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INVENȚII DE MEDICINĂ PLANETARĂ 

                                                                                 ,,Suntem prima civilizație care simte modificările climatice  planetare și singurii care        
                                                                                   mai putem face ceva  pentru  echilibrarea Planetei’’ (  Mesajul domnului Barak         
                                                                                   Obama  Președintele SUA -știre dată la RTV  România- 30.08.2015). 

                                                                                    ,,Voi civilizația de azi ce ați făcut cu  Planeta,  apele sunt negre, nu mai  sunt                
                                                                                                   albastre....’’ (Mesajul reprezentanților băștinașilor  din SUA către guvernele lumii -              
                                                                                                   Cartea ,,Incursiune în lumea subterană de Gen. Emil Strenger, 2014). 

                                                                                  ,,S-a întâmplat ceva cu Terra, animalele nu mai pot fugi ca înainte și fac boli          
                                                                                  necunoscute și  neobișnuite pentru ele’’-Cercetător al Yellowstone Park-SUA TV                     
                                                                                 Animal Planet-2015. 

 
 Da, așa este, 1 l de apă din Dunăre-România are aura maro cu diametrul de 10 cm-
2017, în 2000 avea aură albastră cu diametrul de 80 cm/1 l apă, în 1980 avea aura albastru-
indigo cu diametrul de 4 m/1 l apă, în 1900 avea aura indigo cu diametrul de 6 m/1 l apă. Toți 
băștinașii sunt văzători de aură și știu ce spun, ei cu toții au aura de la albastru în sus și 
diametrul 4-7 m, ei stăpânesc știința energetică de mii de ani și au păstrat-o în toate zonele 
unde mai dăinuie-Amazon, Insula Paștelui, Australia, Borneo, etc. 
Omul modern din emisfera nordică în medie are aura roșie cu diametrul de 30-50 cm, cei din 
emisfera sudică stau ceva mai bine-caz Noua Zeelandă-Australia-au aura galben-verzui cu 
diametrul 2-3 m. 

Emisfera nordică este cu mult mai poluată decât emisfera sudică, fapt ce a condus la o 
scădere a energiei QI atât ca zonă planetară cât și la oameni, faună, alimente-fructe, etc., 
astfel în emisfera nordică energia QI este de 50%-cu influențe la tot ce este în mediu-
populația în majoritatea ei are QI=50% și 4 straturi de aură (excluzând marii inițiați și 
spiritualizați) în 1900- un om avea 27 straturi de aură conform celor 27 de Existențe 
Multinivelare, după marile experiențe nucleare de suprafață și subterane din anii 1950-1963, 
numărul straturilor de aură au scăzut  la 12-14, după Cernobîl -28.04.1986, numărul 
straturilor de aură a scăzut la 7 iar după Focushima straturile de aură au scăzut la 4. 
 În emisfera sudică, QI al populației este de 80-85% și au între 7-12 straturi de aură. 
Gradul de poluare electromagnetică, nucleară, combustibili fosili etc-în emisfera nordică este 
de 80-85%, în emisfera sudică de 20-30%, fapt cu confirmare de multele malformații 
observate la urșii polari-Polul Nord-redate pe TV Animal Planet frecvent-urșii polari mai au 
3-4 straturi de aură din 27 până prin 1940-1950, iar pinguinii din Antarctica au 10 straturi de 
aură-aură galben-verzui cu diametrul 2-3 m, QI -85%, urșii polari mai au doar QI -10-15%, 
aura roșu închis, diametrul aură 40-50 cm. Este explicabilă prezența atâtor malformații 
depistate de cercetători. 
 La oameni au apărut din ce în ce mai multe cazuri de decese la nou-născuți –explicația- 
actual un copil nou-născut are energia QI între 3-30% așa au și majoritatea părinților , iar aura 
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este roșie-roșu închis cu diametrul de la 20 la 30 cm, față de parametrii din şi numai 1990-un 
nou născut avea aura albastru, albastru-indigo cu diametrul 2-5 m. 
 
