
Am fost bolnav de Psoriazis
“Dedic aceste randuri tuturor acelora    
  care au fost alaturi de mine si m-au 
  ajutat atunci cand am suferit.”

                    
                                                                      

Nota autorului

Am scris aceste cuvinte, cu dorinta ca ele sa fie un ajutor moral, o raza de speranta
pentru cei  suferinzi de aceasta boala numita Psoriazis,  care ar trebui sa apeleze cu
incredere la  tratamentul  cu  plante  medicinale,  adica  la  fitoterapie,  atunci  cand vor
constata ca medicina alopata inca nu-i poate ajuta. 

fotoscris

De la inceput as vrea ca cititorul acestor randuri  sa nu fie suparat pe mine,
pentru faptul ca avand rabdarea de a citi, nu a putut gasi elementele esentiale, care m-
au facut sa dau titlul lucrarii, insa acest lucru constituind obiectul unei inventii, nu este
posibil dezvaluirea lui. fotodiploma



Spunand “Am fost bolnav de Psoriazis”, am intrat intr-o voita contradictie cu
medicina actuala. Toti medicii mi-au spus, cum de altfel o spun tuturor bolnavilor, ca
aceasta boala este incurabila, fara sa-si dea seama ca afirmand acest lucru fac un mare
deserviciu bolnavului.  Daca in cazul unui bolnav de cancer, de cele mai multe ori,
medicul nu-i spune acestuia in fata acest lucru, de ce oare nu si in cazul psoriazisului
nu se face acest lucru.

Metoda folosita si timpul trecut (peste 19 ani) de cand boala nu a mai recidivat,
consider ca ma indreptatesc sa folosesc afirmatia amintita.

Tot  medicii  mi-au spus  ca  boala  poate  recidiva si  dupa cinsprezece,  chiar
douazeci de ani si de aceea nu este o vindecare ci numai o ameliorare temporara. Dar
eu imi permit sa fac o comparatie nu tocmai oportuna. Daca imbolnavindu-ma de gripa
si dupa tratament la o luna sau doua ma imbolnavesc din nou si daca venind iarna
aceasta gripa isi face aparitia din nou, atunci eu sunt indreptatit sa afirm ca gripa este o
boala incurabila?. Desigur, comparatia este un pic fortata, insa am vrut sa subliniez
faptul ca acum exista un tratament al cauzelor interne care declanseaza boala Psoriazis
si  aceasta  poate  fi  vindecata,  sau  ameliorata  de  lunga  durata.  Exista  CEAIUL
DENIPLANT. fotodeniplant



 Sunt de acord ca exista posibilitatea ca boala sa-mi apara din nou, dar cum am
spus si  la  gripa,  ma voi  trata  din  nou cu  ceaiuri  si  ma  voi  face  bine  pentru  inca
douazeci de ani. Oare tu bolnavule de Psoriazis nu ai fi multumit de acest lucru!

Deci, cei care vor citi aceste randuri si sunt bolnavi de Psoriazis, as dori sa afle
de la mine si de la cei care au crezut in mine, ca in viitorul apropiat vor putea spune si
ei:”Am fost bolnav de psoriazis”.

                                   
PROPRIUL CAZ 

 
 

Pentru a face dovada celor scrise pana acum voi incepe cu prezentarea cazului
meu.foto cazpropriu
 



Debutul bolii a avut loc in perioada anilor cand fiind elev al unui liceu militar, m-am
acomodat foarte greu la privatiunile impuse. Departe de casa, de parinti, miscarea intr-
un spatiu restrins, inconjurat de garduri pazite, imposibilitatea de a parasi acest spatiu 
cand doresti, executarea de activitati strict ordonate si impuse, sunt numai cateva din
lucrurile pe care a trebuit sa le suport. Pe acest fond a intervenit si stresul provocat de
faptul ca un profesor, timp de 3 ani, in fiecare trimestru imi punea note astfel incat
eram tot timpul tinut in situatie de corijenta, pana in ultima ora a trimestrului, cind
eram trecut. Imaginati-va cat de mare era stresul in trimestrul trei, cand stiai ca daca
vei ramane corijent era posibil sa fii exmatriculat din liceu. Si venea ultima ora, cand
eram de fiecare data promovat.  Si cum am spus, in fiecare trimestru, in fiecare an
picatura de otrava imi era administrata. Pe acest fond, organismul nu a rezistat (aveam
si o constitutie firava), si am dobandit boala Psoriazis. 

La  inceput  am  urmat  tratamentul  cu  diferite  unguente,  solutii  decapante.
Leziunile se vindecau, insa dupa o perioada destul de scurta, recidivau. Mai ales ca
factorul stres era in permanenta prezent. 

Dupa liceul militar a urmat scoala de ofiteri, unde stresul, privatiunile erau din
ce in ce mai mari, iar eu trebuia sa le suport. 

Dupa primul an de scoala de ofiteri, organismul nu mai raspundea satisfacator
la unguente, deja se ajunsese la obisnuinta si dependenta. Am fost nevoit sa urmez un
tratament  cu raze  ultraviolete.  Dupa un an de tratament,  bineinteles  cu pauzele  de
rigoare, in anul urmator, 1980, razele ultraviolete nu au mai avut efectul pe care l-au
avut la inceput. Boala s-a extins pe toata suprafata corpului, inclusiv pe cap. In aceasta
situatie a trebuit sa urmez  timp de doua luni sedinte cu raze PUVA. In urma acestor
sedinte leziunile s-au vindecat in proportie de 95% ramanand numai urmele locurilor
unde au fost leziunile si cateva puncte. In anul 1981 schimband mediul de viata, deci o
parte din efectele stresante au disparut, boala nu a mai recidivat cu aceeasi intensitate,
astfel incat am putut reveni la tratamentul cu unguente, pe care l-am urmat aproximativ
2 ani. 

Mergand intr-o excursie in Muntii Vrancei 
fotovrancea



si o batrana foto batrana



auzind de suferinta  mea mi-a recomandat  sa  citesc o carte despre medicina
traditionala romaneasca si anume “Leacuri si remedii pentru boale”. 

 Am luat acea carte veche cu paginile ingalbenite de vreme, am copiat-o cuvant
cu cuvant si asa am luat la cunostinta despre efectele benefice ale fitoterapiei. fotocarte

La inceput  nici  eu  nu  am crezut,  dar  cuvintele  acelei  batrane  mi-au ramas
intiparite in memorie si acum:”Incearca maica si  cu aceste leacuri,  pentru ca nu ai
nimic de pierdut”. Si am ascultat sfatul batranei, fotosfat



am citit cartea de zeci de ori, am inceput sa adun plantele indicate acolo, sa fac
combinatii si sa le folosesc. La un momet dat rezultatele au inceput sa apara, in sensul
ca, inlaturand unguentele de care eram dependent, am 
reusit sa rezist numai cu tratamentul naturist si fara regim alimentar. Astfel a aparut
ceaiul Deniplant.  fotoceai

In urma acestui tratament empiric cum l-am numit eu atunci, am observat ca
leziunile psoriazice nu se mai formau, crustele deveneau mai subtiti, se scuturau mult
mai usor si la un moment dat pe anumite portiuni chiar nu se mai formau. Acesta a fost
primul semn, acea speranta pe care am capatat-o si care mi-a spus ca odata si odata ma
voi vindeca.

Nu pot spune ca din acel moment totul a fost foarte bine si totul a mers cum
mi-s fi dorit, deoarece tratamentul era o continua cercetare, o continua experienta. Au
fost si momente cand organismul nu a mai raspuns asa cum am dorit eu, cand leziunile
au reaparut, insa nu cu aceeasi intensitate. Atunci nu realizam ce se intampla, pentru ca
era acea cercetare pe propria-mi piele, cu metode rudimentare. Eu modificam formula
permanent, pe masura ce dobandeam noi cunostinte despre plante, crezand si dorind sa
imbunatatesc  tratamentul,  sa  mearga  mai  repede.  Asa  am  constatat  ca  ori  cate
modificari as fi facut, chiar daca as fi dublat, triplat concentratia plantelor, boala nu se
vindeca mai repede. Organismul reactiona dupa legile stiute numai de el. 

La inceput am facut un extract alcoolic si un decoct pe care le-am combinat.
Dar sa consumi o fiertura de plante care nu avea un gust chiar placut, zi de zi, luna de
luna, nu era tocmai ce imi doream. Chiar daca vazusem ca pielea se vindeca singura,
fara alte unguente, fara regim alimentar, tot mai eram tentat sa dau cu unguente, sa
scap mai repede, pentru ca ma saturasem de atatea plante. Asa am constatat ca ma
pacaleam singur.  Acolo  unde  mai  foloseam fluocinolon  sau  alt  unguent,  leziunile
dispareau rapid,  insa tot  atat  de repede reapareau.  Acolo  unde nu foloseam nimic,
leziunile dispareau mai incet, dar nu mai reapareau. 

Cum  am  precizat,  la  inceput  am  folosit  acea  combinatie  dintre  extractul
alcoolic si decoctul. Ulterior am constatat ca introducand toate plantele direc in decoct,



rezultatele erau mult mai bune, insa gustul rau al plantelor era din ce in ce mai
greu de suportat.  Atunci mi-am zis ca trebuie sa fac ceva ca tratamentul sa fie mai bun
la gust sa-l suport mai usor, sa nu devina chiar el un factor de stres. Asa mi-a venit
ideea sa  introduc lamaia  in  tratament.  Introducand lamaia in  decoct,  am obtinut  o
bautura racoritoare placuta la gust

fotopahar

 Nu  am  fost  de  acord  cu  introducerea  de  arome  mai  mult  sau  mai  putin
naturale, pentru a-i corecta gustul, cum se practica la unele ceaiuri. 

