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Stimate cumpărător,

Prin această achiziţie aţi intrat în posesia unui aparat care vă va transforma întreaga existenţă. 

Inconvenienţele biologice ale îmbătrânirii, obişnuitele dureri reumatice, oboseala cauzată de stresul 

zilnic, fracturi osoase, afecţiuni cardiovasculare, circulaţia sanguină deficitară, disfuncţiile sexuale, 

afecţiunile ginecologice, incapacitatea de concentrare, afecţiunile respiratorii, astmul, tulburările 

endocrino-metabolice, diabetul, migrenele, insomnia, nevrozele, artrita, osteoporoza, etc. vor deveni 

amintire. Le va lua locul o stare de confort fizic şi psihic, de încredere în corpul dumneavoastră 

biologic de a vă fi alături în toate momentele de încercare pe care existenţa în plan material vi le 

rezervă. Datorită efectelor benefice asupra stării generale de sănătate, pentru gabaritul redus pe care 

îl are şi printr-un joc de cuvinte generate de acronimul E.L.F. (Extremely Low Frequency) – tipul de 

fizioterapie caracteristică, aparatul a fost denumit „Spiriduş”.



Argumente

Tehnicile de fizioterapie E.L.F. dezvoltate în secolul XX au demonstrat importanţa stării energetice a 

structurilor celulare în buna funcţionalitate a organismelor biologice. Pentru a-şi menţine dinamica 

metabolică, acestea au mai multe forme de interacţiune cu mediul înconjurător. Prin intermediul 

sistemului digestiv preiau substanţele nutritive care asigură mineralizarea dar şi necesarul caloric al 

organismului. Sistemul respirator este responsabil cu oxigenul care este vital în procesele metabolice 

celulare specifice fiziologiei umane.

O altă formă de interacţiune mai puţin conştientizată în Occident este prin intermediul radiaţiei 

electromagnetice din mediu. În Orient energia provenită din fondul radiativ electromagnetic este 

denumită prana, chi, ki, etc.

Din punct de vedere funcţional, organismul biologic are chiar o perioadă de timp specializată în acest 

sens şi anume somnul. Pe lângă rolul de a asigura arhivarea datelor provenite de la simţuri în starea 

de veghe, somnul duce şi la recuperarea stării energetice a structurilor celulare. Pentru a face acest 

lucru, activitatea sistemului nervos, reprezentată în plan electromagnetic de pulsurile generate de 

sinapse, intră într-o formă de sincronism ce face ca frecvenţele emisiei electromagnetice generate să 

aibă valori cuprinse în domeniul 1 – 13 Hz.

Prezenţa în mediul terestru a radiaţiei electromagnetice rezonante Schumann, cu maximul la 7,83 Hz, 

transformă organismul biologic într-un receptor al acesteia. Astfel, necesarul spectrului energetic al 

sistemelor fizice tip celulă biologică, aflat în domeniul E.L.F. electromagnetic, poate fi acoperit. De 

asemenea, alături de mecanismul de termoreglare caracteristic vieţuitoarelor cu sânge cald, somnul 

concură la asigurarea condiţiilor de funcţionalitate optimă a proceselor metabolice specifice 

organismelor biologice.

Diverse cauze, printre care starea emotivă, uzura biologică datorată vârstei, acumularea excesivă de 

toxine, fac ca parametrii de recuperare energetică din timpul somnului să scadă atât cantitativ cât şi 

calitativ. Cu ajutorul tehnicilor de fizioterapie putem compensa acest fenomen. Dacă în Orient tehnicile 

de tip Zen, Qi Gong, Reiki, care introduc la nivel cerebral frecvenţe de 1 - 13 Hz, le asigură asiaticilor 

recuperarea şi echilibrarea energetică, aparatele de fizioterapie miniatură tip „Spiriduş” pot face 

acelaşi lucru pentru noi, eliminând şi necesitatea ca sistemul nervos să aibă stările caracterizate de 

frecvenţe cerebrale specifice somnului sau tehnicilor orientale de recuperare şi echilibrare energetică.



