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EFECTELE IMUNOMODULATOARE ALE PREPARATELOR
NATURALE BIOINFORMAŢIONALE.

IPOTEZA DE LUCRU

Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul cercetării bolilor imunologice (imuno 
deficienţe, alergii, boli autoimune, cancere, îmbătrânire precoce, etc.) permite 
efectuarea unor corelaţii interdisciplinare în primul rând datorită acceptării noilor teorii 
fundamentale în domenii de cunoaştere cum ar fi: biologia, fizica, chimia.

Abordarea carteziană, reducţionistă a modelului biomedical, se limitează la 
înţelegerea fenomenelor biologice implicate în apariţia leziunilor, iar reducerea vieţii la 
simple fenomene moleculare nu este suficientă pentru a înţelege starea oamenilor, 
bolnavi sau sănătoşi. Diviziunea carteziană a influenţat practica asistenţei medicale 
tocmai prin apariţia multiplelor specialităţi medicale cu foarte puţină comunicare 
interdisciplinară. Un exemplu al acestei incapacităţi de integrare a elementelor fizice, 
biologice şi psihice ar fi abordarea durerii .

În accepţiunea clasică, boala este un inamic ce trebuie înfrânt, iar cercetările din 
medicină urmăresc idealul utopic de a elimina toate bolile, prin aplicarea cercetărilor 
medicale. Corpul uman este prea des comparat cu o maşină predispusă la defecţiuni ce 
pot fi tratate de medici şi cu medicamente. 

Apariţia noului model de sănătate şi de boală care să ţină cont de complexitatea 
fenomenelor biopsihosociale, a legăturilor intrinseci între om -„microcosmos” şi univers -
„macrocosmos”, ce permit o integrare şi o interacţiune reciprocă impune şi o altă viziune 
asupra funcţiilor biologice, cum ar fi imunitatea.

La nivel biologic rolul principal al imunităţii constă în menţinerea integrităţii structurale 
şi funcţionale a self-ului în strânsă corelaţie cu sistemul nervos şi endocrin. Sub această 
triplă comandă au loc în permanenţă, în organism, procese de reparare a ADN-ului, 
neutralizarea agenţilor patogeni, stimularea regenerării tisulare, controlul mitozelor 
celulare, producţia de anticorpi, citokine, etc. 

La nivelul funcţiilor mental-cognitive sistemul imunitar este implicat în controlul 
emoţiilor şi sentimentelor asigurând digestia emoţiilor negative (strâns legate de 
memoria creierului emoţional), această funcţie reprezentând una din principalele funcţii 
ale timusului (Inima arhaică).

La nivel spiritual imunitatea înseamnă înţelegerea şi acceptarea conştientă a 
sensului spiritual al vieţii, legătura realizându-se între cortex şi inimă, prin aceasta 
asigurându-se o homeostazie a tuturor proceselor biologice cognitive şi emoţionale, în 
concordanţă cu legile divinităţii (a fi şi a produce Lumină - Iubire).

Ne-am propus, în studiul de faţă, să utilizăm în demonstrarea efectelor 
imunomodulatoare ale unor preparate bioinformatizate, cu ajutorul unei metode 
moderne de evaluare imagistică, ce aplică principiile de biorezonanţă şi biofotonică.

MATERIAL ŞI METODA

Mecanisme de acţiune ale preparatelor Energy.
- Sunt preparate bioinformaţionale de armonizare, detoxifiere şi magnetizare, rezultând, 
prin aceasta, un efect imunomodulator complex.
- Au spectrul larg, obţinut după cele mai moderne cunoştinţe din fitoterapie, psihotronică, 
cristaloterapie şi bio-rezonanţă, printr-o tehnologie specială. 
- Au o biocompatibilitate şi o biodisponibilitate crescută, manifestată prin:

- Preparare de tip homeopatic (diluare/dinamizare);
- Absorbţie ridicată (92% comparativ cu medicamentele de sinteză);
-Un înalt grad de rezonanţă/coerenţă care asigură tropismul înalt al substanţelor 

bioorganice, vegetale sau/şi animale, din compoziţie, alegând câmpurile/structurile pe 
care acţionează în organism (remedii inteligente);

-Conţinut crescut de enzime, vitamine, compuşi macroergici cu acţiune energizantă;
-Armonizează meridianele energetice ale organismului şi prin aceasta influenţează 

favorabil problemele care decurg din funcţionarea insuficientă a organelor de pe aceste 
meridiane energetice;

-Corectează bioluminiscenţa ţesuturilor reprezentând, la propriu, un curcubeu 
vindecător (fiecare produs având o culoare dominantă definitorie, exemplu: vironal-roşu, 
korolen-violet).