 S-a întâmplat ceva cu Planeta în spectrul cuantic. 
 Actuala tehnică de protecție-caz reactoare nucleare, containere de deșeuri radioactive, 
linii de transport energie electrică, mijloace de transport electric, computere de bord la 
mașini, avioane, stații de emisie, filtre eșapamente, etc, -este insuficientă și ineficientă. 
La alt nivel se petrece dezastrul decît ceea ce este știut, câteva exemple: 

-la un calorifer electric sau reșou, din informația electrică ajunsă la aparat-doar 3% este 
folosită, 97% din armonici nu sunt folosite, sunt nocive, formează un câmp de circa 4 m-caz 
calorifer 2 KW, cu circa 80-90 game de armonici, inclusiv ioni pozitivi care încetinesc 
procesul de formare al ionilor negativi, benefici pentru energia QI din locație (birou, locuință, 
etc), parte din mărimile prezente pot fi măsurate cu aparate de profil- Electrosmog  Meter, 
EMF, Strength Meter, Peres Vol sau radionic. 

 
Prin aplicarea unei octograme magneto-cuantice pe cablul de alimentare, pe priza 

multiplă sau pe tabloul de siguranță al apartamentului, biroului, -Electrosmogul  scade cu 80-
90%, ajungând să fie doar 1-2% față de cel inițial 15-80%.Un televizor în funcție într-o 
locuință după o oră QI în locuință rămîne 60%, după 3 ore -30%, după 6 ore -10% asta în 
situația în care în locuință inițial este QI-100%, dar în emisfera nordică QI în locuință este 
între 20-50%. O octogramă pe cablul de alimentare a televizorului sau pe stativul lui ține 
energia QI la 100% din jurul televizorului sau calculatorului (avize 1-2). 
În frigidere, vitrine frigorifice și camere frigorifice pentru păstrarea alimentelor, energia 
inițială a alimentului. 
           –lapte, ouă, carne, zarzavaturi scade cu 80-90 % în primele 10 minute , cauza fiind 
câmpul energetic al freonului, izolația de polistiren,  tabla de oțel care tulbură parte din 
particulele QI din energia cosmică care alimentează totul pe Terra, astfel un aliment mort 
energetic nu poate alimenta o celulă vie umană, un procent mare din bolile noastre sunt 
cauzate de alimentele din frigider. Omul nu va renunța la el, de aceea în întâmpinarea acestui 
fapt am cercetat efectul octogramei cuantice, din formula amplificatorului cuantic şi 
rezultatele sunt de 100% benefice, energia alimentelor devine 100% chiar dacă iniţial a fost 
de 50-60% , timpii de păstrare sunt mai mari şi mirosul prospeţimii se păstrează.  

În jurul unui tub de spray –exemplu deodorant, pe o rază de 2 m  nu există energie , 
câmpul energetic al freonului având aura cenuşie , iar a mediului este roşie, nu există sursă 
superioară de ridicare a vibraţiei dar aplicarea unui modul de 1 cm pătrat de amplificator 
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cuantic, energia Qi a tubului de spray creşte la 100% pe raza de 2 m, nemaiafectând spaţiul 
din jur.  

La instalaţiile de climă din birouri –locuinţe, aer rece vine, fără energie, prin aplicare 
de modul cuantic pe instalație de climă, energia Qi /în locuință inițial este de 50%, după o oră 
de funcționare a climei Qi în locuință este de 80/90% față de 50% inițial. 

Acest lucru este valabil și la clima de la automobile , metru, submarine, avioane, 
navete, etc, cu consecințe asupra scăderii energiei personalului navigant  și călător cu 
30/60%. Modulul cuantic înlătură acest impediment. 