Instrucţiuni de utilizare

Terapia E.L.F. este o formă holistică de tratament ce face ca orice celulă indiferent de tipul ei, să aibă 

parametrii energetici maximi de funcţionalitate. Aceştia se reflectă în valoarea potenţialului membranei 

celulare care asigură schimbul de oxigen, bioxid de carbon, substanţe nutritive şi reziduuri, 

caracteristice proceselor metabolice celulare. Sunt două tipuri de terapie: terapia generală şi terapia 

specifică.

Terapia generală

Terapia generală se realizează plasând „Spiriduşul” pe 7 zone importante din punct de vedere 

energetic, denumite chakre în medicina tradiţională orientală. Ele corespund în fiziologie cu plexuri 

nervoase şi zone endocrine de maxim metabolic.

Indienii vorbesc de peste 49,000 de chakre. Pentru a le analiza pe toate ar fi extrem de greu. Există 

însă o ierarhizare a acestora ca importanţă (intensitate a vârtejului). 

Principale sunt considerate şapte zone şi anume:

1) chakra coroană, localizată în vârful capului,

2) chakra celui de-al treilea ochi, localizată între sprâncene,

3) chakra gâtului, localizată la baza gâtului,

4) chakra inimii, localizată în centrul pieptului,

5) chakra plexului solar, localizată deasupra taliei,

6) chakra ombilicală (sacrală), localizată sub ombilic,

7) chakra rădăcină, localizată la baza şirei spinării.

Atunci când una sau mai multe chakre sunt afectate, organismul biologic este în suferinţă. Legăturile 

observate în medicina orientală sunt:

1) chakra coroană - glanda pineală, cortexul cerebral, sistemul nervos central,

2) chakra celui de-al treilea ochi - glanda pituitară, nasul, urechile, sinusurile, ochii,

3) chakra gâtului - tiroida, paratiroida, hipotalamusul, gâtul, esofagul, corzile vocale, limba,

4) chakra inimii - timusul, inima, sistemul circulator, umerii, braţele, pielea, plămânii,

5) chakra plexului solar - pancreasul, stomacul, ficatul, vezica biliară, sistemul nervos, diafragma, 

muşchii,

6) chakra ombilicală - splina, vezica urinară, organele genitale, intestinul subtire, apendicele,

7) chakra rădăcină - rinichii, glandele suprarenale, colonul, prostata, intestinul gros.



Terapia generală constă în aşezarea aparatului pe fiecare din cele 7 chakre după cum urmează:

Pentru „Spiriduş Clasic”, „Spiriduş eX” şi „Spiriduş HC”:

• chakrele 1, 2, 3, 4 şi 7 

 câte 5 minute frecvenţe joase (delta) – comutatoarele 2 şi 3 pe poziţia ON (vezi Fig. 1),

 câte 5 minute frecvenţe înalte (alpha) – comutatoarele 2 şi 3 pe poziţia OFF (vezi Fig. 2).

• chakrele 5 şi 6

 câte 15-20 minute frecvenţe joase (delta) – comutatoarele 2 şi 3 pe poziţia ON (vezi Fig. 1),

 câte 15-20 minute frecvenţe înalte (alpha) – comutatoarele 2 şi 3 pe poziţia OFF (vezi Fig. 2).

• genunchi, călcâie

 câte 15-20 minute frecvenţe joase (delta) – comutatoarele 2 şi 3 pe poziţia ON (vezi Fig. 1),

 câte 15-20 minute frecvenţe înalte (alpha) – comutatoarele 2 şi 3 pe poziţia OFF (vezi Fig. 2).

