SISTEMUL ELECTROFIZIOLOGIC UNIVERSAL MAFG 03.01, PENTRU
DIAGNOSTICARE SI TRATAMENT DE TIP BIO-ENERGO-INFORMATIONAL

A. GENERALITĂŢI
1. Obiect şi domeniu de aplicare
Sistemul Electrofiziologic Universal MAFG-03.01, este un aparat medical, brevetat de
dr. Emilian Dobrea si de ing. Tomescu Ion in Romania si Israel, omologarea si certificarea
internationala este facuta de catre BUREAUVERITAS, cu Certificat CE , de clasa IIA(
orice persoana majora poate utiliza aparatul, dupa ce a fost instruita de distribuitor), care
poate fi folosit pentru detectia micro-organismelor prezente in corpul uman si tratamentul
(distrugera) acestora.De asemenea, cu ajutorul acestui apparat, pot fi tratate boli, care au
frecvente descoperite de Grigorj grabovoj. Aparatul este inregistrat oficial la Ministerul
Sanatatii din Romania si Mexic.
Este de remarcat ca domeniul de frecvente ales in proiectarea aparatului medical
MAFG-03.01 acopera, pentru utililizare micro-organisme cu frecvente ale caror valori
pot fi de milioane de Hz , respectiv un procent de peste 87% din agentii patogeni
(micoorganismele) cunoscuti in lume.
In cazul corpului uman, pentru localizarea micro-organismului(obtinerea
documentului medica denumit grafic- de prezenta pathogen in corpul pacientului
diagnosticat) se determina raspunsul la frecventa in circuitele Mina stinga-Mina dreapta,
Mina stinga-Piciorul sting, Mina stinga-Piciorul drept, Mina dreapta-Piciorul drept, Mina
dreapta-Piciorul sting, Piciorul sting-Piciorul drept, folosind acelasi interval de frecvente,
acelasi pas de frecventa, aceeasi amplitudine si acelasi tip de semnal.
Conceptul de diagnostic si tratament bio-energo-informational se bazeaza pe
detectarea centrilor sau sistemelor patologice cu poli electromagnetici anormali, cu
frecvente punctuale descoperite de dr. Hulda Clark, eliminarea acestora, precum si
detectarea elementelor apte sa oscileze in armonie cu frecventele electromagnetice normale.
Astfel, polii echipamentului bio-informational, fiind in rezonanta cu componentele
molecular-atomice si subatomice( protoni, neutron, alte particule) sunt capabili sa
transporte si sa transmita informatia necesara restabilirii functiei sanatoase a organismului
uman.
Medicina bio-informatica, adevarata medicina a viitorului, are ca scop monitorizarea
schimburilor de semnale electrice , putand sa determine cauza imbolnavirilor surprinzand
boala in stadiul incipient, nemanifestat inca, astfel sa determine o influentare terapeutica
decisiva in detrimental unor masuri paleative bazate pe simtome. Aparatul medical MAFG
O3.01 asigura realizarea medicine cauzelor, intocmai cum a fost mentionata.
Undele radiante se deplaseaza in spatiu, transportand cantitati mari de energie si
informatie. Tot ce exista in univers si pe pamant exista sub forma energo-informationala.