Apoi am incercat sa transform ceaiul Deniplant, in pastile efervescente, pentru
a fi si mai comod de administrat. Insa studiul realizat mi-a demonstrat ca o parte din
produsele  vegetale  introduse  de  mine  nu  pot  fi  copiate  prin  sinteza,  iar  celelalte
obtinute,  pot  da  reactii  adverse  si  efecte  secundare,  cum  dau  in  general  toate
medicamentele obtinute prin sinteza. De aceea mi-am zis ca Deniplant va ramane pana
la urma o pulbere din plante si fructe de padure, un produs 100% natural, incat sa nu
apara mai devreme sau mai tarziu manifestari neplacute si bolnavul sa stie ca nu are de
ce sa se teama.fotopulbere



 
 Referitor la regimul de viata alimentar, precizez ca nu am avut nici o restrictie,
desi in cartea aceea se recomanda acest lucru. Meniul a fost intr-adevar imbunatatit cu
legume, fructe, insa nu am privat organismul de nici un alt aliment.  Am mancat si
carne de porc, vita, pui, peste, orice am dorit, astfel ca am dus o viata normala. Imi
amintesc totusi ca la inceput nu am pus pic de alcool in gura. Mi-am zis ca va fi mai
bine. Dar venind sarbatorile de iarna si consumand alcool in cantitati moderate, am
constatat ca tratamentul nu era afectat cu nimic. Din acel moment mi-am spus ca nu
este cazul sa fiu privat de acest aliment, pentru ca o bautura consumata in cantitati bine
dozate, poate fi considerata ca aliment.                

Astfel am putut sa duc tratamentul  pana la capat, pana la disparitia totala a
leziunilor. Dar acest lucru sa nu credeti ca s-a intamplat peste noapte. 

Au fost luni, chiar ani (doi ani si jumatate) cand eu am baut zilnic acest ceai.
Si  de  atunci,  (sunt  peste  19  ani)  eu  nu  am  mai  avut  nici  o  problema  cu

psoriazisul.
 Pana in anul 1993 problema psoriazisului nu m-a mai interesat.Au fost numai
doua persoane pe care le-am ajutat  sa scape de aceasta boala.  La insistentele  unor
prieteni care mi-au spus sa brevetez acest produs si sa ajut mai multi bolnavi, m-am
hotarat sa fac acest lucru si l-am facut. 

Dupa obtinerea licentei produsului Deniplant, am incercat sa vad daca acest
tratament da rezultate si la alte persoane si am constatat ca acest lucru este posibil.
Astfel cam 80-85 % din persoanele care au urmat  tratamentul cu Deniplant au obtinut
rezultate pozitive. Insa au fost si 15-20% carora  organismul nu le-a raspuns nici la
acest  ceai.  Astfel,  daca  dupa  una,  doua  luni  de  tratament  nu  se  cunoaste  nici  o
ameliorare si organismul inca depinde de unguente, rezultatele sunt negative. 

Au fost  persoane care  si-au  rezolvat  problemele  in  5-6  luni,  dar  au  fost  si
persoane care au depasit 3 ani de tratament. Am constatat ca la copii rezolvarea a fost
mult mai rapida fata de adulti, la care organismul a raspuns mai incet. 

Din cazurile urmarite am constatat ca evolutia tratamentului este urmatoarea: in
primul   rand (asa cum am precizat  anterior),  nu trebuie folosite unguente sau alte
medicamente, de uz extern sau intern. Desi este un lucru paradoxal, am constatat ca la
anumiti pacienti care au intrerupt tratamentul cu unguente pentru o perioada mai mare
de timp, organismul lor a intrat intr-un oarecare echilibru si leziunile s-au stabilizat,
boala nemai-evoluand. Asa cum spun eu, boala a fost tratata cu indiferenta si leziunile
s-au stabilizat  numai pe anumite  portiuni.  Cu cat omul incearca sa se vindece mai
repede,  cu atat  isi  da cu mai multe  unguente diferite,  cu atat  mai  repede  se  strica
echilibrul organismului si boala avanseaza, generalizandu-se pe tot corpul.

Cu cat se intervine asupra leziunilor, pentru a forta indepartarea crustelor, cu
atat suprafata leziunilor se mareste  si dureaza mai mult  procesul de vindecare. De
aceea eu am sfatuit sa nu se scarpine leziunile, sa nu se forteze caderea cojilor. 

Atentie! In momentul in care au disparut toate leziunile de pe suprafata pielii,
nu trebuie intrerupta brusc  administrarea ceaiului. Trebuie sa se renunte treptat, o zi
da, una nu, timp de 2 luni. Daca in acest timp nu mai apare nici un punct, se poate
renunta  definitiv  la  ceai.  Este  foarte  important  acest  aspect,  deoarece  exista



posibilitatea ca pielea sa se vindece mai repede la suprafata, iar cauzele interne sa nu
fie rezolvate definitiv.

Desi  au  trecut  atatia  ani  de cand am constatat  eficienta  ceaiului  Deniplant,
acesta nu a aparut pe piata, deoarece am asteptat sa ma conving ca da rezultate la cat
mai multi bolnavi si nu am gasit un partener serios cu care sa colaborez.

Daca teoria enuntata de mine are unele lacune si poate fi combatuta, nimeni
insa, nu ne poate spune mie cit si celorlalti bolnavi, ca nu ne-am vindecat de psoriazis.

PSORIAZISUL SI EREDITATEA
Conform statisticilor medicale boala psoriazis nu este ereditara, insa poate

exista predispozitia ereditara. Pana in prezent nu se stie inca ce factori genetici sunt
raspunzatori de acest lucru. Inca nu se poate preciza daca ereditatea celulara
(transmiterea informatiilor genetice existente in structurile ADN) ori ereditatea
citoplasmatica(transmiterea informatiilor genetice existente in formatiunile
extranucleare) sau ereditatea cromozomiala (transmiterea informatiei genetice
cantonata in cromozomi) transmite acele informatii care pot duce la declansarea
psoriazisului.
Cert este ca persoanele care sunt bolnave de psoriazis pot transmite acea predispozitie
ereditara urmasilor. Altfel spus acestia sunt predispusi a avea aceasta boala. Daca pe
parcursul vietii acestia trec prin momente deosebite(traume fizice, psihice, stres, etc) si
organismul este slabit din punct de vedere imunitar, exista sanse sa se declanseze
aceasta boala. Am intilnit pacienti mama si fica (fiul) bolnavi sau unchiul si nepoata.
Am intilnit un caz in Tirgul Mures in care bunicul si nepotul aveau psoriazis, iar tatal
copilului nu avea aceasta boala. Totusi  majoritatea pacientilor cu care am stat de
vorba mi-a relatat ca nu au avut in familie rude cu aceasta boala.   
Va veti intreba ce este de facut in acest caz. 

Pentru a va raspunde la acesta intrebare va dau din nou propriul exemplu. Eu
stiind ca am suferit de acesta cumplita boala, in momentul cand fiica mea Denis a
implinit 6 luni si in alimentatia ei a fost introdus si ceaiul, din acel moment i-am
administrat si ceiutul Deniplant Baby. Astfel am reusit sa-i intaresc sistemul imunitar
si sa nu se imbolnaveasca usor. Astfel pana la virsta de 13 ani , fiica mea in afara de
vaccinurile obligatorii nu a urmat nici un tratament cu antibiotice. De fiecare data cand
exista posibilitatea sa faca o raceala usoara sau o gripa, interveneam cu tratamentele
naturiste cunoscute si astfel nu a fost nevoie de interventii medicale de specialitate.
Am intilnit multe persoane, chiar rude care avand copii mici de 2-3 ani care aveau
probleme medicale, apelau la tratament puternice, cu antibiotice, pentru a scapa mai

repede copilul de boala. Nu as vrea sa credeti ca va recomand sa nu respectati ceea ce
va prescriu medicii pediatri sau de familie, insa in aceste cazuri este bine sa ginditi mai
mult pentru ce varianta de tratament optati. De aceea v-as recomanda sa retineti ceea
ce fiica mea are drept  Motto

foto plantute
 “De ce sa mergem la cabinetul medical pentru orice afectiune

usoara?!Fitoterapia ajuta organismul sa lupte cu bolile usoare prin tratamente simple”

In  continuare  va  prezint  transcrierea  catorva  interviuri  cu  pacienti  care  au
folosit  ceaiul  Deniplant  si  cateva  cazuri  studiate  in  cadrul  Fundatiei  Medicale
“Speranta”

 



Ilie R.- 60 ani- pensionar Buftea
“Am inceput tratamentul cu plante la domnul Giurgiu dupa ani de zile in care m-am
chinuit cu boala Psoriazis. Ajunsesem sa am leziuni pe 80% din suprafata corpului.
La inceput nu am crezut ca voi reusi vreodata sa ma fac bine de aceasta boala. Toata
lumea imi spunea ca este incurabila si cu ea am sa mor. Dar iata ca nu este adevarat
acest lucru. Din anul 2003 de cand am inceput sa beau ceaiul Deniplant, am renuntat la
celelalte tratamente cu unguente si la regimul alimentar care l-am tinut ani de zile. De
atunci ma simt bine , leziunile au disparut in proportie de 98% . Acum mai am cateva
puncte rosiatice pe spate si cateva urme albe unde au fost leziunile pe burta. Sper ca in
cateva luni sa dispara si aceste puncte si sa scap definitiv de acesta boala.”

Ana B. –pensionara 58 ani Bucuresti
“Sunt o veche pacienta , bolnava de psoriazis din anul 1980. 
Prima data m-am tratat cu toate unguentele existente in farmacii. Am facut si sedinte
cu raze  UV si tot nu am scapat de aceasta boala. Ba dimpotriva, boala s-a intins pe
corp pe suprafete mari si pe toata pielea capului.
Afland de existenta tratamentului cu plante de la o prietena care a fost bolnava si s-a
tratat, am apelat si eu la domnul Giurgiu. Urmez acest tratament de peste 3 ani de zile,
timp in care am scapat de leziunile de pe corp si o parte din cele de pe pielea capului.
Desi pe cap mai am leziuni , sunt hotarata sa urmez acest tratament mai departe,
deoarece am constatat ca este singurul care a dat rezultate bune pana in prezent .”
Dan B. 48 ani –Jurist Bucuresti
‘In anul 1997 mergand la Dermatologie mi s-a spus ca am psoriazis pe pielea capului .
Stiind ca fostul meu coleg Giurgiu a fost bolnav de aceeasi boala si s-a tratat singur cu
plante, am apelat la el direct, fara a urma tratamentele clasice pe care mi le-a
recomandat medicul dermatolog. Am urmat tratamentul cu ceaiul Deniplant timp de 4
luni , in care crustele au disparut treptat . Am mai baut ceaiul inca o luna de zile , insa
nu in fiecare zi ci la 2-3 zile si de atunci boala nu a mai aparut.
Am fost foarte multumit de acest tratament, mai ales ca nu a fost greu de urmat si nu a
trebuit sa tin regim sau sa ma ung cu diferite unguente.”

