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Medicina naturală a lecuit omul de secole prin simbioza mediului înconjurător cu însuși natura
umană într-un echilibru perfect, prin diversitatea plantelor, mineralelor și a produselor de origine
animală. Astăzi, prin natura istorică și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății dar și prin
necesitatea vitală a lumii, a apărut la nivel internațional o nouă ramură medicală: NATUROPATIA, în
care prin universități de sine stătătoare se creează medicul naturopat, prescurtat MDN sau ND
(Medic Naturopat – Doctor Naturopat).

Această nouă figură profesională este singura ramură care lucrează holistic și este recunoscută
internațional, utilizând toate tehnicile de diagnosticare singulare sau în colaborare cu medicina
alopatică (din punct de vedere tehnic) dar și prin intervenții specifice doar pe cale naturală, fără a fi
invazive ori dăunătoare, care se conclud prin remedierea cauzei locale, zonale și acționând puternic
asupra factorului degenerativ ca rădăcină. Această profesie lucrează integral asupra omului; este
important de menționat că medicul naturopat urmărește și acționează astfel: – stopează patologia
locală; – taie calea de alimentare zonală a patologiei ori a miasmei negative; – descoperă cauza reală
a  influenței  patologice  ori  miasmatice  dezechilibrate;  –  intervine  prin  remedii  naturale  după
biotipologia  personală  a  celui  în  cauză;  –  susține  eubiotic  persoana  în  cauză  prin  aplicarea
înțelepciunii  vizavi de cauza individuală și  socială. De aici reiese clar că un naturopat este un
policalificat în medicină și are vaste cunoștințe nu numai de specialitate ci inclusiv de îndrumare
preventivă. În această nouă ramură nu există specializare dar este un perpetum-mobile de însușire și
perfecționare a cunoștințelor de specialitate în cadrul său medical. Deci un medic naturopat are
următoarele roluri individuale și sociale: Previne prin eubiotică și remedial la nivel energofizic-
quantic (după cum observați lipsește partea psihică, deoarece partea psihică este în echilibru doar
dacă cele trei părți amintite sunt într-un triunghi echilateral în armonie); Igienizează energo-fizic-
quantic individul în ceea ce privește miasmele negative și patologiile; Stopează energo-fizic-quantic
patologiile și miasmele negative; Remediază energo-fizic-quantic local, zonal și integral; Echilibrează
energo-fizic-quantic holistic persoana în cauză.

Prin toate elementele prezentate, naturopatia stopează decăderea umană și pune baze genetice
solide și pozitive urmașilor noștri.
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De exemplu reumatismul –  Se spune că reumatismul nu se poate trata.  Reumatismul,  ca și
diabetul,  nu  sunt  patologii  ci  creatori  de  mediu  patologic.  De  aici  intervin  acei  șapte  factori
alimentativi ce pot dezvolta patologic un aparat din organismul omului ori un organ sau mai multe.
În acest caz medicul intervine prin remedii (a nu se confunda cu medicamentul) ce sunt simple
alimentații  naturale  informaționale,  deci  hrană energo-fizic-quantic  și  face parte  din totalitatea
informațională alimentativă la toate nivelurile. Tratamentul fiind cuprins între 1 și 3 ani până la
eradicarea cauzei. Se utilizează remedii bioconstituționale vegetale, minerale, animale, în diverse
preparate, după cauză și scopul urmărit. Să nu credeți că totul se va rezolva cu o floare. Nu există
un remediu absolut ci un grup informațional bine determinat și prelucrat, ceea ce va constitui baza
remedială. Aici totul va depinde de medic și pacient privind decizia: primul ca experiență clinică, cel
de-al doilea ca aplicație constantă. Întotdeauna trebuie de reținut un aspect important: o singură
plantă ori mineral, indiferent de proveniență, nu poate opri evoluția miasmatică ori patologia, doar o
va ameliora, după care „explozia” va fi mult mai puternică. Iată o altă concluzie privind necesitatea
abordării naturopatiei în toate organismele de decizie așa cum recomandă OMS și UE.