 
Cazul reactoarelor nucleare cu funcționare optimă, după știința actuală, emit 

armonici nocive până la 30 km, contorul Geiger măsoară doar 2% din spectrul emis de un 
reactor, 98% dunt armonici din peste 500 game de care nu se ține încă cont , dar care sunt 
destul de nocive din moment ce populația  din zonă sau personalul de deservire  au Qi de 30-
40%  față de cei din afara acestei zone - are aura portocaliu  cu diametrul circa 80 cm , Qi 50, 
cei din zona din apropiere sub 30 km  au Qi 25-30%, aura roșie, diametrul 30 cm. Actualele 
materiale folosite pentru izolare-protecție a reactoarelor, containerelor de deșeuri 
radioactive,-un container emite până la 1 km, iar curenții de apă duc informația mai departe, 
apa fiind extrem de receptivă (a se vedea studiile lui Emoto M), nu sunt suficiente, trebuie 
recurs la o altă știință, la o altă fizică-fizica cuantică, chiar dacă zorile ei se varsă prea lent 
spre societatea de azi față de distrugerile și poluările galopante, care ne-au depășit, am o 
soluție care reduce cu 90-95% aceste surse de radiații armonice ale radioactivității-este 
IZOLATORUL PROTECTOR CUANTIC TIP DAVIDONI, este o folie cuantică de 0,5 mm 
care aplicată pe un container de deșeuri radioactive reduce câmpul periculos la sub 1 m (de la 
1 km), iar radiațiile le reduce cu 95%, în cazul reactorului, inclusiv a celor oprite gen 
Cernobîl sau Focushima, prin aplicarea protectorului cuantic,  nocivitatea se reduce de la 40-
50% cât este acum la sub 10%, aura personalului din zona respectivă ar deveni normală de 
100% cu a celor din zonele din afara ariei sursei radioactive respectiv QI-50, culoare 
portocaliu, diametrul 80 cm. 

 
Mecanismul de funcționare al protectorului cuantic – se știe că sursa radioactivă 

emite radiații gamma și alte sute de alte game, acestea sunt particule subatomice și formează 
un microunivers cuantic-au culoarea cenușie,  Protectorul cuantic are aura violetă și cuprinde 
întregul spectru de culori din spectrul de lumină-curcubeu, pentru fiecare gamă de culoare din 
spectrul de lumină am găsit particula fizică de rezonare și amplificare a particulelor 
subatomice care compun spectrele de lumină –roșu, galben, verde, albastru, indigo, violet, 
respectiv leptoni, mezoni, orgoni, criptoni, informoni, etc, -Protectorul cuantic fiind un 
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microunivers cuantic de înaltă rezonanță fapt ce determină procesul de atracție a energiei QI 
cu care este alimentată Terra, această energie este extrem de inteligentă și vie și caută 
armonia ( Terra este alimentată cu 1 mld. particule din 1000 game de frecvență/1 m2/1 minut,  
alimentarea nu este uniformă, depinzând de armonia energetică a solului din locație, dar până 
la apariția primelor poluări 1900-1920-electromagnetice, arderi combustibili fosili, Terra 
primea între 3-4 mld. particule de QI pozitivă /1 m2 /1 minut. Din 1900 până în 2015 poluarea 
electromagnetică pe Terra a crescut de 400 mil. ori. De poluarea energetică combinată  și cu 
celelate forme de poluare, nici buncărele nu sunt suficient de protejate , energia QI scăzută 
este și în ele, armonizarea lor energetică pentru a atrage energia cosmică de alimentare QI se 
poate rezolva cu amplificator cuantic). Protectorul cuantic prin formula și concentrațiile 
optime de rezonanță a ingredientelor asigură această armonie, deci avem doua 
microuniversuri cuantice –cel cenușiu al sursei radioactive și cel violet al Protectorului 
cuantic, prin apropiere-aplicare, în circa 15-30 de secunde se produce contopirea lor 
obținându-se o medie a culorii de vibrație-respectiv verde-albăstrui, cenușiul primește 2-3 
straturi din spectrul de lumină iar violetul cedează spre cenușiu 2-3 straturi din spectrul de 
lumină-în noul microunivers cuantic rezultat-nocivitatea nu mai există și energia QI din 
Galaxia noastră, din alte Galaxii și din Primordial alimentează locația până la 4-6 m în jur. 
(Cartea Tao Lumina Vindecătoare pag.214) Pământul își pierde capacitatea de reîncărcare cu 
energia QI, dacă armonia este tulburată pe locații diferite. 
 Planeta este vie, are Chakre -Porți de Lumină. Suferința ei este de peste 95%. Un caz 
de o elocvență clară redat la TV România, un bătrân -94 ani perfect sănătos, a lucrat minier 
într-o mină de uraniu-25 de ani, toți colegii lui au murit de mult plus el trăia în continuare în 
acea zonă cu radioactivitate ridicată, inclusiv apa era radioactivă, peste valorile acceptabile.  