Prin toate acestea, produsele Energy acţionează la nivel bio-energo-informaţional, 
exercitând un efect imuno-modulator complex de la procesul de detoxifiere necesar 
pentru reactivarea porţilor de intrare (piele, mucoase), la armonizarea neuro-endocrină 
şi până la stimularea proceselor de regenerare tisulară şi reparaţia ADN-ului.

Despre OBERON  aparat de diagnostic şi analiză nelineară

Aparatul OBERON face parte din categoria maşinilor „cu creier” care permit 
obţinerea informaţiei de la nivelul subconştientului prin prelucrarea/procesarea stării 
energo-informaţionale a organismului, metoda de analiză nelineară permite, pe
lângă diagnostic al fiecărui organ în parte şi aprecierea răspunsului unui
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SĂ NE PĂSTRĂM SĂNĂTATEA PE TOATĂ PERIOADA IERNII

Frigul, umezeala, vremea schimbătoare reprezintă factori de stres importanţi pentru 
organism. Aceşti factori, combinaţi cu unele stări de suprasolicitare fizică sau 
intelectuală ne pot face susceptibili la acţiunea agenţilor patogeni. Este bine ştiut că, în 
anotimpul rece creşte incidenţa afecţiunilor respiratorii. Condiţiile meteo nefavorabile au 
un impact negativ şi asupra celor cu boli cardio-vasculare (s-a constatat o creştere a 
frecvenţei infarctului miocardic) etc. Din aceste motive, şi nu numai, ar trebui să 
acordăm o mai mare atenţie la modul în care ne îngrijim (alimentaţie, exerciţiu fizic ş.a.) 
în această perioadă. 

Mai multe studii au arătat o predispoziţie mai acentuată spre îngrăşare în anotimpul 
rece comparativ cu celelate luni ale anului. Acest fapt poate fi explicat prin diminuarea 
activităţii fizice datorită tempraturii scăzute, zăpezii de afară dar şi printr-o predispoziţie 
genetică - cercetătorii susţin că moştenim de la strămoşii noştri nevoia de a consuma 
cantităţi mai mari de alimente bogate în grăsimi, acestea fiind folosite drept “combustibil”, 
consumul energetic pentru menţinerea temperaturii organismului fiind mai mare iarna.

 
Ce putem face pentru a avea o iarnă fără probleme de sănătate importante? 
Iată câteva recomandări:
O alimentaţie sănătoasă şi echilibrată este importantă atât pentru menţinerea şi 

întărirea sistemului imunitar dar şi pentru a preveni surplusul ponderal. În alcătuirea 
dietei pentru sezonul rece trebuie să ţinem seama de vârstă, de activitatea desfăşurată, 
de cât de mult timp petrecem în aer liber. Pentru asigurarea unei nutriţii echilibrate şi 
evitarea obezităţii, necesarul caloric zilnic trebuie corelat permanent cu tipul de 
activitate desfăşurat. Dacă este vorba despre o persoană sedentară şi care îşi petrece 
majoritatea timpului în medii încălzite, atunci este de dorit să îşi menţină, pe cât posibil, 
dieta de vară: alimente uşoare, multe legume şi fructe, altfel va ieşi din iarnă cu câteva 
kilograme în plus.

Lucrurile stau cu totul altfel în cazul persoanelor obligate să stea mai multe ore la 
temperaturi negative. În asemenea cazuri, dieta trebuie să fie mai bogată din punct de 
vedere caloric.