Pentru „Spiriduş DeL”:

• chakrele 1, 2, 3, 4 şi 7 – câte 5 minute frecvenţe înalte şi joase – comutatoarele 1 şi 2 pe poziţia 

OFF, 3 şi 4 pe poziţia ON (vezi Fig. 3),

• chakrele 5 şi 6 – câte 15-20 minute frecvenţe înalte şi joase – comutatoarele 1 şi 2 pe poziţia OFF, 

3 şi 4 pe poziţia ON (vezi Fig. 3),

• genunchi, călcâie – câte 15-20 minute frecvenţe înalte şi joase – comutatoarele 1 şi 2 pe poziţia 

OFF, 3 şi 4 pe poziţia ON (vezi Fig. 3).

Pentru „Spiriduş DeL 4x4”:

• chakrele 1, 2, 3, 4 şi 7 – câte 5 minute,

• chakrele 5 şi 6 – câte 15-20 minute,

• genunchi, călcâie – câte 15-20 minute.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3



Terapia specifică

După efectuarea terapiei generale, pentru anumite afecţiuni se trece la terapia specifică. Ea constă în 

amplasarea „Spiriduşului” cât mai aproape de zona malfuncţionalitate biologică, iar timpii de terapie 

sunt cel puţin dubli faţă de timpul terapiei generale pentru zonele respective, de exemplu pentru cap 

10-15 minute, pentru abdomen 30-40 minute, pentru picioare 40-50 minute Cea mai bună perioadă 

pentru terapie este seara, când receptivitatea organismului pentru radiaţia electromagnetică 

caracteristică procesului de recuperare energetică este maximă, datorită fenomenului de recepţie 

rezonantă, care se manifestă pe fondul apropierii frecvenţei emisiei cerebrale a utilizatorului de 

domeniile spectrale ale terapiei. Relativ la frecvenţele folosite s-a observat că cele joase 

corespunzătoare undelor cerebrale delta (starea de somn profund) au eficacitate maximă. La 

frecvenţe mai înalte (de exemplu domeniul cerebral alpha), recuperarea se face mai rapid, dar trebuie 

ţinut cont de faptul că acestea pot fi mai puţin eficiente, probabilitatea de interacţiune la nivel celular 

scăzând odată cu creşterea frecvenţei. Din acest motiv se recomandă folosirea frecvenţelor joase la 

nivelul capului, iar frecvenţele mai înalte la nivel abdominal unde problemele de sănătate, implicit 

căderile energetice, sunt mai severe.

În cazul „Spiriduşului Clasic”, a „Spiriduşului eX” şi a „Spiriduşului HC”: pentru a selecta domeniul 

de frecvenţă se vor utiliza comutatoarele 2 şi 3. În cazul „Spiriduşului DeL”, selectarea domeniilor de 

frecvenţă se efectuează cu ajutorul comutatoarelor 1, 2, 3 şi 4. Acestea sunt grupate în două domenii: 

1, 2 pentru ledul roşu din stânga (emiţătorul „eX”) şi 3, 4 pentru ledul verde din dreapta (emiţătorul 

„Clasic”). Fiecare grup semnalizează funcţionarea emiţătorului căruia îi este asociat şi comandă 

domeniile de frecvenţă întocmai ca şi comutatoarele 2, 3 de la variantele Clasic sau eX. În tabelul de 

mai jos aveţi domeniile de frecvenţe corespunzătoare celor 4 posibilităţi.

Domeniul de frecvenţă
Comutatorul

2 (Clasic şi eX)
1 şi 3 (DeL)

Comutatorul
3 (Clasic şi eX)

2 şi 4 (DeL)Cerebral
Spiriduş DeL

Spiriduş Clasic Spiriduş eX/HC

Delta (1 - 4Hz)
1,8 - 2,22 Hz 1,8 - 2,22 Hz ON ON

2,27 - 2,6 Hz 2,27 - 3,1 Hz ON OFF

Theta (4 - 8Hz) 5 - 6,6 Hz 5 - 7,6 Hz OFF ON

Alpha (8 - 12Hz) 8,7 - 12 Hz 8,7 - 15 Hz OFF OFF

(ON înseamnă sus, OFF înseamnă jos relativ la poza de pe panoul frontal al aparatului)

Dacă nu este utilizat zilnic efectele folosirii lui scad (să ne aducem aminte că tarea corpului biologic se 

degradează destul de rapid în lipsa perioadelor de somn profund), aceasta datorită faptului că fiecare 

zi este o nouă ocazie de a fi supus agresiunilor de tot felul: curenţi de aer într-o încăpere sau maşină, 

insolaţie, hrană, poluare, lovituri, zgomote puternice, câmpuri electromagnetice tip ecran TV, telefon 

mobil, calculator, etc.