George D. 40 ani Ploiesti- inginer
“Am fost bolnav de psoriazis 15 ani in care m-am tratat cu toate unguentele existente
in tara si strainatate. Boala disparea, insa recidiva din ce in ce mai des si cu amploare
mai mare. Am aflat de tratamentul cu plante din ziarul Magazin in anul 1994.Citind
articolele , am vazut ca si eu am trecut prin aceleasi momente prin care trecuse si
domnul Giurgiu. De la inceput am crezut ce am citit, l-am contactat pe domnul Giurgiu
care mi-a trimis plantele necesare prin posta.
Dupa primele doua luni de tratament leziunile au inceput sa se subtie, cojitele sa se
desprinda din ce in ce mai usor, sa cada ca o matreata mai mare (cele de pe cap), fara
sa mai dau cu nici un unguent.
Dupa 6 luni de tratament, in cap nu mai aveam nici o coaja. Mai aveam cateva puncte
pe spate, la genunchi si coate, unde au fost mai groase si in suprafata mai mare.
Totul mergea bine, pana cand avand probleme in familie(am divortat) boala a dat un
pic inapoi, in sensul ca pe abdomen au aparut cateva puncte noi, iar cele de pe spate au
mai facut cojite subtiri. M-am dezamagit un pic , insa dupa inca doua luni de tratament
punctele noi au disparut definitiv, iar cele de pe spate nu au mai facut cojite.
Avand posibilitatea sa merg in concediu la Marea Moarta, in Israel, unde auzisem de
tratamentul cu namol si pestisorii care-ti curata cojitele, am profitat de acest lucru si
am urmat doua saptamani si acel tratament. Intr-adevar la genunchi si coate cojile au
disparut dupa acest tratament, insa la intoarcerea in tara,  dupa cateva saptamani au
aparut din nou. Am continuat tratamentul cu ceaiuri si dupa inca 6 luni am scapat
definitiv de leziunile de pe tot corpul. Din anul 1996 pana anul trecut eu nu am mai
avut nici o problema cu aceasta boala si nu am mai urmat vre-un alt tratament.  In
septembrie – octombrie 2003, cand au fost acele explozii solare si furtuni magnetice,
eu am avut probleme cu inima si pe acest fond mi-a mai aparut un punct de psoriazis
pe ceafa. Am apelat din nou la ceaiul domnului Giurgiu si in numai 3 luni cojile si
leziunea au disparut definitiv. Am inteles ca au mai fost pacienti care au avut evolutii



asemanatoare, dar nu-mi fac probleme, atata timp cat exista acest tratament, care se
adreseaza asupra cauzelor interne care declanseaza aceasta boala.”
        

Nume Prenume F.A.
Prof./localitatea arhitect /Bucuresti
An nasterii. 1962
Bolnav de 19 ani
Leziuni :  pe cap, pe ceafa cruste groase
Trat_anterioare flocinolon, dermovate
Trat_Denip : 3 luni =  LEZIUNILE AU DISPARUT TOTAL
 
Nume Prenume P.L.
Profesia Medic/Iasi
An nasterii. 1954
Bolnav din 1964
Leziuni generalizat pe cap
Trat_anterioare unguente
Trat_Denip 6 luni cu intrerupere  LEZIUNILE AU DISPARUT TOTAL

Nume Prenume K.A.
Profesia eleva Iasi
An nasterii. 1986
Bolnav din 92
Leziuni pe cap
Trat_anterioare nizoral
Trat_Denip 5luni  - LEZIUNILE AU DISPARUT TOTAL

Nume Prenume K.S.
Profesia eleva Iasi
An nasterii. 1988
Bolnav 1998
Leziuni pe cap
Trat_anterioare nizoral
Trat_Denip 5 luni   =LEZIUNILE AU DIPARUT TOTAL

Nume Prenume L.G.
Profesia economist Bucuresti
An nasterii. 1962
Bolnav de 3 ani
Leziuni pe miini
Trat_anterioare unguente
Trat_Denip 3 luni cu pauze  IN TRATAMENT

Nume Prenume D.A.
Profesia Econ Bucuresti
An nasterii. 1960
Bolnav de 10 ani
Leziuni palmo plantar
Trat_anterioare unguente
Trat_Denip 4 luni  IN TRATAMENT

Nume Prenume P.A-M.
Profesia eleva Craiova
An nasterii. 1987
Bolnav de la 5 ani
Leziuni generalizat tot corpul



Trat_anterioare unguente
Trat_Denip 3 ani   LEZIUNILE AU DISPARUT TOTAL

Nume Prenume A.A.
Profesia student
An nasterii. 1975 Buc
Bolnav din 78
Leziuni generalizat puncte 1-2 cm
Trat_anterioare corticosteroizi
Trat_Denip 13 luni   IN TRATAMENT

Nume Prenume B.D.
Profesia ofiter Buc
An nasterii. 1954
Bolnav de 1 an
Leziuni pe cap
Trat_anterioare unguente
Trat_Denip 5 luni  VINDECAT 100%
 

Nume Prenume B.I.
Profesia functionar Bucuresti
An nasterii. 1957
Bolnav din1999
Leziuni pe cap
Trat_anterioare locacorten
Trat_Denip 3 luni  VINDECATA 100%

Nume Prenume C.M.
Profesia contabil Buc
An nasterii. 1950
Bolnav de 25 ani
Leziuni generalizat tot corpul cu plagi
Trat_anterioare Puva unguente , Italia
Trat_Denip 1 an   TRATAMENT INTRERUPT

Nume Prenume D.I.
Profesia economist Buc
An nasterii. 1962
Bolnav din 77 
Leziuni Palmoplantar
Trat_anterioare unguente, Puva, regim
Trat_Denip 9 luni   LEZIUNILE AU DISPARUT TOTAL 

Nume Prenume D.I.
Profesia ofiterBuc
An nasterii. 1954
Bolnav 1996
Leziuni pe cap
Trat_anterioare unguente
Trat_Denip 5luni  = FARA LEZIUNI

Nume Prenume H.I.
Profesia actor Buc



An nasterii. 1922
Bolnav de 10 ani
Leziuni pe cap, coate, spate
Trat_anterioare unguente
Trat_Denip 2 ani  ORGANISMUL NU A RASPUNS LA TRATAMENT

fotocaz

Fitoterapia

                                             “Fitoterapia a fost din totdeauna.”

Fitoterapia, adresandu-se uneori bolnavilor cronici, presupune un tratament de
lunga durata, bine condus, cu respectarea in acelasi timp a celorlalte indicatii medicale.

Primele date care atesta ca sumerienii foloseau plantele medicinale in scopuri
terapeutice, sunt datate cu 6000 de ani i.e.n., care descriau numeroase plante folosite
de acestia in tamaduirea bolilor.

In  antichitate  Hipocrat,  cel  mai  cunoscut  medic,  a  scris  lucrarea  “Corpus
Hipocraticus”, in care sunt descrise peste 200 plante medicinale.

Arabii  au  fost  primii  care  au reusit  sa  obtina medicamente  din  plante,  sub
forma de ceaiuri, siropuri, cataplasme, etc.

Chiar  Herodot  ne  arata  ca  Dacii  aveau  cunostinte  si  foloseau  plantele
medicinale pentru prepararea diferitelor leacuri. Astfel intr-o copie vieneza a celebrei
opere a lui Dioscoride, intitulata “De materia medica”, scrisa in primul secol al erei
noastre, gasim 24 de denumiri dacice ale unor plante medicinale. 

Poetul  latin  Vergiliu,  referindu-se  la  bogata  varietate  de  plante  aflate  pe
litoralul  romanesc al  Marii  Negre,  afirma intr-una  din  scrierile  sale  ca “Pontul  da
leacuri”  ca  foarte  multi  se  aventurau  in  necunoscut,  luandu-si  toate  riscurile  care



decurgeau din aceasta aventura, pentru a culege ierburile tamaduitoare din Pont.”Multe
ierburi rodeste Pontul “ preciza el.

Prima Farmacopee Romana, aparuta la Bucuresti in anul 1862, cuprinde 300 de
remedii  simple,  din  care  217  erau  de  origine  vegetala,  pentru  ca  mai  tarziu  in
Farmacopeea din 1976 care este si acum in vigoare, sa se indice ca produsele vegetale
intra in medicamente intr-o proportie de 32%. Astfel citez cateva din cele mai uzuale
produse farmaceutice romanesti care au in formula lor substante active din  plante:
codamina,  cofedol,  digitalina,  digoxin  distonocalm,  ergomet,  extraveral,  fasconal,
lizadon, nervocalm, scobutil, sirogal, ulcerotrat, etc.

Daca  stramosii  nostri  foloseau  plantele  medicinale  conform traditiei,  astazi
folosirea  lor  ar  trebui  fundamentata  stiintific,  pe  baza  probelor  si  cercetarilor  de
laborator. Acest lucru insa se realizeaza cu multa inertie si foarte putini specialisti sunt
receptivi. Si iata ca in mileniul trei suntem nevoiti sa folosim traditia romaneasca si
leacurile babesti asa cum au fost ele transmise din generatie in generatie.
 Oare asa va fi intotdeauna!    

De altfel, capitolul fitoterapiei  este departe de a fi incheiat si asta oriunde in
lume,  chiar  daca industria  medicamentelor  alopate  este  mai  puternica de cat  cea a
armamentului. Acesta pe de o parte, pentru ca exista inca multe plante medicinale care
asteapta  sa  fie  descoperite,  sau  redescoperite,  pe  de  alta,  pentru  ca  chiar  plantele
medicinale cunoscute nu si-au dezvaluit in intregime tainele.     
 