Undele energetic de anumita frecventa si amplitudine ale organismelor vii contin informatii
referitoare la sursa, adica ele reprezinta totalitatea radiatiilor sistemelor si organelor.
Terapia cu aparatul medical MAFG 03.01, impreuna cu elementele conexe, care
compun Sistemul Electrofiziologic Universal, consta in corectarea functiilor organismului
prin neutralizarea functiilor patologice si restabilirea celor fiziologice, modificarile avand
loc la nivel de celula.
Aceasta metoda permite diagnosticarea si tratarea a foarte multe afectiuni, fara interventia
farmaco-terapeutica- medicamentoasa invaziva.
Tratamentul prin biofeedback nu foloseste o stimulare electrica, ci preia semnalele
produse de organism prelucrandu-le, dupa care prin normalizare sunt returnate organului
interesat, producandu-se astfel efectul de normalizare homeostatzica.
Sistemul Electrofiziologic Universal MAFG-03.01 primeste informatia de la pacient, si
separa semnalele fiziologice de cele patologice, prelucrand informatia energetica, pe o
transpune intr-un graphic care atesta prezenta sau nu a agentului pathogen, dupa care o
retransmite pacientului, prin terapie, ceea ce conduce la regalrea functiei perturbate.
Scopul diagnosticului si al tratamentului prin biofeedback este de a restabili o
circulatie optima energo-informationala la nivel de organe si sisteme.
Sistemul Electrofiziologic Universal MAFG-03.01 este destinat generării unor
semnale sinusoidale, rectangulare sau triunghiulare, de amplitudine, frecvenţă si faza
constante sau variabile, care sunt utilizate pentru determinarea raspunsului la frecventa a
unui circuit exterior, caruia i se aplica acest semnal. Semnalele rectangulare si
triumghiulare sunt destinate terapiilor cu aparatul medical MAFG 03.01, iar cele
sinusoidale pentru diagnosticari cu acest aparat.
Acelasi dispozitiv medical MAFG-03 este echipat cu circuite specializate care permit citirea
valorii eficace a tensiunii aplicate si curentului generat in circuitul exterior caruia i se
aplica acest semnal.
Aparatul medical MAFG-03 are doua canale identice si izolate galvanic intre ele, respectiv
izolate galvanic fata de sursa de alimentare si fata de cablurile USB ce asigura legaturile
cu un LAPTOP exterior.
Pentru determinarea raspunsului la frecventa, sub forma unor grafice
curent/frecventa sau impedanta/frecventa, sunt proiectate si instalate pachete de programe
embeded in microcontroller-ul canalului respectiv si pachete de programe instalate pe
LAPTOP care asigura comenzile de sincronizare intre semnalul generat (cu parametrii
programati) si valorile de tensiune si curent masurate.
Din punct de vedere al functionarii, dispozitivul medical MAFG-03.01 are nevoie
pentru functionare de un LAPTOP cu sistemul de operare Windows 10, hardware i7 si
minim 2 intrari USB3, pachetul de programe MAFG-03.01 instalate si doua cabluri USB
conectate intre LAPTOP si MAFG-03.01
In baza celor prezentate mai sus se pot determina graficele de raspuns la frecventa
curent/frecventa sau impedanta/frecventa pentru orice circuit exterior cuplat la unul din
cele doua canale ale dispozitivului MAFG-03.
In cazul folosirii dispozitivului MAFG-03.01 pentru determinarea raspunsului la
frecventa a unui circuit al corpului uman, de exemplu circuitul format intre mina stinga si

mina dreapta, se poate determina graficul de raspuns curent/frecventa sau
impedanta/frecventa pentru un domeniu de frecvente selectat, un anumit tip de semnal
(sinusoidal sau dreptunghiular sau triunghiular), un anumit pas de frecventa si o anumita
valoare de amplitudine a semnalului.
Conform literaturii de specialitate (vezi „The cure of all deseases”, Dr. Hulda Clark)
orice micro-organism viu emite pe anumite frecvente dintr-un spectru de frecvente bine
delimitat, indiferent ca se gaseste in corpul uman, animal sau intr-un alt mediu care ii
permite sa traiasca si sa se dezvolte si respectiv orice micro-organism a carui virsta
inainteaza sau este mort poate fi localizat printr-un spectru de frecvente mult restrins pina
la nivelul unei singure frecvente care se afla in interiorul spectrului de emisie al acelui
micro-organism viu.
In aceasta situatie, daca unui circuit al corpului uman, format, de exemplu, din mina
stinga-mina dreapta, i se aplica un semnal cu tensiune fixa (nestabilizata) si cu frecventa
variabila intre doua valori corespunzatoare spectrului de emisie al unui anume microorganism si se masoara valoarea medie a curentului generat in acest circuit pentru fiecare
valoare de frecventa din interiorul spectrului de frecventa cautat, atunci existenta unui
micro-organism viu in acest interval de frecvente va conduce la absorbtia de energie la
fiecare valoare a frecventei proprii de emisie in interiorul spectrului propriu de emisie si
respectiv la cresterea curentului consumat. Un astfel de comportament este echivalent cu
existenta, in circuitul corpului uman selectat a unor circuite electrice rezonante serie a
caror schema de conectare este specifica acelui micro-organism. Pentru micro-organismele
moarte comportamentul este echivalent cu prezenta unui/unor circuit(e) rezonant(e)
paralel.
In functionare, Sistemul Electrofiziologic Universal MAFG-03.01
utilizeaza
frecventele unor micro-organisme si a spectrului lor de frecvente publicate de Dr. Hulda
Clark si de Grigorij Grabovoj, ca urmare a unei experiente de peste 40 ani in acest domeniu.
Este de remarcat ca o baza de date extrem de mare si valoroasa cuprinzind frecvente de
rezonanta ale micro-organismelor si nu numai, care nu este numai publicata, dar este
incorporata in echipamente produse in serie, se regaseste in echipamentele medicale de tip
VEGA EXPERT produse de concernul german VEGA.
Confirmarea detectiei prin biofeedback si a tratamentului cu Sistemul Electrofiziologic
Universal MAFG-03.01 s-a facut in laboratoare medicale de specialitate folosind proceduri
de testare ale medicinii clasice .