Spiriduş HC

Spiriduşul HC realizează o combinaţie între terapia E.L.F. şi cromoterapie (terapia cu lumină).

Spiriduşul HC conţine un Spiriduş eX ale cărui oscilatoare fix şi variabil comandă atât generatorul de 

pulsuri electromagnetice cât şi grupul de leduri roşii şi albastre. Grupul de leduri verzi este comandat 

doar de oscilatorul fix.

Aparatul va fi utilizat aşa cum este indicat mai sus cu specificaţia că va fi poziţionat cu ledurile spre 

corp la o distanţă de aproximativ 3–7 cm în aşa fel încât lumina emisă să acopere chakra sau locul 

afectat.

Profilaxie, prevenire

Plecând de la observaţia că cele mai depărtate chakre de zona emiţătorului biologic, adică a 

creierului, sunt şi cele mai vulnerabile, pentru profilaxie se recomandă poziţionarea „Spiriduşului” în 

dreptul chakrelor 5, 6, 7 genunchi şi călcâie. Frecvenţele folosite sunt cele din domeniul cerebral delta. 

Pentru echilibrare, din când în când aparatul trebuie pus şi pe chakrele superioare 1, 2 sau 3.

Afecţiuni reumatismale

În cazul afecţiunilor reumatice sau ale sistemului osos poziţionarea lui se face chiar în preajma zonei 

cu probleme. Poliartroze periferice şi spondiloze asociate cu distonii neurovegetative şi stări 

astenonevrotice, coxartroze şi gonartroze specifice reumatismului degenerativ au o evoluţie pozitivă 

prin terapia cu câmpuri electromagnetice de foarte joasă frecvenţă. De asemenea, în reumatismul 

articular şi în cel inflamator rezultatele sunt spectaculoase. După primele şedinţe poate apare o 

exacerbare a fenomenelor clinice pe fondul sensibilizării sistemului nervos. O recuperare mai rapidă s-

a observat atunci când s-au utilizat frecvenţele înalte.

Sechele posttraumatice

Se recomandă terapia în tratarea de plăgi, contuzii, hematoame musculare, entorse, stări după rupturi 

musculotendinoase, sechele postfracturi de membre, calusarea fracturilor. Terapia se începe cât mai 

repede după traumatism. Locul de aplicare coincide cu locul traumatismului. Şedinţele sunt la început 

de 40-60 minute zilnic, timpul crescând treptat şi apoi reducându-se o dată cu dispariţia stării clinice.

Afecţiuni neuropsihice

Nevrozele, distoniile neurovegetative, sindroamele spastice (hemiplegii, boala Parkinson, 

neuronevraxite, paraplegii), sindroame excitomotoare (spasmul facial, torticolisul spasmodic, ticurile, 

etc) ca şi infirmitatea motorie cerebrală la copii sunt indicaţiile terapiei E.L.F. în afecţiunile 

neuropsihice. Se practică terapia generală insistându-se pe zonele grav afectate.



Afecţiuni cardiovasculare

Acţiunea terapiei în cazul bolilor cardiovasculare se explică prin reglarea vasomotorie şi a 

hemodinamicii prin influenţarea sistemului nervos vegetativ şi prin acţiunea locală de intensificare a 

respiraţiei tisulare cu creşterea consumului de oxigen, ceea ce duce la o vascularizaţie crescută 

pentru metabolismul local.