PRINCIIPIILE DE BAZA ALE FITOTERAPIEI
-Reguli sau sfaturi de aplicare-

La baza valorii  terapeutice a plantelor medicinale sta relatia dintre structura
chimica a substantelor active si actiunea lor farmacodinamica pe care o exercita asupra
elementelor reactive ale organismului.  Unele plante au proprietati  farmacodinamice
multiple  datorita  faptului  ca  majoritatea  plantelor  medicinale  au  o  compozititie
chimica  complexa,   incepand  de  la  doi  trei  compusi  si  ajungand  pana  la  20,  30
substante  chimice  identificate.  Atunci  cand  folosim  ceaiurile  medicinale  sau
amestecuri de tincturi,  pulberi de plante sau alte forme farmaceutice complexe care
contin  substante  active  diferite,  actiunea  farmacodinamica  poate  fi  amplificata  sau
diminuata. In alte cazuri nu numai asocierea gresita poate duce la insuccesul scopului
terapeutic dar se pot obtine efecte contrare, nocive cunoscute sub denumirea de reactii
adverse. Un tratament corect se face numai pe baza de diagnostic corect, ori acest lucru
nu se poate face decit  pe baza examenelor clinice si de laborator facute de un medic
generalist.

Din aceste date prezentate reiese primul principiu al fitoterapiei, de altfel ca
pentru orice alt medicament si anume acela ca produsul farmaceutic obtinut din plante
sa fie eficient si sa nu fie nociv pentru organism, principiu respectat intocmai si de
mine..  Toate  plantele  folosite  in  obtinerea  ceaiului  Deniplant,  si  tincturii,  nu  sunt
nocive si nu dau reactii adverse chiar la folosirea de lunga durata.

Al  doilea principiu al  fitoterapiei,  este utilizarea speciilor de plante cit  mai
adecvat tratamentului afectiunii de care sufera bolnavul, punandu-se accentul in mod
deosebit pe toleranta innascuta sau dobandita  si pe biodisponibilitatea individualizata
a medicamntului.  Pentru obtinerea unor efecte terapeutice in Psoriazis,  care fiind o
boala  cronica,  este  necesar  un  tratament  de  lunga  durata,  bine  condus,  facut  cu
constiinciozitate si respectand in acelasi timp si celelalte indicatii.

Al  treilea  principiu  al  fitoterapiei  pune  accentul  pe  respectarea  unui  regim
alimentar adecvat si pe ceilalti factori terapeutici. In cazul de fata eu am pornit de la
ideea ca organismul uman nu trebuie privat prin regimuri alimentare stricte, in care
anumite alimente sunt permise si altele interzise, deoarece omul nu poate trai o viata
intreaga cu aceste privatiuni. Si mai exista si posibilitatea ca la intreruperea regimului
boala sa recidiveze. Din acest motiv eu am respectat numai partial acest principiu in
sensul ca am avut o alimentatie obisnuita, insa fara excese. Totodata am accentuat pe
ceilalti factori terapeutici, pe care o sa-i amintesc la momentul potrivit.



Rezultatul obtinut de mine a fost si datorita faptului ca plantele medicinale se
adreseaza  prin  definitie  organismului,  nu  in  exclusivitate  unui  anume  organ,  fapt
extrem de important stiut fiind ca cea mai banala suferinta nu se mentine cantonata
doar intr-un sector anume al organismului, ci se repercuteaza asupra acestuia in intreg
ansamblul sau, chiar daca noi nu sesizam aceasta.

Asadar fitoterapia nu se adreseaza bolii ci bolnavului.         
Imbolnavindu-ma de Psoriazis  si  avand in fata  perspectiva  sumbra a  atator

cazuri care nu se puteau rezolva, mi s-a intiparit in minte, ceea ce spunea cunoscutul
fitoterapeut Ovidiu Bojor in legatura cu modul de actionare al plantelor medicinale
asupra organismului: ”Organismul uman -precizeaza acesta– seamana in ansamblul lui
cu un mecanism care la un moment dat nu mai functioneaza perfect. Dorind sa aducem
acest mecanism in starea lui  initiala,  va trebui  sa descoperim acele ansambluri  sau
subansambluri ale mecanismului, care au provocat “griparea” motorului.

In cazul masinii aceasta operatiune este simpla, examinam  piesa cu piesa pana
vedem care dintre ele produce defectiunea.

In cazul omului  pentru ca “masina“sa functioneze ar trebui verificata starea
tuturor celulelor fiindca in ultima instanta boala are loc la nivel celular.Desigur atat
prin chimioterapie cit si prin fitoterapie se incearca a se preveni, ori repara dereglarile
survenite, numai ca surubelnita naturala a fitoterapiei este ceva mai fina de cat cea
artificiala a chimioterapiei de sinteza si se potriveste mai bine la mai multe celule,
fiind parte integranta din viata, rezultat al proceselor vitale celulare. Ceea ce ne ofera
celula  vegetala  a  plantei  medicinale  este  mult  mai  aproape  de  celula  animala  a
organismului nostru. 

PLANTELE MEDICINALE

fotoflori

Recolaterea, uscarea, conservarea, principii active, actiune farmacodinamica 

O revista franceza a publicat in anul 1977 un amplu studiu intitulat “Plantele
care vindeca”. Autorul precizeaza ca selectionarea plantelor medicinale a dus adeseori
la rezultate slabe, pentru ca nu s-a tinut cont de opinia si experienta vindecatorilor
traditionali.  Acestea  fiind  capabile  de  a  asigura  cel  putin  50%din  succes.  Este  o
greseala -spunea acesta- de a ignora sau subaprecia experienta populara pe  linie de
terapie,  transmisa  din  generatie  in  generatie.  Obtinerea  de  rezultate  eficiente  prin
utilizarea  plantelor  in  scopul  terapeutic  are  la  baza  calitatea  acestora,  care  este
conditionata de continutul in substate active, continut care este determinat de factorii
genetici din cadrul speciei, de momentul recoltarii, de modul de uscare si conservare si
de vechimea plantelor.        

 
In  primul  rand  pentru  obtinerea  unei  materii  prime  de  calitate  trebuie  sa

cunoastem  organul de planta cu continutul cel mai ridicat in substante active(radacini,
rizomi, parti aeriene, scoarta, frunze, flori fructe, seminte).In al doilea rand legat tot de



continutul in substante active este si momentul optim de recoltare, ce este conditionat
de stadiul de vegetatie al plantelor, (inainte de inflorire, in boboc inflorit si de anotimp.
In general plantele medicinale se recolteaza pe timp uscat, dimineata, dupa ce roua s-a
evaporat, sau dupa amiaza pana la apusul soarelui. Sau sunt plante, cum este menta
care este bine sa fie recoltata dupa ce soarele a apus. In al treilea rand, este de retinut
metoda cea mai corecta de recoltare. Pentru a nu distruge anumite specii si a asigura
perpetuarea  lor,  la  recoltare  trebuie  sa  se  tina  seama  de  anumite  reguli.  In  cazul
recoltarii organelor subterane, sau a plantei in intregime se va lasa in zona respectiva
suficiente  plante  care  vor  asigura  inmultirea  in  anii  viitori.  In  cazul  in  care  se
recolteaza florile sau partile florale, cu frunze se va utiliza foarfeca. Chiar si din fructe
vom lasa anumite cantitati care sa asigure refacerea plantelor.

Tot in legatura cu eficacitatea extractelor obtinute din plante trebuie avut in
vedere modul de administrare si cantitatile prescrise. 

Plantele medicinale pot fi in functie de afectiunea careia i se adreseaza, pentru
uz extern, sau pentru uz intern. In cazul meu au fost pentru uz intern. Acest procedeu
fiind  foarte  simplu  si  la  indemana  oricui.  In  acest  mod  de  administrare,  resorbtia
gastrica  este  redusa  la  majoritatea  principiilor  active,  datorita  aciditatii  ridicate  a
sucului  gastric.  Prin  membrana  lipidica  nu  vor  trece  bazele  slabe  acestea  fiind
disociate, in schimb vor trece acizii slabi si substantele neutre. De mare importanta
este resorbtia prin mucoasa intestinala care are o suprafata foarte mare de resorbtie. Pe
aceasta  cale  patrund  in  organism majoritatea  principiilor  active,  hidrosolubile  sau
liposolubile, unele saruri minerale din extractele din plante administrate pe cale orala.

 In intestin intervin  fermentii si microorganismele care activeaza unii compusi.
De asemenea trebuie tinut cont de modul de administrare a ceaiurilor in functie

de mesele principale. Un rol important in resorbtie realizandu-l motilitatea (facultatea
de a se misca) intestinala precum si biodisponibilitatea formei de administrare (infuzie,
decoct, tinctura, etc. ) a produselor obtinute din plante. 

Daca  se  urmareste  si  un  efect  local,  va  trebui  sa  se  foloseasca  extracte
liposolubile din plante care pe cale cutanata se resorb. 

Solutiile hidroalcoolice favorizeaza resorbtia prin piele, obtinandu-se rezultate
in deosebi cand se urmareste un efect local. De subliniat este faptul ca epiderma lezata
favorizeaza  resorbtia  principiilor  active  la  fel  ca  si  mucoasa,  care  fiind  bogat
vascularizata, inlesnesc patrunderea medicamentelor in sine.

In general eu am folosit plante care sa aiba urmatoarea actiune farmacologica:
stimulent general al functiei digestive, antiseptic intestinal, antidiareic, antispasmodic,
antivomitiv, carminativ, coleretic colagog, diuretic si antilitiazic, antitusiv, antiseptic,
sudorific,  antiinflamator,  stimulent  al  functiei  hepatice,  calmant  al  colicilor
hepatobiliare,  sedativ  si  narcotic  al  centrilor  nervosi  superiori,  antitumoral,
dezinfectant  si  cicatrizant,  stimulent  in  metabolizarea  colesterolului  in  ficat,
hipogicemiant, vitaminizant de exceptie, 

FORME FARMACEUTICE SUB CARE SE POT ADMINISTRA
PLANTELE MEDICINALE

Voi  prezenta  numai  formele  farmaceutice  simple  pe  care  le  poate  prepara
fiecare dintre dumneavoastra fara nici un fel de dificultate, in conditii casnice.

Pentru  uz  intern  se  folosesc  solutii  extractive  apoase,  solutii  apoase
hidroalcaline,  cidruri  si  altele.  Solutiile  extractive  apoase  sunt  cele  mai  utilizate
preparate in care apa (de preferabil apa distilata) reprezinta solventul pentru principiile
active  din  materia  prima  vegetala  solubile  in  apa.  Dintre  ele  amintesc:  maceratul,
decoctul, infuzia. Atunci cand se doreste sa se consume indulcite este de preferinta sa
se foloseasca mierea. In cazul folosirii zaharului de sinteza, este bine ca acesta sa fie
treacut prin procesul de fierbere.