 Am fost curios să văd ce se întâmplă, l-am măsurat radionic și am găsit următoarele 
valori: aură galbenă, diametrul 3 m, QI-80%, spiritualitate 100% a lui și a părinților lui 
decedați, spiritualitatea le-a fost tot de 100%, față de parametrii colegilor lui care au fost-aură 
roșie, diametrul de 25 cm-30 cm, QI-25%.Nivelul vibrațional ridicat al omului îl protejează 
de poluare radioactivă, electromagnetică, etc. 

Octograma magnetică cuantică tip Davidoni, are capacitatea de a asigura aura 
omului de la albastru spre violet, asigurând protecție aproape de 100% pentru persoanele ce 
lucrează în stații electrice, transport electric, aviație, navete, laboratoare cu surse nucleare etc, 
atașată la echipamentul de lucru (avize 3-4). 
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Exemplu de efecte asupra omului în ipostaze diferite de lucru și transport. 
 

Energia omului în 
vehicul 

Energia 
inițială la 
urcare 

După 1 
oră 

După 4 ore Cu octogramă cuantică 

Automobil 100% 60% 20% 100% 
Avion 100% 40% 15% 100% 
Tren, tramvai, metrou 100% 35% 10% 80%- cu 1 octogramă 

100%-cu 2 octograme 
Blindate 100% 35% 10% 100% 
Deservice C.E. nucleare 100% -30% -10% 100% 
Automobil electric 100% 25% 5% 100% 

 
QI de 50% cât este în emisfera nordică la om, am pus ca fiind un întreg de 100%. 

   Automobilul electric ar trebui dotat din start cu amplificator cuantic.  
 