Legătură între naturopatie și eubiotică  – Cuvântul „eubiotic” apare prima dată spus de dr.
Iago…, în SUA, unde el spune că: „… medicina este mult mai mult decât medicina fizică și în mod
special cea preventivă…” dar nu reușește să explice decât partea fizică prin alimentație. În anul
1965,  în  Italia,  dr.  Luciano  Peccheai  înființează  prima  societate  de  eubiotică  unde  începe  a
implementa științific partea eubiotică fizică și influențele sale pozitive, dar rămâne doar la acest
stadiu foarte mulți ani. În perioada 2007 – 2012, subsemnatul studiind universitar naturopatia, încep
a  explica  și  demonstra  eubiotica  și  influențele  sale  benefice  energo-quantică  dar  incluzând în
alimentația fizică cele șapte alimentații care stau la baza informației celulare dintr-un organism viu
uman  și  comportamentul  său  educațional,  adică:  văzul,  auzul,  mirosul,  tactilitatea,  gustul,
magnetismul  și  visul.  De  aici  apare  educația  prin  eubiotică  prin  însușirea  anumitor  simțuri
influențate pozitiv ori negativ prin Legea Medicatrix (sau Legi Momești), Arta Medicatrix, poezia
eubiotică și muzica eubiotică. Din tot acest context apare necesitatea de o nouă meserie, aceea de
Eubioticist dar care se va supune automat naturopatiei din următoarele motive: -eubioticistul are ca
remedii  partea  descrisă  mai  sus  prin  tehnicile  respective  dar  nu  are  cunoștințe  remediale
naturopatice ca intervenție la nivel miasmatic ori patologic bioconstituțional; -medicul naturopat nu
poate face diagnoze unui număr mare de pacienți, în acest caz are nevoie de un asistent eubioticist
prin care află deviațiile ori dezechilibrele majore individualizate ori socializate ca ceva normal; -
eubioticistul este cel ce are șapte simțuri ale medicului naturopat în prelungirea sa profesională
socioindividualizată. Ambele figuri profesionale au obiective comune: -se previne dezichilibrul uman;
-se oprește decăderea umană;  -remedierea miasmelor negative și  stoparea dezintegrării  umane
(deoarece aceste miasme produc toate patologiile lumești). Din cercetările mele și ale colegilor din
străinătate, în grup sau individual clinic, rezultatele au fost aceleași indiferent de situație.

Miasmele și omul – Ce este o miasmă? Miasmele sunt de două feluri: pozitive și negative. Pe
medicul naturopat îl interesează doar partea negativă deoarece acolo trebuie să intervină imediat și
contra cronometru. Miasma negativă este partea quanto-energetică informațională falsă pe care
omul o percepe fizic prin cele șapte alimentații ale sale și de unde, prin alimentare continuă, apare o
patologie. Miasmele se pot transmite și genetic prin ADN-ul fizic sau ADN-ul plasmatic quantic.
Exemple de miasme negative după tipul de alimentație, în ordinea naturală:

-Magnetismul: fătul, în formarea sa de 9,5 luni, va acumula toxinele alimentative fizice; șocurile
verbale; comportament neadecvat uman, etc; omul matur va sesiza prezența răului de unde apare
neîncrederea;

-Tactilitatea: fătul va simți habitatul său dacă este intoxicat sau brutalitatea mișcărilor, în special a
mamei; maturul va simți o îmbrățișare falsă;
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-Auzul: în ultima lună a fătului, auzul este aproape perfect, deci atenție la ce vorbiți; copilul va
înregistra foarte repede prostiile datorită genei primitive; adultul va aplica minciuna repetitivă;

-Mirosul:  dacă copilul va crește întru mediu mizerabil  va deveni o obișnuință; adultul folosind
sinteticul,  cum  e  cazul  parfumurilor,  se  va  intoxica;  -Văzul:  copilul  va  fi  foarte  curios  și  va
înmagazina tot ce vede, deci…atenție la ce privește;

-Gustul: copilul forțat a ingera ceva ceea ce nu-i place (poate deveni alergic mai târziu doar auzind
denumirea produsului); adultul folosind în alimentație zilnică sinteticul;

-Visul: visuri în care mama gravidă se sperie și nu este tratată naturopatic; visuri ale copilăriei unde
totul este impus de frică; visuri nerealizate la copii și adulți; visul adultului care nu știe descifrarea
mesajului.