De regula se prepara o cantitate ce va fi folosita in 24 ore deoarece se pot
produce dereglari in structura preparatului.

Maceratul la rece. Plantele folosite, spalate in prealabil se maruntesc, se lasa in
apa potabila la temperatura camerei timp de 1-8 ore, agitand din cand in cand. Daca se



prelungeste timpul, se pot dezvolta miocroorganisme. Putem pune plantele la macerat
seara iar  a doua zi  dimineata vor fi  filtrate prin tifon sau vata.  Maceratul  poate  fi
pastrat la rece in sticle inchise.

Decoctul sau fiertura. Planta maruntita se introduce in apa rece, se pune la fiert
lasandu-se pana ce lichidul da in clocot, apoi inca 20-30 minute de fierbere la foc mic.
Decoctul se filtreaza fierbinte si se poate completa pana la volumul initial de apa, cu
apa fiarta si racita pusa peste planta din strecuratoare.

Infuzia se recomanda de obicei a fi preparata din flori sau din parti de planta cu
tesuturi friabile. Peste plante se pun 3 parti apa rece si se lasa la umectat 5 minute.
Dupa acest timp se pun intr-un vas smatuit sau in recipiente de portelan, peste care se
toarna apa fierbinte. Vasul acoperit cu un capac se mentine 5 minute pe o baie de apa
la fierbere, iar apoi se lasa in repaus 15-30 minute, dupa care se filtreaza prin presare
pe o strecutratoare sau printr-un tifon. 

Siropurile sunt solutii extractive apoase, infuzie sau decoct, macerat, la care se
adauga o cantitate de zahar astfel incat concentratia acestuia sa depaseasca 640gr la un
Kg lichid. 

Solutiile  hidroalcoolice  sunt  acele  forme farmaceutice  in  care  plantele  sunt
macerate sau percolate intr-un amestec de alcool si apa.

Tincturi. Pentru realizarea unei tincturi se foloseste alcool alimentar de diverse
concentratii 45, 60, 70 grade in care plantele maruntite se tin o durata mai mare de
timp,  pana  la  8-10  zile.  Tinctura  este  folosita  in  cantitati  mici  in  picaturi,
administrandu-se cu putina apa, sau pe zahar. 

Vinurile medicinale se recomanda numai pentru adulti. Plantele maruntite se
macereaza timp de 7-10 zile in vin de buna calitate stabilizat in concentratie de 30-50g
la mie, dupa care se face filtrarea. Administrarea lor se face ca vinuri tonice aperitive
si in doze de 30-50 g cu 20 –30 minute inainte de mese.

Cidrurile  sunt  bauturi  cu  continut  redus  de alcool  obtinute  prin  fermentatia
alcoolica a sucurilor de fructe,  precum si  a  florilor  unor plante  medicinale  uzuale.
Asemenea vinurilor medicinale,  se  folosesc numai de catre adulti.  Cidrurile se  pot
prepara din fructe de macesi, catina, sau din flori de soc. 

Pentru uz extern se folosec cataplasmele (prisnite), lotiuni, baile de plante,
oteturile aromate, uleiurile medicinale, inhalatiile.
Dintre formele farmaceutice enumerate  mai sus, eu am folosit  cu precadere

decoctul

LEGUMELE SI FRUCTELE ADJUVANT IN TERAPIA NATURISTA
fotolegume



Astazi este deja cunoscut ca foarte multe boli pot fi   prevenite, ameliorate si
chiar vindecate cu ajutorul unor alimentatii mixte in care legumele si fructele trebuie
sa fie preponderente.

Principalele  proprietatile  ale  acestora  se  datoreaza  faptului  ca  ele  contin
asemeni  plantelor  medicinale  numeroase  principii  active  dintre  care  as  enumera:
uleiuri  volatile,  glicozidele,  flavonoidele,  enzimele,  antocianii,  compusi  sulfurati,
saruri minerale.

Legumele si fructele sunt importante si prin continutul lor de vitamine, acestea
fiind si factorii nutritivi si catabolici. Cu exceptia vitaminelor D si B12 care se afla in
cantitati foarte reduse in unele legume si fructe, celelalte vitamine A, C, B1, B2, B6, se
gasesc in diferite cantitati si proportii. 

In continuare voi enumera principalele proprietati nutritive si sanogenetice ale
fructelor si legumelor. 

Glucidele, in special glucoza, levuroza si fructoza constituie o importanta sursa
de energie pentru organism. 

fotofructe

Pe langa vitaminele de care am amintit ca le contin, fructele si legumele mai
contin  si  saruri  minerale  cum  ar  fi  (Ca,  Na,  K,  P,  Fe)  care  sunt  de  asemenea
indispensabile organismului uman.

Avand in componenta lor  celuloza, fructele si legumele sunt stimulente ale
tranzitului  intestinal,  tranzit  cu  implicatii  deosebite  in  ceea  ce  priveste  echilibrul
somatic cit si echilibrul psihic si starile de spirit.



Dintre  virtutiile  terapeutice  ale  zarzavaturilor  amintesc  ca  telina  si  cicoarea
sunt  aperitive,  ridichiile  si  salata  sunt  laxative,  sparanghelul,  prazul,  pepenii  sunt
diuretice, usturoiul si ceapa sunt vermifuge, varza rosie este expectoranta, iar cea alba
este cicatrizanta. 

Dintre fructe, macesele au proprietati diuretice, urolitice, antiseptice, gutuile au
proprietati astringente, emoliente, prunele proprietati stimulative ale sistemului nervos,
dezintoxicante,  ciresele  au  actiune  depurativa,  sedativa  si  tonica,  pentru  sistemul
nervos,.  Legumele  si  fructele  se  pot  consuma ca atare,  fie  preparate sub forma de
sucuri.

Lamaia, portocalele, grepfruit, sunt fructe exotice care joaca un rol important in
metabolismul celular, in remineralizare. 

fotolamaie

APITERAPIA

fotostup



Daca in trecut, mierea si celelalte produse apicole, erau folosite in completarea
si imbunatatirea hranei omului, astazi ele sunt folosite si la combaterea si prevenirea
durerii  si  a  suferintei  omului,  deoarece  albinele  au  adaugat  produsului  primitiv,
fermenti,  enzime,  substante  bactericide,  bacteriostatice,  care  le-a  conferit  anumite
virtuti terapeutice.

Produsele apicole pot fi intrebuintate impartite in doua grupe. Produse apicole
naturale  directe  cum ar  fi  mierea  ceara,  propolisul,  polenul,  pastura,  laptisorul  de
matca, veninul de albine si apilarnilul. Produse apicole naturale indirecte :hidromelul,
otetul de miere, turtele si prajiturile din miere, cremele cu ceara, preparatele cosmetice
pe baza de produse apicole.

Mierea in combinatie cu propolis si laptisor de matca s-a dovedit a fi eficienta
in afectiuni ale tubului digestiv, ficatului, in astenii nervoase, insomnii.

In tara noastra sunt foarte multe produse apiterapice. In tratamentul afectiunilor
dermatologice se poate folosi spraiul cu propolis sau crema apidermin.

Mierea poate fi consumata simplu sau sub forma de adaus la ceai.
Eu am folosit  ca  indulcitor  al  ceaiurilor  consumate  zilnic  zaharul,  insa  din

studiile ulterioare si din experienta altor bolnavi, am ajuns la concluzia ca este foarte
indicat sa se foloseasca mierea. Acesta este si motivul pentru care am abordat acest
subiect.

APA CA AGENT TERAPEUTIC.

Apa reprezinta unul dintre cei mai perfecti solventi pe care i-a produs natura,
deoarece foarte multe substante dizolvate in ea isi pastreaza proprietatile chimice si
biologice. Ea reprezinta aproape 2/3 din continutul organismului uman. Un adult care



are 70 Kg cel putin 50 Kg apa se gasesc in structura sa, 50% din continutul hidric se
gaseste in celule, 45% in spatiile intercelulare, si numai 5% in sange. fotoapa

Ca si in natura unde apa este intr-o continua circulatie, la fel se petrece si cu
cea din organismul uman. Prin intermediul pielii se pierde circa 50ml apa/zi, prin aerul
expirat 350ml /zi, iar prin urina in jur de 150ml. Organismul uman isi ia apa de care
are nevoie  fie  ca atare  ingerata  pe  cale  bucala,  fie  din alimente  sau din oxidarea
acestora. 

Pentru  regularizarea  tractului  intestinal,  medicina  naturista  recomanda,  fie
consumul din jumatate in jumatate de ora a unei lingurite de apa pe tot parcursul zilei,
fie aceeasi doza din ora in ora pe intervalul pranz-seara.

Aceasta recomandare cat si cea pe care am enumerat-o la inceput, au dus la
obtimizarea tratamentului urmat. De aceea eu recomand ca ceaiul   sa fie consumat
cate putin, cate putin pe tot parcursul zilei.

PUTEREA VOINTEI SI PUTEREA GANDULUI, FACTORI AI
PSIHOTERAPIEI

Medicina veche indiana cat si cea chineza subliniaza ca un amanunt deosebit
de important este rolul gandului in autoterapia individului in boli cumplite cum ar fi
boala  ischemica,  boala  coronariana,  psoriazisul,  arteritele,  dereglarile  tensiunii
arteriale, cirozele, impotenta sexuala, nevrozele, cancerul, etc.

Oamenii  sunt  inrobiti  de  propriile  lor  ganduri.  Eliberarea  de  sub  jugul  lor
necrutator (e vorba de gandurile negre) confera individului respectiv, puteri de esenta
divina, de aceea un mare accent trebuie pus pe controlul asupra gandurilor rele.