Terapia E.L.F. este indicată în boli vasculare periferice precum boala Raynaud, sindromul Raynaud, 

acrocianoza, în boli vasculare periferice organice cum sunt trombangeita obliterantă, ateroscleroza 

obliterantă a membrelor, arteriopatia diabetică, în ateroscleroza cerebrală şi în hipertensiunea 

arterială. Se practică terapia generală.

Afecţiuni respiratorii

Acţiunea terapiei E.L.F. s-a remarcat în cazurile de astm bronşic, bronşita cronică astmatiformă, 

traheobronşită spastică şi pseudoastm nevrotic. Locul de aplicare este zona. Timpul este la început de 

10-15 minute zilnic, crescându-se treptat cu 5 minute săptămânal în funcţie de evoluţia stării clinice. În 

cazul virozelor respiratorii, afecţiuni ce pot apărea mai des în aglomerările urbane, se recomandă 

utilizarea „Spiriduşului” pe chakrele 2 şi 3, timp de 10-15 minute pe fiecare în parte. Dacă 

simptomele nu dispar se poate repeta de mai multe ori pe zi. S-a observat o recuperare mai bună la 

frecvenţe joase.

Afecţiuni digestive

Ulcerul gastro-duodenal, gastritele cronice, enterocolopatia cronică nespecifică, sindromul de colon 

iritabil, dischineziile biliare sunt câteva din indicaţiile terapiei cu câmpuri electromagnetice de foarte 

joasă frecvenţă în domeniul bolilor digestive. Se practică terapia generală insistându-se în zona 

abdomenului.

Afecţiuni endocrine

Diabetul zaharat neinsulinodependent, diabetul secundar cu hiperfuncţiune a hipofizei, tiroidei sau 

suprarenalei şi hipertiroidia stadiul neurogen beneficiază de rezultate deosebite prin această terapie.

Cu o dietă alimentară corespunzătoare pentru menajarea pancreasului şi reducând treptat 

medicamentaţia sub controlul glicemiei, se poate obţine o recuperare foarte bună a funcţiei 

pancreatice într-un interval de timp de minim 6 luni de zile, funcţie de starea afecţiunii. În cazul 

diabetului insulinodependent evoluţia este bună în planul stării psihice, dinamizării circulaţiei sanguine, 

întăririi sistemului imunitar, etc. Dacă celulele pancreatice nu sunt complet distruse (pancreas 

pietrificat), prin reducerea treptată a dozei zilnice de insulină sub controlul glicemiei, se poate recupera 

cel puţin parţial funcţia pancreatică. Se practică terapia generală insistându-se pe zonele afectate, în 

zona capului (frecvenţe joase) şi zona abdomenului, picioare (frecvenţe înalte).



Afecţiuni ginecologice

În dismenoreele funcţionale, în tulburările menstruale funcţionale, metroanexitele cronice nespecifice, 

cervicitele cronice nespecifice şi în tulburările de climax şi preclimax, terapia E.L.F. a dat mari 

satisfacţii prin rezultatele obţinute. Se practică terapia generală insistându-se pe zonele afectate.



Contraindicaţii

Folosirea „Spiriduşului” în timpul zilei poate să inducă o stare de somnolenţă similară cu ceea ce vi 

se întâmplă atunci când sunteţi în preajma cuiva care doarme. De aceea, nu este recomandată 

utilizarea lui atunci când sunteţi la volan sau activitatea pe care o desfăşuraţi vă solicită o atenţie 

deosebită. „Spiriduşul” nu poate fi folosit de persoanele care utilizează pacemaker (stimulator 

cardiac), din cauza interferenţelor electromagnetice care pot apărea între cele două aparate. De 

asemenea, persoanele cu proteze auditive, nu îl pot folosi în zonele respective, pentru a evita aceleaşi 

interferenţe electromagnetice. Gravidele trebuie să evite zona abdominală. Recomandăm folosirea 

aparatului numai în familie, pentru a evita transferuri informaţionale accidentale.

