
 

 
 

 
Descoperirea efectului de energie (1993 – A.I.Krashenyuk, 
S.V.Krashenyuk) 

 
Indelungi ani  de cercetare au aratat ca expunerea la hirudoterapie are un efect 
pronuntat asupra starii de sanatate a corpului. Efectele sale pot fi imbunatatite 
prin punerea lipitorilor pe punctele biologiceactive. In sprijinul concluziilor, autorii 
au folosit teste Akabane, metoda de vizualizare cu descarcare in gaze (efectul 
Kirlian) si alte metode obiective.  
 
Prima data reactia la impactul energie-lipitoare per persoana poate fi evaluata 
cantitativ si acest rezultat ofera medicului abilitatea de a prezice durata 
tratamentului pacientului. 
 
Influenta hirudoterapiei asupra proceselor de energie la persoane. Istoria 
descoperirii efectului de energie, informatii  si efectele hirudoterapiei. 
 
In 1993 au fost publicate efectele terapeutice energetice ale lipitorii medicinale.  
 
Pentru a face mai clar ce se va discuta, ar trebui sa fie prezentate  materiale din 
scolile medicale integrate (indiana, tibetana, chineza). Medicina traditionala din 
Asia de Est nu este niciodata departajata de corpul uman si este considerata ca o 
entitate legata de intregul univers, de ritmurile sale cosmice. Aesculap  a  
considerat ca orice boala este cauzata de o obstructionare a circulatiei energiei 
vitale prin intermediul canalelor de energie. Aceasta energie este numita in China 
„chi” sau „prana” in India – dar esenta este aceeasi – o persoana incepe sa simta 
durere atunci cand circumstantele impiedica fluxul de energie vitala care se misca 
prin corp. In acelasi timp, la inceput exista obstructionarea unui anumit organ, iar 
apoi a structurii insasi. Prin urmare, principala conditie pentru tratament este 
restaurarea fluxului natural de energie. Toate organele umane au proiectia lor pe 
suprafata corpului, iar palmele, talpile, degetele de la maini si de la picioare, 
urechile – sunt o copie in miniatura si o reflectie aprofundata pe suprafata a 



tuturor organelor umane. Atunci cand, in loc de un ac de metalic, au fost puse 
„ace vii” – o lipitoare, a fost observata o manifestare puternica a efectului de 
energie. 
 
La inceput a fost gasit acest fenomen cu ajutorul unui test de Akobane 
(sensibilitate termica-testul BAP). Din anul 1996 in urma cercetarii efectuate in 
colaborare cu profesorul Korotkov KG, un expert de frunte si recunoscut in lume 
pentru efectul Kirlian, a fost primita confirmarea multipla a fenomenului 
descoperit în 1993. 
 
Evaluarea se face cu efectul Kirlian asupra unui pacient inainte si dupa sesiunea de 
hirudoterapie. Este usor de observat modul in care structura de emisie s-a 
schimbat la suprafata corpului pacientului, acesta devenind mult mai buna. 
 
S-a constat faptul ca aura energetica exista la orice fiinta umana, la orice animal, 
planta sau mineral. Aura are diferite dimensiuni, culori si forme, apare ca un fel de 
camp luminos de natura electromagnetica care imbraca obiectele si corpurile vii, 
asa cum in picturile cu teme religioase deasupra capului sfintilor sta aura. Haloul 
energetic este ca o amprenta personala, nu poate fi falsificat si poate fi controlat 
doar de cei care au abilitati paranormale. Vizualizarea acestui halou, invizibil 
ochiului obisnuit, este posibila cu ajutorul efectului Kirlian aplicat printr-o 
tehnologie sofisticata. 
 
Efectul mai sus mentionat a fost descoperit intamplator in anii 50 de catre S.D. 
Kirlian. Era vorba despre un aparat de fotografiat experimental, asemanator cu cel 
folosit de medici pentru radiografierea organelor interne. Spre deosebire de acesta 
insa, aparatul lui Kirlian, pus in contact cu un obiect sau cu organismul uman, 
scoate in evidenta o lumina anume in jurul obiectului sau organismului fotografiat, 
asemanatoare aurelor care apar in picturi deasupra capetelor sfintilor. Initial, 
Kirlian a fost stupefiat de aceasta descoperire, nestiind despre ce este vorba. In 
timp, dupa nenumarate experimente, el a ajuns la concluzia ca aceasta aura este 
de natura energetica, este emisa de toate corpurile si defineste starea intima a 
obiectului sau a corpului radiografiat. 
 
In unele cazuri este mai intensa, in altele, mai putin intensa. Prin aceasta metoda, 
Kirlian a pus in evidenta, printre altele, faptul ca plantelor le place muzica clasica, 
dar sunt oripilate de muzica rock. Omul de stiinta a pus un ghiveci in aparatul pe 
care il concepuse si a dat drumul la muzica. Astfel a observat ca aura plantei tinde 
sa se apropie de aparatul care emite simfonii si, dimpotriva, are tendinta de a se 
indeparta de aparatul in care se auzea muzica zgomotoasa de tip rock. Altfel spus, 
s-a descoperit ca plantele au un fel de sistem nervos care reactioneaza la stimuli 
externi. 
 