Gandul de frica are efectul cel mai inspaimantator asupra fiintei umane. Si alte
ganduri cum ar fi cel care genereaza ingrijorarea prelungita, nesiguranta zilei de maine,
suspiciunile, invidia, afecteaza organismul, dar nu-l distrug cum il distruge gandul de
frica. Frica micsoreaza diamentrul vaselor de sange ca urmare a unei varsari excesive
de noradrenalina in sange. Acest lucru duce la o subalimentare prelungita cu sange
arterial a creierului si a altor organe: inima, ficatul, maduva, rinichii, pielea, sistemul
nervos, deci cu oxigen si elementele nutritive, lucru ce poate duce la boli organice,
cum ar fi boala coronariana, ischemia, hepatita, boli de piele, nevroze si psihoze.

Gandul  rau  sau  frica  pot  fi  datorate  unor  cauze  individuale  sau  generale.
Asupra celor individuale nu ma voi opri,  pentru ca ele sunt in mare parte datorata
lipsei de educatie a gandului.

Cauza generala o constitue stresul, mult mai fercvent intalnit in zonele urbane,
stres  cauzat  de  zgomot,  trepidatii,  vibratii,  aer  infectat  si  intoxicat(smogul).
Amenintarile  de diferita  natura,  filmele  de  groaza,  o  cultura  poluata,  consumul  de
alimente si bauturi sintetice, ape contaminate, etc. 

Dar daca elementele stresante pot fi evitate prin schimbarea mediului, in care
ele sunt  prezente,  gandul  rau nu poate fi  eliminat  decat  printr-o singura metoda si
anume a reeducarii.

Metoda generala de combatere a gandului, sau mai ales a fricii este optimismul,
rasul, veselia, zambetul vesnic.

Citind aceste randuri, sunt convins ca ma veti intreba cum poate un bolnav de
Psoriazis sa fie vesel si cu zambetul pe buze.

Desigur nici eu nu am reusit acest lucru de la inceput, insa cu timpul, cand am
constatat ca tratamentul este eficace, am devenit optimist si mi-am dat seama ca era
numai o problema de timp.

O boala fizica va afecta mentalul si o boala mentala va afecta buna functionare
a  organismului.  Gandirea  viciata  produce  concomitent  modificari  distructive  ale
secretiilor nervoase si glandulare. Ori ca e vorba de o secretie de catecolamine, ori ca
in secretia suprarenalelor a survenit un rau, care determina o declansare excedentara de
adrenalina,  sau  noradrenalina.  Pentru  organism  este  foarte  rau,  pentru  ca  aceasta
genereaza stari uneori letale, celule somatice se pot intoxica sau pot surveni dereglari
sau accidente grave ale vaselor de sange.  Pot surveni depresiuni ai  anumitor centri
nervosi sau spirituali, sangele se poate otravi cu toate esentele chimice elaborate in
timpul  socului  negativ,  produs  de  gandul  rau.  Toate  organele  aflate  in  tractusul
digestiv,  vor  suporta  o  otravire  extrem de  periculoasa(stomacul,  ficatul,  colecistul,



pancreasul, intestinele, digestia insasi a alimentelor devine problemaica si de aici toate
consecintele negative care decurg dintr-o intoxicare a tuturor sucurilor digestive.

Voi incheia acest capitol cu un ultim exemplu despre actiunea autosugestiei.
Multi oameni, pe masura ce inainteaza in varsta, isi spun “Sunt din ce in ce mai batran,
mai bolnav si mai neputincios.” Aceste ganduri creaza escavatii periculoase in toate
structurile sale, producand ridarea, uscarea si subtierea pielii, socuri ale glandelor care
au  psihicul  lor,  ca de  altfel  toate  organele  interne,Acestea  sunt  socate,  speriate  de
gandurile rele, ducand la deteriorarea brusca, uneori ireversibila a functiilor lor, sau in
cel mai fericit caz, la uzuri regretabile. Uzura vaselor de sange, caderea parului, ciroze
etc.. 

Pastrarea unei bune dispozitii  a unor ganduri juvenile tonifica clipa de clipa
organismul, si-l intinereste. Gandind ca avem 18 ani, celulele noastre isi vor reface
nucleul si vor capata, tonusul si voiciunea unui adolescent si invers. 

Fiind  bolnav  de  Psoriazis,  gandul  ca  tratamentul  urmat  ne  va  aduce
ameliorarea, vindecarea, aceasta nu a intarzia sa apara.

Aceste observatii chiar daca nu au la baza teorii consacrate, sunt obtinute din
propria experienta si din discutiile cu alti pacienti care au folosit ceaiul Deniplant. Am
ajuns  la  concluzia  ca  acesta  actioneaza  asupra  cauzelor  interne  care  declanseaza
aceasta boala si din acest motiv nu aste necesar tratamentul exterior, pentru ca exista o
legatura stransa intre organele interne si piele.
 Astfel se pot aminti:
- Tiroida influenteaza in mare masura aspectul general al pielii; - dezvoltarea pilozitatii
si secretiei glandelor sudoripare.
-Hipofunctia glandele Suprarenale duce la pigmentarea pielii (boala Addison)
-Secretia Gonadelor regleaza aspectul pilozitatii in functie de sex si evolutia unor boli
cum ar fi Acneea
-Afectiunile Ficatului, influenteaza coloratia si aspectul pielii.
-Functionarea  deficitara  a  celulelor  hepatice  poate  duce  in  hepatite  la   perturbari
metabolice  la  nivelul  pielii(colorarea,  ingalbenirea  mucoaselor  si  pielii  datorita
depunerilor de bilirubina.) in ciroze la hiperpigmentarea partilor descoperite ale pielii,
poate duce la reactii alergice  cu manifestare cutanata.
-Cancerele viscerale pot duce la nivelul pielii la metastaze si modificari paraneoplazice
(matastazele  au  aspectul  unor  noduli  de  culoare  violacee  care  ulcereaza  rapid,  au
aspectul  unor  “alice” si  sunt  situate  in  piele in  apropiere  de tumoare sau cicatrice
operatorie.
-Cancerele mamare, pulmonare, gastrice, ovariene, uterine, duc la metastaze cutanate.
-Dezechilibrul tiroidian impreuna cu, caldura, stresul pot duce la transpiratii abundente
-Micozele, tulburarile metabolice, carenta vitaminica, anemia, afectiuni ale ficatului si
a altor organe interne, pot duce la unghii, ingrosate, sfaramicioase, casante, moi,  la
modificarea culorii si a formei, la striatii pe suprafata lor, 

Se stie ca orice substanta pusa pe piele, in 24 de ore, circula prin sange in tot
organismul. De aceea este foarte important sa fim atenti la ce unguente sau ce solutii
de  uz  extern  folosim.  Desigur,  am  intalnit  si  cazuri  grave  in  care  intreruperea
unguentelor nu era posibila din primul moment. Acestia au folosit o crema de fata,
simpla, la inceput alternand cu unguentul, apoi  numai crema simpla, ca intr-un final sa
nu mai foloseasca nici aceasta crema. Astfel si-au dat seama ca organismul a raspuns
la acest tratament si pielea sa vindecat singura.

ACUPUNCTURA  SI FITOTERAPIA 

fotoaces



Tratamentul prin acupunctura a fost mentionat si descris pe scurt , pentru prima data in
tara noastra, de N.Vatamanu, in monografia “Reflexoterapia moderna”, publicata la
editura “Orientarea” in anul 1934.
 Initiatorul acupuncturii practicate la noi  a fost Ion Bratu(1910-1965), presonalitate
medicala de prim ordin la acea vreme . In anul 1973, a avut loc la Bucuresti primul
“Simpozion National de Acupuntura”, lucrarile prezentate atunci fiind adunate intr-un
volum intitulat “Manualul de acupunctura”(N.N.Gheorghiu, Cr. Dragomirescu,C.Raut,
C.Ionescu-Tirgoviste, St.Ciuca)
Congresul International de Acupunctura si Tehnologie Aplicata desfasurat la Bucuresti
in anul 1977, a reluat sirul simpozioanelor nationale care s-au desfasurat de atunci si
pana in prezent in Romania.
Fiind prezent la un astfel de congres ce a avut loc la Centrul National de Acupunctura
si Homeopatie in anul 2002 , am citit despre o lucrare prezentata de catre doi medici,
renumiti specialisti in acupunctura , Dr. Corneliu Moldovan si Dr. Ion Gheorghe.
Lucrarea s-a intitulat  Acupunctura si Fitoterapia in Psoriazis-Observatii Clinice.
S-au prezentat rezultate unui studiu efectuat pe 20 bolnavi din care:

- 12 cu Psoriazis localizat (coate, genunchi, pielea capului,), 5
de sex feminin, 7 de sex masculin;

- 8 cu Psoriazis generalizat: 5 de sex feminin, 3 de sex masculin.

Varsta : 19 - 54 ani, cu pondere mare la grupa de varsta 20-30 ani (10
cazuri ).

  Toti bolnavii erau în tratament alopat cronic cu amelioråri temporare, în unele
cazuri, reaparitia elementelor de psoriazis imediat dupå întreruperea tratamentului.
Diagnostic Energetic:

- Psoriazis - sindrom Vant-Caldura piele +   
  staza Xue  = 9 cazuri;

- Psoriazis - sindrom  Vant-Uscåciune piele si 
Xue   = 11 cazuri.

Tratament folosit: A.-Acupuntura+B.-Fitoterapie

A.    Principiile de tratament in acupunctura au fost:



- activarea circulatiei energetice;
- activarea microcirculatiei sanguine locale;
- råcirea sangelui;
- îndepartarea stazei si vantului patogen;
- umezirea uscåciunii.

         Selectia punctelor:
- în functie de încadrare în cele 2 sindroame energetice;
- în functie de localizarea leziunilor de psoriazis.

           Puncte principale:
 V 20 - Pishu, V 13 - Feishu, V 17 - Geshu.

           Puncte secundare :
- S 36 - Zusanli si VS 6 -Neiguan - localizare pe peretele toracic si abdominal;
- VG 20 - Baihui - localizare pe pielea capului;
- IG 11 - Quchi si TF 5 - Waiguan - membre superioare;
- Sp 10 - Xuehai ,VB 31 - Fengshi - si Sp 6 _ Sanyinjiao - membre inferioare.

Ritm : 1 sedintå la 2 zile x 8 sedinte / serie; 4 serii / an.