ATENŢIUNE!!! Pentru a înlătura riscul de pătrundere a transpiraţiei în interiorul aparatului, lucru ce 

poate afecta funcţionarea normală a acestuia, nu se recomandă punerea lui între piele şi haine, ci pe 

haine. Terapia nu necesită contactul direct între aparat şi organism.



Întrebări frecvente

Ce este dezechilibrul energetic şi cum se manifestă el?

Dezechilibrul energetic este starea biologică în care anumite componente ale organismului (ţesuturi, 

organe, etc.) intră în stări energetice al căror efect este perturbarea proceselor metabolice celulare cu 

repercursiuni în starea de sănătate. Diferenţele energetice celulare se manifestă apoi şi în circulaţia 

sanguină locală, în schimburile ionice prin membrana celulară, inclusiv în oxigenarea celulară. 

Dezechilibrul energetic este sesizat şi în domeniul spectral şi în intensitatea diferită a fondului radiativ 

caracteristic proceselor metabolice celulare.

De ce este dezechilibrul energetic riscant pentru sănătate?

Dacă apar căderi ale stării energetice celulare locale, ele conduc în timp la funcţionalitate defectuoasă 

la nivel de organe (pancreas, ficat, etc.), care dacă se menţine se transformă la momentul diviziunii 

celulare în degenerări informaţionale în structura ADN-ului, echivalente instalării bolii fizice.

Ce demonstrează corecţia informaţională ADN la momentul diviziunii celulare?

Procesele de corecţie informaţională la nivelul ADN demonstrează existenţa unei matrice 

informaţionale (corp eteric, astral, suflet) care nu este afectată de procesele fizice caracteristice lumii 

materiale, electromagnetice.

Ce sunt undele cerebrale şi cum apar ele?

Undele cerebrale sunt radiaţie electromagnetică emisă de structura neuronală la momentul 

transferului impulsului nervos de la o celulă la alta. Domeniul lor de frecvenţă este în legătură directă 

cu volumul de informaţii transmis şi prelucrat de sistemul nervos. Astfel, dispariţia informaţiilor vizuale 

prin închiderea ochilor sau prin defocalizarea vederii, face ca domeniul spectral al undelor cerebrale 

să scadă mult, coborând într-un timp scurt în domeniul alpha. Frecvenţele sunetelor recepţionate 

induc frecvenţe similare la nivelul undelor cerebrale şi acest lucru face ca muzica să fie un foarte bun 

programator al stării de sănătate.

Care este legătura dintre starea psihică şi spectrul cerebral?

O stare psihică relaxată, detaşată, favorizează un spectru cerebral în frecvenţe joase care la rândul lui 

influenţează starea de sănătate prin menţinerea cuplajului energetic dintre corp şi radiaţia Schumann 

din mediu.

Cum poate starea psihică să determine modificarea metabolismului celular?

O stare psihică agitată implicând schimbări bruşte ale frecvenţelor cerebrale sau suspendarea 

activităţii cerebrale prin blocaj emoţional poate perturba fluxul informaţional dintre sistemul nervos 

central şi celulele aflate sub comanda acestuia. Lipsa coordonării informaţionale poate să ducă la 

căderea temporară a metabolismului celular. Perpetuarea stării favorizează apariţia metabolismului de 

tip cancerigen la nivel celular, stare în care celula îşi rezolvă singură nevoile metabolice, dar ne mai 

participând la metabolismul general al organismului. Această stare duce în final la întreruperea 

funcţiilor vitale.



Care este rolul neurotransmiţătorilor în confortul psihic?

Există neurotransmiţători care inhibă transferul impulsului nervos către sistemul nervos central 

favorizând o stare psihică relaxată, fără dureri. Endorfinele sunt un astfel de neurotransmiţător, iar 

tehnicile medicale orientale cât şi terapia E.L.F. măresc producţia de endorfine din organism.

Ce domeniu spectral cerebral favorizează tehnicile medicale orientale?