Influența eubioticii educaționale

Eubiotica, prin pârghiile ei bine definite, poate influența în mod cert pozitiv orice om, indiferent de
vârstă,  pentru  sănătatea  integrală  a  omului  dar  și  comportamentul  pozitiv  în  sfera  socială.
Deasemenea această cultură a înțelepciunii aplicate, începe cu tinerii părinții ce vor a procreea, în
timpul sarcinii, din pruncie fragedă și terminând cu anii adultului. Forma de bază este perioada
amintită înainte de procreere și în mod special în „cei șapte ani de acasă” – după vechea zicală –
urmând constant și în paralel cu învățământul primar, gimnazial, liceal, universitar și până la vârsta
de 45 de ani – de aceea strămoșii noștri nu lăsau tinerii la decizii proprii. Acest tip de educație
influențează capacitatea cognitivă energo-quantică care, în întregul omului, duce la o dezvoltare
armonioasă din  toate  punctele  de  vedere  posibile  și  chiar  cele  imposibile  –  la  prima gândire.
Cuvântul  „frumos’,  la  toate culturile  din lume,  în  realitate înseamnă armonios,  îmbinând toate
calitățile pozitive, aproape fără nici un cusur. Omul educat astfel are o perspectivă mult mai largă și
clară decizional în viațA sa individuală care este crucială într-un grup social. În tot acest context
există un cuvânt primordial: respect. De aici începe toată munca educațională, dar numai și numai
prin înțelepciune aplicată și nu filozofie oratorică unde ortoepia lasă de dorit. Baza este mereu
echilateral  triunghiulară  formată  prin  următoarele  puncte:  0.  Creația  (a  ta  nu  cea  divină).  1.
Idealismul. 2. Materialismul.

Influența naturopatiei medica – A medica prin naturopatie este o artă. Nimic nu-i ușor când nu
respecți omul din tine și cel din fața ta; nimic nu este greu când o faci din iubire spirituală. Una
peste alta necesită foarte mulți ani de pregătire: cea oficială este până în 9 ani; cea adevărată este
de cel puțin 25 de ani, dar a reală este toată viața combinând experiența teoretică cu cea clinică;
bioconstituția individului cu decizia ta; legile naturale și cele sociale. Totul va depinde de cunoștință
și conștiință. Atuurile sunt extraordinare la nivel social, într-o evoluție eubiotică, căci acolo unde
sunt  miasme negative  medicul  naturopat  intervine imediat  prin  diverse  remedii  quantice  unde
miasmele  sunt  blocate,  igenizate,  radiate  din  informația  ADN-ului  plasmatic  quantic  celular.
Exemplu Osteoporoza 0. Aici, în primul rând, trebuie exclusă cafeaua, care efectiv scoate calciul
din scheletul osos al omului. 1. Zilnic 3 linguri/zi de Equisetum arvense, Coada calului mică (nu cea
înaltă că este otrăvitoare, se poate folosi doar extern în băi) măcinată fin și băută cu apă. Atenție:
orice plantă după 6 luni de conservare proprietățile sunt mult diminuite, iar după un an an se
aruncă. 2. Calciu Regal: 1 linguriță în amestec cu apă sau suc natural la 6 ore. 3. Folosiți măcar o
dietă personală după grupa sanguină proprie. 4. Luați legătura cu un medic naturopat, sunt și alte
remedii  dar el  va decide care vi  se potrivesc, el  va aprofunda problema holistic și  vă va reda
sănătatea.
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