Pe durata sezonului rece, opţiunea fructelor şi a legumelor este mai restrânsă, dar 
acest lucru nu înseamnă că nu putem să ne alimentăm corect. Putem profita de 
portocale, mandarine, grepfruit, clementine, kiwi, mere, banane ce sunt bogate în 
vitamina C şi bioflavonoide, de legume precum morcovi, praz, cartofi, varză, conopidă 
etc atât sub formă proaspătă dar şi congelate sau sub formă de murături. Specialiştii 
recomandă să asigurăm organismului cel puţin 5 porţii de fructe şi legume zilnic. De 
asemenea, se recomandă consumarea a cât mai multe supe calde, care sunt nutritive 
dar nu îngraşă. Este de dorit a se consuma măcar o dată pe zi supă. Una dintre cele 
mai simple variante de supe este cea de legume cu carne de pui sau vită, 
după preferinţă. Se poate adăuga smântână cu un conţinut scăzut de grăsime 
pentru asortarea supei şi crochete. O altă recomandare se referă la băuturile 
ca lde , în  spec ia l  cea iu r i l e ,  ca re  a ju tă  ş i  l a  p reven i rea  răce l i i .
    Şi aportul de proteine de calitate superioară este important, deoarece acestea cresc 
imunitatea prin intermediul anticorpilor. Iarna se poate consuma un ou pe zi, ştiut fiind că 
proteina din albuşul de ou este asimilată în totalitate. Proteinele nu furnizează multe 
calorii, însă ajută la menţinerea echilibrului masei musculare, care genereazã 
căldura necesară în efortul de adaptare la condiţiile meteo vitrege.
Când expunerea la frig este prelungită ponderea grăsimilor în dieta zilnică poate să 
ajungă la 30 %, ele fiind principala sursă de calorii. Sunt recomandate grăsimile vegetale 
şi animale de calitate. 

Nu trebuie uitat exerciţiul fizic care este o componentă de bază a unui stil de viaţă 
sănătos. Pentru menţinerea unui tonus bun, a unei stări fizice şi mentale bune, zilnic 
trebuie făcut, măcar, minimul set de exerciţii de înviorare. 

Un studiu efectuat în SUA a arătat că o oră de mers susţinut într-o zi de iarnă însorită 
echivaleazã cu 2 ore şi jumătate de activitate fizică moderată efectuată în casă. Dacă, 
totuşi, plimbările lungi nu sunt o soluţie tocmai din cauza frigului de afară, un abonament 
la o sală de fitness sau orice altă activitate fizică pe care am putea sã o urmăm poate fi o 
alternativă. De asemenea, iarna este anotimpul perfect pentru efectuarea exerciţiilor în 
casă. Toate acestea te vor ajuta să ai o stare psihică bună şi energie pentru întreaga zi.

Suplimentele de vitamine pot fi utilizate ca adjuvant, de preferat prescrise de medicul 
de familie. Dintre vitamine o contribuţie importantă o are vitamina C care ajută la 
scurtarea duratei răcelii şi reducerea severităţii simptomatologiei. Mai trebuie ţinut cont 
şi de faptul că vitamina A este un nutrient esenţial pentru mucoasa sistemului 
respirator, iar vitaminele din grupul B au şi rol antiinflamator, ajutând la 
amel iorarea s imptomelor infec ţ i i lor  de că i  respirator i i  super ioare.
   Totuşi, recomandarea noastră este de a vă procura necesarul zilnic de vitamine şi 
minerale din alimentaţie, de a consuma cât mai natural cu putinţă, cu produse de la piaţă, 
cât mai puţin transformate care au un conţinut vitaminic corespunzător. 
Totodată, mâncarea gătită este mult mai sănătoasă decât cea instant. 
Respectarea acestor sfaturi vor duce la îmbunătăţirea stării de sănătate, la scăderea 
riscului de îmbolnăvire prin întărirea sistemului imunitar şi la creşterea tonusului psihic şi 
fizic. În concluzie, cu puţin efort, ne putem păstra în formă fizică maximă şi sănătoşi de-a 
lungul întregii ierni!

RECOMANDĂRI DE 
SEZON: IARNA
  
-  Decembrie: ARTRIN, 
VIRONAL,SKELETIN, 
DROSERIN, ARTRIN, 
BALNEOL
-  Ianuarie: VIRONAL, 
BALNEOL, GREPOFIT, 
FLAVOCEL, BALNEOL
-  Februarie: RENOL, ARTRIN, 
KING-KONG, BIOTERMAL
-  Martie: REGALEN, 
CYTOSAN, VITAMARIN