Desi lumea stiintifica a spus ca e o prostie, unele cercuri din Statele Unite si, mai 
nou, din Rusia, au preluat ideea si au continuat cercetarile. Asa s-a ajuns la o 
tehnologie care permite acum sa fotografieze aura de la distanta, punand in 
evidenta aura din jurul obiectelor si corpurilor vii pe o hartie fotografica speciala, 
color, nu alb-negru cum folosea S.D. Kirlian. 



 
Este recunoscuta relatia dintre aura bioenergetica a unui corp viu si starea sa de 
sanatate, de confort psihic, incarcare energetica, de capacitate intelectuala si 
spirituala etc. Pentru prima data in Romania experimentele facute certifica faptul 
ca aura poate fi controlata prin diferite tehnici si cu ajutorul mintii, reusindu-se 
astfel ca, la vointa omului, sa-i fie modificate culorilor, forma si intensitatea 
acesteia. Datorita colaborarii indelungate a Centrului International de Metastiinta 
cu laboratoarele Kirlian Labcom SUA, s-a reusit obtinerea unui aparat special cu o 
inalta fidelitate care da posibilitatea acum fiecaruia sa-si vada propria aura 
imprimata pe un film deosebit de sensibil realizat special in acest scop. Este vorba 
despre un aparat de fotografiat Kirlian prin care se poate obtine pe un suport fizic 
– un film special tip Polaroid – imaginea propriei aure. Practic, este un aparat 
Polaroid cu un generator de camp de 50.000 Whatt de foarte mare frecventa. 
Acum nici cei mai sceptici nu mai pot spune nimic, pot doar sa-si vada propria 
aura, propriile culori si forme aurice. Laboratoarele Kirlian Labcom din statul 
Indiana, SUA, care au produs acest aparat, au pus in evidenta acum legaturile 
dintre culorile aurelor bioluminiscente cu starea de sanatate fizica, psihica, 
energetica si spirituala. 
 
Primele poze Kirlian realizate in Romania, au demostrat faptul ca intotdeauna 
subiectilor le raman culorile dominante din aura, ca o amprenta personala, dar 
apar si modificari de nuanta in functie de starile interioare, oboseala, stres, fericire 
etc. Astfel, din experienta internationala in interpretarea culorilor de pe pozele 
Kirlian, putem depista bolile intr-o faza de inceput. Cum ar fi gripa, pe care 
fotografia o evidentiaza inainte ca omul sa simta boala. Din acest punct de vedere, 
efectul Kirlian este un fel de medicina noua in faza incipienta. Mai mult, putem sa 
verificam daca cei ce se numesc clarvazatori au dreptate. Atat in momentul in care 
pun diagnosticul unui pacient, cat si in momentul in care sustin ca au intervenit 
energetic asupra acestuia. Fotografia Kirlian nu poate fi mintita. Noi putem 
evidentia imediat daca clarvazatorii vad culori diferite, mai putine sau mai multe 
decat ceea ce este in realitate in aura celui testat. Aparatul este un etalon in acest 
domeniu. Cei care isi fac aceasta fotografie vor putea sa-si vada propriile culori 
prezente in aura, au posibilitatea sa exercite un control constient si sa-si certifice 
daca pot sau nu sa influenteze propria aura. De asemenea, pot sa verifice starea 
de sanatate, vitalitate, bioenergie si culorile prezente in aura impreuna cu 
semnificatia spirituala a acestora. 
 
Cum se simte pacientul? Raspunsul pacientului este aproape intotdeauna clar: 
„Valul de energie ii inunda organismul insotit de un sentiment profund de pace 
interioara!” 
In studiile speciale efectuate in cadrul Academiei de Chimie si Farmaceutica din 
Sankt-Petersburg, impreuna cu profesorul E.E. Lesiovskoy, s-a demonstrat ca, 
fenomenul de interactiune energie-informatii se manifesta in lipitori, chiar si 
atunci cand acestea interactioneaza cu animale, de genul sobolani albi. 
 
Cel mai recent studiu in urma cercetarii a fost o descoperire interesanta, capabila 
sa puna in lumina natura impactului dintre lipitori si energie. S-a constatat ca 
lipitoarea medicala este capabila sa genereze vibratii ultrasonice intr-o gama de 



frecventa cuprinsa intre 50-250 kHz. Unul dintre cercetatori a declarat ca aceste 
cunostinte noi sunt moduri posibile de a interpreta unele dintre efectele biologice 
ale lipitorii medicinale  in special, pentru a intelege de ce „medicamentul” din 
lipitoarea medicinala patrunde atat de adanc in tesutul uman. La urma urmei, 
avem de-a face în esenta cu o fonoforeza naturala – Procedura de terapie fizica 
care prin ultrasunete poate livra medicamentele adanc in tesuturi, unde vor avea 
un efect maxim  terapeutic. 