Domeniile spectrale cerebrale favorizate de tehnicile medicale orientale sunt alpha şi theta, domeniile 

de recuperare energetică la nivelul structurilor celulare.

Ce este sintonia şi care este rolul ei în procesul de recuperare şi echilibrare energetică?

Sintonia, ca fenomen rezonant între două sisteme, este procesul de bază în recuperarea energetică a 

structurilor celulare. Din cauza diferenţei enorme dintre lungimea de undă a radiaţiei Schumann 

(42.000 km) şi dimensiunile corpului uman (2 m) nu poate apărea un efect de antenă acordată în 

dimensiuni, la nivelul organismului biologic. Singurul fenomen ce poate favoriza recepţia radiaţiei 

Schumann este un proces rezonant între radiaţia din mediu şi structurile biologice. Acest lucru apare 

în timpul somnului când frecvenţele cerebrale scad la valori în jur de 7-8 Hz. Acelaşi lucru se 

exersează prin tehnicile de meditaţie, care stau la baza medicinei tradiţionale orientale. O stare 

psihică calmă, relaxată este de natură să ajute la recuperarea stării energetice a structurilor celulare 

biologice.

Care sunt condiţiile de mediu care favorizează recuperarea şi echilibrarea energetică?

Condiţiile de mediu favorizante în procesele de recuperare şi echilibrare energetică sunt legate direct 

de reţeaua Hartman sau mai direct spus de prezenţa maximelor rezonante ale radiaţiei Schumann. În 

general înălţimile, cum sunt munţii sau clădirile deosebit de înalte, favorizează maximele. De 

asemenea, structurile piramidale sunt antene de recepţie şi emisie secundară ale radiaţiei Schumann. 

Cristalele ce au structura rezonantă cu frecvenţele Schumann pot ajuta şi ele în recuperarea 

energetică.

De ce domeniul E.L.F. este atât de important în energetica biologică?

Orice structură materială are un spectru de frecvenţe electromagnetice caracteristic. Trecerea de la o 

stare energetică la alta la nivel microscopic nu se face continuu aşa cum pare să se întâmple la scară 

macroscopică, ci se face în trepte. Acest aspect al lumii materiale a introdus în ştiinţă termenul de 

cuantă (porţie, în greaca veche) de energie. Ea separă stările energetice în care se poate afla un 

sistem material. Totalitatea cuantelor ce caracterizează o structură materială este denumită spectrul 

energetic al structurii. Nucleele atomice au spectrele energetice în domeniul gama şi X 

electromagnetic. Atomii au domenii spectrale începând cu X şi continuând cu ultraviolet, optic, 

infraroşu. Moleculele au spectrul în domeniul infraroşu, microunde, UHF radio. Se observă că o dată 

cu creşterea masei şi a dimensiunilor structurii respective scad în frecvenţă cuantele ce 

caracterizează spectrul energetic. Structurile biologice celulare, care sunt angrenaje de milioane de 

molecule, au spectrul energetic în domeniul E.L.F. electromagnetic. Acesta este motivul pentru care 

domeniul E.L.F. este atât de important în lumea biologică, el caracterizând spectrul energetic al 

structurilor celulare.



Care este rolul apei din organism în procesele de recuperare a stării energetice celulare?

Apa există în proporţie de peste 70% în organismele biologice. Molecula apei are cel mai larg spectru 

energetic începând cu optic, infrarosu, microunde ajungând până în radio. Acest fapt face ca spectrul 

energetic biologic să se lărgească mult, molecula de apă intervenind ca un acumulator - adaptor între 

radiaţia din mediu şi structurile celulare.
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Certificat de garanţie

Aparatele sunt garantate împotriva oricărui defect de fabricaţie. Nu sunt garantate în cazul pătrunderii 

unor lichide corozive în interiorul carcasei, expunerii la intemperii sau şocuri mecanice extreme. 

Condiţiile de garanţie se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/1992 şi HG 449/2003 

republicate.

Termenul de garanţie este de 2 ani.
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