B. Fitoterapie. 
Pe timpul tratamentului si in pauza dintre seriile de acupunctura, bolnavii au

urmat fitoterapie zilnic, cu produsul Deniplant,

fotodenip

o asociere de plante cu rol de:

 crestere a puterii de eliminare a pielii,
 stimularea imunitåtii,
 de reducere a stresului, 
 de stimulare a ficatului 

Bolnavii au fost urmåriti clinic pe o perioada de 5 ani.
Rezultate.

-ameliorarea leziunilor dupå primele 4-6 sedinta de acupuncturå;



-disparitia leziunilor  dupå  3  serii  de  tratament  asociat (acupuncturå  +
fitoterapie ) la to¡i bolnavii cu psoriazis localizat;

- in cazurile de  psoriazis generalizat, ameliorårile au fost obtinute dupå 10
luni - 2 ani de tratament asociat;
    -  disparitia leziunilor la 80% din bolnavi (nu au fost recidive în perioada de 2-3
ani).

Concluzii acestui studiu au fost:
- forma localizata de psoriazis råspunde foarte bine la tratament asociat (acupunctura +
fitoterapie );
- forma generalizata este varianta în care dezechilibrele energetice sunt complexe, pe
un fond de imunitate scazuta, necesitand un tratament de lunga durata;
- un tratament asociat, acupunctura + fitoterapie, ofera mai multe sanse de abordare
a unor mecanisme fiziopatologice ce induc aparitia si recidivele bolii,pentru ambele
forme de manifestare a bolii..

Asadar iata ca aplicand aceste doua tratamente naturiste, psoriaziul poate fi
stapanit si controlat.   

LUMINA  POLARIZATA  IMPREUNA  CU  PLANTELE  POT  INFLUENTA

BENEFIC SANATATEA ORGANISMULUI UMAN

foto lumina

Corpul omenesc se compune din 100% celule, mai exact din cca.60-70
milioane de celule. In aceste celule au loc procese chimice, fizice. Pentru ca sistemul
celular sa poata functiona acesta are nevoie de o anumita energie care provine din
elemente din lumina, aer, apa, dar si din substante nutritive si unde electromagnetice
pozitive care provin din mediul nostru inconjurator.

 Asadar daca dorim sa mentinem organismul sanatos, este necesar sa putem
influenta sistemul biologic pozitiv,  sa putem activa capacitatile de autoaparare ale
organismului, sa putem elimina factorii de stres si sa putem activa procesele
regenerative.          Terapia cu lumina polarizata nu numai ca se poate combina fara



probleme cu alte forme de tratament. dar le si sustine si le completeaza aceasta
actionand eficient in profunzimea tesuturilor.

 Aparatul Bioptron foloseste lumina polarizata liniar cu lungimea de unda de
400- 2000 mm.

fotoaparat

Undele luminoase emise de acest aparat, acopera domeniul de la lumina
vizibila la undele infrarosii calde(caldute)  Nu contin unde ultraviolete si avand o
energie de 40mw.cm2 nu sunt periculoase pentru organism

Modul de actiune al luminii polarizate.
Dupa multi ani de cercetari in domeniul medical, s-a demonstrat modul in care lumina
polarizata actioneaza asupra celulelor si proceselor biologice. Astfel expunerea la
lumina polarizata exercita o influenta complexa asupra organismului. 
Astfel se pot distinge urmatorii factori de influenta directa:
-actiunea undelor luminoase electromagnetice.
-factori termici.
-factori dependenti de proprietatile biologice ale celulelor
-optice(coeficient de  reflexie)
-coeficient de permeabilitate
-coeficiente de absorbtie
Sub influenta luminii polarizate creste activitatea energetica a  membranei celulare.
Procesele de regenerare sunt activate, absorbtia de oxigen in tesuturi si potentialul
bioenergetic cresc. 
Cresterea sarcinilor negative ale cimpului electric al celulei, modifica pozitiv
activitatea membranei celulare, favorizeaza schimbul de substante si procese
regenerative celulare.
Rgenerarea si normalizarea tesuturilor este o consecinta a cresterii potentialului
energetic celular.
Lumina polarizata favorizeaza starea generala de sanatate si intareste organismul. Ea
este acceptatea deplin in domeniul terapeutic, deoarece:
-are influeta terapeutica in multe afectiuni
-nu sunt cunoscute efecte secundare nedorite.
-folosirea este fara contact direct si este antiseptica
-folosirea luminii polarizate completeaza ideal formele traditionale de tratament

Spectrul de folosire a aparatului Bioptron cu lumina polarizata in dermatologie
cuprinde toate afectiunile pielii cu etiologie alergica sau infectioasa. Tratamentul cu
lumina polarizata constituie si o importanta terapie suplimentara fata de tratamentele
traditionale dermatologice. 
 
In tratarea bolii de piele Psoriazis cu ajutorul plantelor, respectiv cu Deniplant am
urmarit inlaturarea deficientelor interne care duc la aparitia acestei boli, avand ca



urmare vindecarea de la sine a tesutului epitelial. Din acest motiv durata tratamentului
este uneori destul de mare( de la cateva luni la citiva ani)  
Am observat ca folosind in paralel tratamentul cu Deniplant si tratamentul cu lumina
polarizata  procesul de vindecare a tesuturilor epiteliale se realizeaza mai repede. Insa
in acest caz este de retinut faptul ca in momentul vindecarii la suprafata a tesutului
epitelial , nu trebuie intrerupt tratamentul cu Deniplant, deoarece exista posibilitatea ca
acele probleme interne care produc boala sa nu se fi rezolvat(chiar daca la exterior nu
mai sunt semne). Din acest motiv este necesar continuarea inca o perioada de timp a
tratamentului cu plante (cu pauze la o zi, doua , etc) . Daca in aceasta perioada de
tratament cu pauze nu mai apare nici o leziune epiteliala, se poate considera ca
tratamentul poate fi intrerupt definitiv. 
Ca si in cazul cazul psoriazisului cand lumina polarizata actioneaza asupra tesuturilor
epiteliale distruse, fiind nevoie si de un tratament intern si in alte afectiuni este
recomandat sa se procedeze in mod asemanator. Fie se apeleaza la medicina alopata
folosind medicamentele obtinute prin sinteza, fie se apeleaza la produsele
fitoterapeutice.
Lampa mobila Bioptron a fost conceputa special pentru utilizare la domiciliu, conform
indicatiilor medicului curant care este in masura sa stabileasca si evalua procesul de
insanatosire

Voi enumera cateva afectiuni in care fitoterapia se imbina foarte bine cu
tratamentul cu lumina polarizata.

AFECTIUNEA TRATAMENT
CU BIOPTRON

FITOTERAPIE

ALERGIE 3-5 MIN IMUNIPLANT
ENTORSA 5-7 MIN COMPRESE CU FRUNZE

DE VARZA
AFECTIUNI
ALE SANULUI 

3-7 MIN IMUNIPLANT +.
COMPRESE CU FRUNZE
DE VARZA

CELULITA 3-5 MIN FRUCTIMET_ BAI
BALNEOLOGICE

DEPRESIE
(ASTENIE)

10-15 MIN CEAI  ANTISTRES 

EXEME 3-5 MIN DENIPLANT+ FRUNZE DE
VARZA

ERUPTII
CUTANATE

3-5 DENIPLANT + BAI
BALNEOLOGICE

PRURIT 3-5 IMUNIPLANT
CEFALEE-
STRESS

4-6 CEAI ANTISTRES

PROSTATITA 6-10 IMUNIPLANT+TRATAME
N COMPLEX 

PSORIAZIS 4-10 DENIPLANT
POLIARTRITA
REUMATOIDA

4-10 DENIPLANT +BAI
BALNEO

TULBURARI
DE SOMN

4-5 IMUNIPLANT+CEAIURI
SEDATIVE

GUTURAI 5-7 INHALATII CU
IMUNIPLAN

PLAGI
SUPERFICIALE

4-6 BIOREGENERATOR
EPITELIAL

ARSURI DE
PIELE

4-6 BIOREGENERATOR
EPITELIAL

ENTORSA 4-6 COMPRESE FRUNZE
VARZA



PRODUSE CARE VOR APAREA IN ANUL  2005

1.BIOREGENERATOR EPITELIAL
PREZENTARE: 

Sub forma de solutie concentrata.
ACTIUNE:  
Antiinflamatorie, antiseptica, antipruriginoasa, antialgica, hemostatica
Usureaza patrunderea substantelor active in piele.

INDICATII:
IN LEZIUNI TRAUMATICE ALE PIELII

-opreste singerarea foarte repede; -previne infectia; -previne necrozarea pielii.
-reface tesutul distrus foarte repede; -urmele leziunii dispar in timp scurt.
-in leziuni superficiale nu este necesar pansament; -leziunea se pastreaza curata
usurind curatirea.

IN ARSURI DE DIFERITE GRADE
-dispare usturimea si durerea;                               -reface tesutul distrus foarte repede.
-daca s-au format pustule, acestea se retrag;       -previne infectia si necrozarea pielii.
-nu este necesar pansament ocluziv;                     -leziunea se pastreaza curata usurind
curatirea.

IN TRATAMENTE COSMETICE
-previne si inlatura acneea , cosurile rebele; -vindeca tesutul lezat fara a lasa urme
vizibile.
-la aparitia problemelor sub-dermice, opreste procesul inflamator.
-reface tesutul conjunctival ocular inflamat.

IN CHIRURGIE PLASTICA SI REPARATORIE
-favorizeaza refacerea rapida a tesutului grefat;   -exclude posibilitatea infectarii.

ADMINISTRARE:
Se aplica asupra leziunii in repetate rinduri, dupa  patrunderea in piele, pina la
disparitia usturimii si durerii, apoi  aplicatii  rare (3-4ori) pe zi pina la vindecarea
completa.

2. IMUNIPLANT
PREZENTARE:

Plante si fructe de padure sub forma de pulbere;  100% natural.
PROPRIETATI:

-Energizant fizic si psihic;   -Dezintoxicant;  -Remineralizant;
-Intareste sistemul imunitar, sporind reactiile naturale de aparare.

-Regleaza metabolismul celular
INDICATII:

REGLEAZA METABOLISMUL CELULAR.
INTARESTE SISTEMUL IMUNITAR

ALERGII MEDICAMENTOASE SAU ALIMENTARE
ADMINISTRARE:

In exclusivitate pentru uz intern;750 ml ceai care se bea zilnic.