Dr. Alin Popescu
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Iarna este perioada din an în 
care organismul este privat de 
un element foarte important 
pentru sănătate: lumina solară, 
care este esenţială pentru 
sinteza vitaminei D. Ca urmare 
a expunerii insuficiente la soare, 
în timpul iernii nivelul vitaminei 
D din organism este minim. 
Substituţia prin alimentaţie a 
acestei vitamine este dificilă, 
datorită lipsei de alimente 
bogate în vitamina D în această 
perioadă. Faţă de celelalte 
vitamine, care nu pot f i  
s in te t iza te  în  organ ism,  
vitamina D provine mai ales din 
sinteză, care începe la nivelul 
pielii, sub acţiunea razelor 
ultraviolete, dintr-un compus 
înrudit cu colesterolul, iar 
activarea se produce la nivelul 
r i n i c h i l o r .  V i t a m i n a  D  

stimulează absorbţia intestinală a calciului şi fixarea sa la 
nivelul oaselor. În lipsa vitaminei D, copiii pot fi afectaţi de 
rahitism iar adulţii se pot confrunta cu osteorporoză. Mai multe 
studii au arătat că vitamina D joacă un rol important în 
protecţia cardiovasculară şi în prevenţia unor tipuri de 
cancer. Statisticile arată că expunerea moderată la soare poate 
scădea riscul de cancer de sân, prostată sau colon. 

Surse de vitamina D 
Pe lângă expunerea la soare, alimentaţia este o altă sursă de 
vitamina D. Alimentele cu conţinut ridicat de vitamina D sunt 
puţine şi de cele mai multe ori nu fac parte din dieta zilnică. În 
plus, alimentaţia nu poate asigura decât o parte din necesarul 
organismului.

Cele mai bune surse naturale de vitamina D sunt reprezentate 
de peştele gras (somonul, codul), uleiul de peşte, gălbenuşul de 
ou, lactatele, ciupercile. Totuşi, cantităţile zilnice care ar trebui 
consumate din aceste tipuri de alimente, pentru a 
obţine nivelul recomandat de vitamina D sunt uriaşe, motiv 
pentru care dieta contribuie doar parţial la asigurarea 
concentraţ iei optime de vitamina D din organism.

Deoarece alimentele nu pot asigura cantitatea necesară, medicii 
recomandă utilizarea suplimentelor de vitamina D, în 
special iarna, când deficienţa este considerabilă.
 
Din gama Energy, capsulele VITAMARIN reprezintă o sursă 
foarte bună de vitamina D şi E, datorită compoziţiei: ulei de peşte 
marin Engraulis japonicus ( EPA 18%, DHA 12%).

IARNA AVEM NEVOIE DE VITAMINA D

CUM STOPĂM RĂCEALA ŞI GRIPA
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Recuperarea după scoaterea bandajului ghipsat. Este cel mai important şi cel mai neglijat demers în tratamentul unei fracturi. 
De ce? Pentru că după câteva săptămâni sau luni de şedere în bandaj ghipsat, muşchii sunt atrofiaţi, articulaţiile înţepenite, iar 
redobândirea capacităţii funcţionale a membrului accidentat nu este deloc uşoară. Nenumărate persoane, care după fracturi 
sau luxaţii grave au pierdut într-o anumită măsură funcţionalitatea respectivului membru, nu s-ar fi confruntat cu această 
problemă dacă ar fi acţionat corect în timpul perioadei de recuperare. Iată câteva metode terapeutice pe care ar fi necesar să le 
faceţi în perioada de recuperare:
- Kinetoterapia, (terapia prin mişcare), este esenţială pentru a nu face greşeli grave când se reîncepe utilizarea membrului 
accidentat. Se face întotdeauna sub îndrumarea unui specialist fie în secţiile de fizioterapie ale spitalelor, fie în staţiunile 
balneare care se ocupă de afecţiunile aparatului locomotor. Specialistul în kinetoterapie va învăţa pacientul cum să-şi 
redobândească tonusul muscular şi mobilitatea articulaţiilor, în vederea recăpătării preciziei în mişcări.
- Balneoterapia face adevărate minuni în recuperarea, după fracturi şi luxaţii, anumite ape minerale de la noi, în special cele 
cloruro-sodice, sulfuroase şi termale, accelerând foarte mult procesele de refacere din organism.
- Masajul făcut 2 şedinţe /săptămână de un specialist ajută foarte mult articulaţiile şi muşchii să-şi recapete tonusul şi 
elasticitatea. Ajută foarte mult utilizarea în masaj a cremelor ARTRIN şi RUTICELIT.
- Tratamentul intern cu produse naturale În tratarea fracturilor dar şi în prevenirea lor pot fi utilizate cu succes o serie de alte 
produse din gama Energy, cum ar fi: KING-KONG (un foarte puternic roborant general), RENOL şi SKELETIN (întăresc 
sistemul osos).
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