preventiv (schimbarea conditiilor poate schimba evolutia)                             - se fac recomandari de orientare naturista, iar la eventuale indicatii medicale de specialitate se pot face optimizari prin individualizare, stabilire favorabilitati, determinari de compatibilitate.                                                                                Scanare radiestezica: cauze perturbari (evolutii negative)                                                                                             - se stabilesc cauze posibile ale unor disfunctionalitati atat in sfera cunoasterii alopate cat mai ales se evidentiaza cauze ce nu intra inca in atentia medicinii academice (surse de semnal teluric, campuri de forma, campuri dinamice negative, sensibilitati la acestea)                                                                                        - se dau unele recomandari
	Scanare radiestezica inconstient:                                                                   - se considera ca inconstientul este una din cauzele majore al perturbarilor psihice si structurale                                                                                                     - se stabilesc nivele de incarcare a inconstientului cu informatii nocive, filtre de patrundere a acestora in inconstient, rezonanta cu mecanisme psihice si biologice, favorabilitate cu proceduri de descarcare                                             - se fac recomandari de orientare
	Scanare radiestezica – evenimente:                                                - se determina capacitatea organismului de a face fata la anumite evenimente ce pot interveni, posibilitatea sa atraga anumite evenimente prin nivelele de spiritualizare si de comportament                                - se fac unele recomandari de schimbare a conduitei si felul de a recepta si gandi viata
	Determinari locuri geonocive                                                                      - determinari surse de semnal teluric pe schita sau pe teren, campuri de forma, campuri dinamice negative pe suport material si pe coordonate.
	Proceduri inforenergetice (PIE)                                                        - se fac interventii de natura inforenergetica (focalizare mentala cu tinta = rezonanta cu sistemele si cu mecanismele biologice respective),  urmarindu-se dislocarea blocajelor energetice, activarea centrilor energetici, simetrizarea corpurilor, fixarea informatiilor corpului model, vitalizare, recomandari de produse naturiste, orientare de optimizare individuala.
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