Amplificatorul cuantic  l-am realizat în scopul reducerii fumului de la coșurile 

cazanelor și eșapamentelor de la mașini (avize 5-6 ), efectele sunt foarte bune, dar s-au 
observat mul mai multe beneficități, montat pe mașini formează un corp plasmatic în jurul 
vehicululuide 1-2 m ce determină o reducere de frecare cu aerul cu 80%, urcă nivelul 
vibrațional benefic al șoferului de la 4 straturi la 12 straturi de aură, dispărând oboseala, în 
unele cazuri a urcat la 27 straturi în funcție de energia zonei unde circulă, în Mega Hertz-
aceasta oscilează pe Terra de la 0 la 900 MHz, în funcție de mineralele din subsol și alte 
motive cunoscute radionic (ce reprezintă 0-900 MHz-cu cât frecvența este mai mare cu atât 
energia este mai mare, astfel în stațiunile balneare și castelele medievale am găsit energii de 
560-900 MHz-Prana  Violetă, sigur cei care au stabilit construcțiile în astfel de locații au 
folosit clarvăzători inițiați, în general în sate, orașe sunt 100-250 MHz, în zone cu 20-30 MHz 
sunt cazuri dese de cancer, iar în zone cu 1-2 MHz, de regulă între localități se petrec 
fenomene inexplicabile-se aud țipete, bubuituri, zgomote din alte dimensiuni Multinivelare , 
confirmate atât de bătrâni cât și de martori oculari din prezent, cazuri cunoscute în mai multe 
zone de pe Terra și date pe TV, eu am studiat un asemenea caz pe viu, de aici din apropiere).
 De asemeni în eșapament dispare energia negativă, aura de la cenușiu urcă la indigo-
violet, ionii pozitivi nocivi scad de la 270-330 inițial la 190-200 ioni pozitivi/cm3 gaze din 
eșapament. Pus un modul și pe acumulatorul vehiculului-tensiunea bateriei cu motorul oprit-
la aprinderea farurilor-nu mai scade sub 12 V față de 10-11 V inițial, dovadă că prelungește 
timpii de folosire a bateriei, de asemeni neutralizează cu 90% efectul computerului de bord 
asupra șoferului și efectul nociv al climei din mașină care preia câmpul energetic din 
instalația de freon și care scade energia QI a șoferului mai drastic decât computerul de bord, 
amplificatorul cuantic neutralizează cu peste 90% aceste efecte nocive- indirect s-au observat 
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și reduceri de consum de combustibil, dar tot în funcție de aura și energia șoferului și energia 
zonei în care circulă, dar scopul este depoluarea mediului și sănătatea șoferului care este 
asigurată de amplificatorul cuantic- se aplică 1 set de 4 module la 100 CP-76 KW. 

Se poate folosi oriunde arde un combustibil-cazane, furnale, mașini, blindate, vapoare, 
pentru efect de depoluare, reducere fum-noxe. Apără cu 100% omul de atacuri psihotronice și 
electrosmog. 

 
 Apele nu mai au energie din cauza poluării. Din cercetările proprii prin descoperirea 
apei cuantice din izvoare rare, naturale și obținerea apei cuantice prin stimulare cu octogramă 
cuantică, există rezolvare. Până la studiile lui Masaro Emato s-au cunoscut doar 2% din 
calitățile apei, prin studiile și rezultatele obținute de el s-a ajuns la 3% conform manualelor 
lui. 
 Apa stimulată cu octogramă cuantică își crește energia în circa 15-30 secunde de zeci 
de ori –prin creșterea dimensiunii aurei, a culorii-violet-purpuriu- și a unităților cuantice de la 
câteva sute unități cuantice/1 l apă la 1 mld. unități cuantice/1 l apă cu efecte curative și de 
regenerare a celulelor umane de la 50-80%-caz ficat, rinichi, creier, etc. (avize 8-9). 
  

Apa răspunde la stimulare cuantică - dacă se pune la izvorul unui râu-folie cuantică 
pe albia râului în așa fel ca minim 15 secunde apa să fie în câmpul cuantic  toată apa pe sute 
de km colectează cu QI cosmic fiind armonizată inițial de la izvor-am urmărit un efect 
asemănător pe două râuri cu apă naturală cuantic și le-am comparat și măsurat orice râu poate 
fi stimulat și apa se păstrează până în mare dacă sunt mai multe râuri stimulate cu elemente 
naturale de armonizare. Amplificatorul cuantic are aceste elemente. 
  

Pădurile după 350 C nu mai produc oxigen. Da, se produce la pom un colaps 
energetic la + 35o C, dispare aproape 90% din dimensiunea aurei și energia lui, caz-un cireș, 
l-am măsurat la + 35o C, mai avea 7 cm aură față de 60 cm cât trebuia să fie și chiar mai 
mare-primăvara, i-am pus fâșii de amplificator cuantic, la alți pomi am pus îngrășământ 
magnetic, în câteva secunde aura cireșului a crescut la o rază de 2 m, iar energia de la 2% cât 
era inițial în colaps energetic din cauza căldurii la 100%, energia se păstrează și la + 45o C, 
fotosinteza fiind activă. 