3. PLANTE PENTRU BAI BALNEOLOGICE

PREZENTARE:
Sub forma de pulbere de plante sau plante maruntite

ACTIUNE:
Plantele pentru bai, prin substantele active continute, au o actiune

directa  la  nivelul  tegumentelor  sau  mucoaselor,  cu  efecte  antiseptice,
antiinflamatoare, cicatrizante, sedative, etc. 

In timpul tratamentului cu Plante balneologice, reteaua capilara a
pielii reuseste sa inmagazineze 1/3 din singele circulant, prin scoaterea lui dintr-



o  serie  de  mari  depozite  ca  ficatul,  splina,  plamanii,  etc.,  implicit
decongestionarea lor si introducerea lui apoi in circuitul sanguin normal.

Influenteaza  dinamica  circulatiei  venoase(provoaca  o
vasodilatatie  periferica,  cu  scaderea  consecutiva  a  tensiunii  arteriale  si  cu  o
tahicardie moderata)

Elimina in cantitati mari produsii metabolici de dezasimilare
Acentueaza metabolismul grasimilor, ca si pe cel al glucidelor si

dezasimilarea protidelor, cu eliminarea consecutiva crescuta de uree si acid uric 
Scade hidremia, respectiv a continutului apos al organismului
Inhiba sistemul nervos( senzatia de somn si calmare)

Substantele  active  transportate  de  curentul  sanguin  ajung  in  intregul
organism, avand actiune si in anumite boli interne.

INDICATII:
*Stari de boala insotite de surmenaj;      *Astenie;  *Tulburari nervoase, 
*Tulburari circulatorii;                         *Anemii;         *Tulburari metabolice;   

*Stari de nervozitate; *Insomnii, stari de neliniste, anxietate,
*Adjuvant in boli metabolice, in boli interne, in guta, reumatisme sau tulburari
  glandulare

ADMINISTRARE: 
In exclusivitate pentru uz extern

4. REGENERATOR  AL  PARULUI
                      

PREZENTARE:
Mixtura de plante sub forma de pulbere .  100% natural.

PROPRIETATI   TERAPEUTICE
UZ EXTERN:

-Intareste radacina firului de par,  stopand caderea.
-Activeaza circulatia sangelui in regiune.

-Contribuie la regenerarea si tonifierea firului de par.
-Combate seboreea si matreata.

5. FRUCTIMET
Supliment nutritiv 
PREZENTARE:

Plante si fructe de padure sub forma de pulbere;  100% natural.
INDICATII:

FRUCTIMETeste formula generala de baza.
In functie de afectiunea ce se urmareste a fi  rezolvata ea este completata cu plantele

specifice afectiunilor respective
In afectiuni ale organelor interne dupa cum urmeaza:

(hepatite,ulcer gastric, gastrite-acide,bronsite, astm bronsic,guturai,dischinezii biliare )
FRUCTIMET-F   pentru ficat

FRUCTIMET -R pentru rinichi
FRUCTIMET-SRpentru suprarenale

FRUCTIMET-P  pentru plamini
FRUCTIMET-V pentru vezica biliara si pancreas

FRUCTIMET-S  pentru stomac
ADMINISTRARE:

In exclusivitate pentru uz intern.
 

 6 .SUPLIMENT ALIMENTAR ANTISTRES

            PREZENTARE:
 Plante si fructe de padure sub  forma de pulbere;  

. 
            PROPRIETATI:
-Actioneaza asupra dereglarilor interne provocate de stres.



-Actioneaza asupra neurotransmitatorilor serotonina,dopamina,glutamatul
si norepinefrina
-Intareste sistemul imunitar, sporind reactiile naturale de aparare.
-Regleaza sistemul nervos central.
-Energizant fizic si psihic
-Dezintoxifiant, Remineralizant

INDICATII:
 - Starile depresive provocate de stres. 

- Dereglari ale organelor interne provocate de stres.
- Recomandat persoanelor care isi desfasoara activitatea intr-un mediu stresant.

      

 Ce spune presa despre acest lucru:

ziare , reviste ziarul popular celelalate articole scanate si puse imaginea lor
………

Corespondenta prin intenet  scanata

Datoritã inventiei lui Gheorghe Giurgiu, Psoriazisul poate fi vindecat cu plante 

GEORGE CUSNARENCU 

   Avînd în vedere ca sute de cititori ne-au telefonat, ne-au scris si ne-au contactat pe Internet pentru a
afla mai multe amanunte despre acest nou tratament, l-am contactat pe dl. Gheorghe Giurgiu si am
obtinut acest micro-interviu prin intermediul postei electronice. 
- Cum ati ajuns la ideea tratamentului psoriazisului cu Deniplant? 
- Am ajuns la formula ceaiului Deniplant dupa ce, bolnav fiind de psoriazis timp de 7 ani, m-am
autotratat cu el si de 15 ani boala nu a mai recidivat. Drept urmare am primit un brevet de inventie din
partea OSIM Bucuresti. Brevetul este secret deoarece intentionez sa vînd licenta acestei descoperiri. 
- O întrebare care revine des din partea cititorilor nostri este aceasta: unde se gaseste Deniplantul? 
- Deniplant se gaseste numai la sediul Fundatiei Speranta. Nu se gaseste în farmacii pentru ca nu are
avizul Institutului de control al medicamentelor. Acest aviz este conditionat de deconspirarea
secretului formulei. Dar, fiind o pulbere de plante, acest ceai poate fi catalogat si drept ceai alimentar. 
- Si vîndut în alimentare? 
- Exact. Cel care va cumpara licenta va trebui sa obtina certificatul fitosanitar toxicologic pentru a-l
comercializa. 
- Pentru tratamentul cu Deniplant bolnavii au nevoie de un prediagnostic? 
- Nefiind medic de profesie este necesar un prediagnostic pus de un medic dermatolog. Daca nu exista
acest prediagnostic, noi avem posibilitatea ca la cabinetele Fundatiei Mirabilis cu care colaboram,
persoanele care doresc pot fi consultate de catre un medic dermatolog. 
- Cum pot ajunge persoanele suferinde de psoriazis la dumneavoastra? 
- Cei care doresc sa urmeze tratamentul cu Deniplant, si amintesc ca acest ceai actioneaza asupra
cauzei interne care produce aceasta boala si din acest motiv nu e nevoie de unguente sau alte
medicamente si nici de regim alimentar, se pot adresa pentru programari la telefon 021/2338973 sau
mobil 0744/82.78.81, - Am înteles. O ultima întrebare: Cit costa tratamentul? 
- Pentru a veni în sprijinul pacientilor, anul acesta Fundatia Medicala Speranta a initiat un program
promotional, în sensul ca pacientii care se prezinta la sediul Fundatiei vor primi gratuit tratamentul
pentru prima luna. Cei care se conving si doresc sa continue tratamentul, vor primi ceaiul în schimbul
unor donatii facute Fundatiei, care, fiind o organizatie neguvernamentala, nu beneficiaza de fonduri
alocate de la guvern. 
- Va multumesc pentru amanunte în numele cititorilor si sper ca cei loviti de aceasta boala sa poata fi
ajutati de acest tratament naturist. 
   



Epilog

Psoriazisul este o boala de piele, destul de frecventa care ridica inca dificultati
de tratament, chiar si la inceput de mileniu 3. Este prezent atat in mediul urban cat si
rural.

Boala nu este contagioasa. Se caracterizeaza prin aparitia ei  la orice varsta,
uneori chiar din copilarie. Evolutia sa este cronica, cu tendinte la recidive, la intervale
diferite de timp. Uneori elementele de psoriazis persista tot timpul vietii bolnavului,
situatie in care va determina tulburari psiho-comportamentale si sociale.

Elementele  specifice  de  manifestare  a  bolii,  constau  in  placarde  rosietice,
acoperite  de  scuame groase,  stratificate  si  lucioase.  Apar  oarecum simetric,  avand
initial predilectie pentru coate, genunchi, pielea capului, constituind forma localizata a
bolii.  Cu timpul  sunt  prinse si  alte  regiuni(torace,  abdomen,  membre superioare si
inferioare) constituind forma de psoriazis generalizat.

Baza tratamentului alopat o constituie cel local cu unguente, creme, solutii, pe
baza de cigmolin, acid salicilic, cortizon, etc. Acestea au efect localuneori destul de
rapid, dupa preparatele pe baza de cortizon. Dar recidivele sunt din ce in ce mai dese,
sunt mai intense, uneori chiar la cateva zile de la intreruperea tratamentului. De aceea
acesti bolnavi sunt nevoiti sa foloseasca continuu aceste preparate , care au multiple
efecte secundare nedorite.

Folosind  Ceaiul  Deniplant  in  cadrul  Fundatiei  Medicale  “Speranta”,  ceai
brevetat de catre Dl. Gheorghe  Giurgiu, presedintele fundatiei, s-au obtinut ameliorari
din primele luni  de tratament si  disparitia elementelor de psoriazis dupa 6-12 luni.
Tratamentul  cu  Deniplant  poate  fi  folosit  singur,  nefiind  necesara  asocierea  cu
preparate locale alopate, sau regim alimentar.

Ceaiul Deniplant actionand la nivelul intregului organism, influenteaza diferite
verigi ale lantului etiopatogenic ce declanseaza si intretin boala, incetinind evolutia ei
si chiar stopand-o .

Tratamentul cu Deniplant desi este de lunga durata, este usor de folosit de catre
pacienti la domiciliu, este bine tolerat, iar pana in prezent nu au fost semnalate efecte
secundare nedorite.

Cei  peste  200  de  pacienti  care  au  trecut  pe  la  fundatie  de  la  constituirea
acesteia, pot demonstra oricand ca tratamentul cu Deniplant da rezultatele scontate, pe
care fiecare bolnav le asteapta.

Din  acest  motiv  si  fundatia  a  primit  denumirea  “Speranta”,  pentru  a-i  da
bolnavului o speranta ca s-ar putea vindeca, in pofida faptului ca medicina alopata din
intreaga lume ii spune bolnavului ca boala este incurabila.

Bolnavul are dreptul sa afle ca s-a inventat in romania un produs care il va
ajuta. 
                                                   .DR. ION GHEORGHE 
                                                    Cercetator Stiintific Principal. gr.II 

                                        Medic Primar. M.G. 