 Îngrășământul magnetic 
 Material compozit granulat pentru tratarea solului sau stimulator cuantic 
granulat pentru agricultură 
 Invenție așteptată 2000 de ani de agricultură. 
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 Avantaje și aplicații: 
- reduce radioactivitatea din jurul plantelor cu 40-50%; 
- relaxează plantele; 
- cresc autocianii și terpine din fructe care asigură mirosul și vitaminele; 
- crește concentrația de minerale; 
- spor producția la grâu, porumb, legume între 30-100%; 
- cresc zaharurile cu 25-30% la fructe; 
- la lucernă a crescut cantitatea la hectar și calitatea ; 
- pus pe postamentul de beton pe care se depozitează furajele pentru iarnă 

pentru ovine și bovine, în aer liber, furajele s-au păstrat proaspete până 
primăvara, deși am pus circa 100 g granule pe postament pentru 200 tone 
furaje; 

- în grajd cu circa 200 oi-15 m x 80 m am pus pe jos sub 100 g îngrășământ 
magnetic-oile erau bolnave, aură cenușie-15-20 cm, în trei zile s-au 
însănătoșit, au primit aură indigo- 2-3 m; 

- la jgheabul de adăpat am pus circa 1 lingură granule aprox. 20 g, iar pe 
conducta cu apă de la fântână 3 octograme cuantice, atât la bovine cât și la 
ovine s-a semnalat o stare mai bună, spor de carne și lapte de 10-20%; 

- pe lanuri de porumb atacul dăunătorilor –ciorilor- a fost mai redus; 
- în irigare lotul cu granule cuantice își păstrează umiditatea 3-4 zile față de 

loturile martor  care țin umiditatea 3-4 ore, granulele cuantice 
restructurează solul  și apa din sol prin ridicarea culorii aurei/1 kg de sol și 
a energiei QI a acestuia; 

- asigură fotosinteza la pomi și la temperaturi de peste 35o C până la 40-45o 
C, se știe că la 35o C pomii nu mai produc oxigen, intră în colaps QI; 

- alte efecte sunt în avizele alăturate (10, 11, 12). 
8%  din solul Terrei este aluminiu, la un ha de teren, la adâncimea unei brazde de 30-

40 cm, dintr-un volum de circa 2000 tone pământ dezţelenit/1 ha, conţinutul de aluminiu este 
de circa 150 tone , la administrarea a 7-10 kg îngrăşământ magnetic la 1 ha, la 7-10 ani, 
conţinutul de aluminiu care nu se dizolvă în sol în următorii 10 ani este de 140 -200 g, rolul 
aluminiului în granule este de amplificare a rezonanţei cuarţului special (140-200 g/1 ha). 

Prezenta invenție a pus bazele agriculturii cuantice și se poate folosi și pe loturi în curs  
de deșertizare și pe păduri pentru creșterea pragului de fotosinteză și reducerea radioactivității 
pentru relaxarea vegetației. 
 În spatele realizării acestor invenții, studii și cercetări din domeniu de frontieră, de 
necesitatea planetară, stau 50 de ani de la prima inițiere în Arte Marțiale cu seminarii anuale 
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în științe inițiatice cu mari maeștrii, peste 1000 de proiecte și schițe inventive, din care 360 
realizate practic , iar de 25 de ani de la prima invenție-Pantoful antistress din domeniul 
cuantic, am cercetat și perfecționat compoziții cuantice pentru folosul omului și pentru 
medicina planetară, necesitate stringentă pentru situația la care s-a ajuns din cauza poluării, 
compoziție care în următorii 50 de ani nu va putea fi depășită ca eficiență pentru scopul 
pentru care am realizat-o ( afirmație făcută de gen. Emil Străinu, expert în psihotronică și de 
alți experți în domeniul info-energetic). Dacă s-ar lua aceste măsuri în 5-10 ani Planeta 
noastră ar fi în armonie și sănătoasă 100%. 
 
  România       Inventator 
                   04.03.2017                                                               Davidoni Ioan 