CARE SUNT GRUPELE DE AFECTIUNI PENTRU CARE SE UTILIZEAZA
APARATUL SI TIPURILE DE TERAPIE .
Aparatul MAFG 03.01se poate utiliza cu maxim de succes pentru detectia si terapia
prin electroporosiune a patogenilor de tip virusi, paraziti, bacterii, nanobacterii,
ciuperci, dar si in terapia grupele de afectiuni de tipul: Neuroborelioza, Chagas,

Dengue, Malaria, Borelioza( boala Lime), Infectii nosocomiale , Afectiuni
stomatologice ( inclusiv Infectii si paradontoze), Schistosomiaze, Leishmanioze
(Leishmania Mexicana, Braziliensis, Tropica, Donovani), Micoplasmose, Nanobacteri,
Tetano, Salmonellose, Boli de tipul Rotavirus, Toxoplasmosa, Afectiuni gastrice, dar
si pentru alte extrem de grave afectiuni, inclusiv anumite forme de cancer.

CUM SE FACE DIAGNOSTICAREA PACIENTULUI
Diagnosticarea pacientilor pentru terapia cu aparatul poate fi facuta in doua moduri:
-

-

fie se face prin laborator la majoritatea pacientilor, iar cand se prezinta la terapie, poate
fi verificat diagnosticul prin realizarea graficului cu aparatul , pe grupul de afectiune
indicat de laborator- pentru o certitudine clara a acestuia. Confirmarea diagnosticului
prin grafic rezulta din faptul ca imaginea graficului este una neregulata cu striatii de tip
varfuri de piramida.
Fie direct prin grafic, in cazurile cu pacienti, unde afectiunile sunt generate de cauze
infective cu microorganisme tip virus, oncovirus sau Cell Wall Deficient
(microorganisme fara perete celular) se pot face teste prin grafice aplicand frecventa
corespunzatorare din textele de specialitate.

CE REZULTATE MAJORE S-AU OBTINUT IN TRATAREA DIFERITELOR
AFECTIUNI CU APARATUL
Sa lucrat si se lucreaza cu aparatul pe intreg spectrul cauzelor si concauzelor la boli
cu tendinta degenerativa si s-au obtinut rezultate deosebite in: multiple sclerosis (ms
associated retrovirus), encefalomielita mialgica (XMRV - Xenotropic Murine
Leukemia Related Virus) , Neuroborelioza, Chagas, Dengue, Malaria, Borelioza( boala
Lime), Infectii nosocomiale , Afectiuni stomatologice (inclusiv
Infectii si
paradontoze), Schistosomiaze, Leishmanioze (Leishmania Mexicana, Braziliensis,
Tropica, Donovani), Micoplasmose, Nanobacteri, Tetano, Salmonellose, Boli de tipul
Rotavirus, Toxoplasmosa, Afectiuni gastrice, dar si pentru alte extrem de grave
afectiuni, inclusiv unele forme de cancer.
COMPARATIE
INTRE CE FACE APARATUL MAFG 03.01 SI NU FACE
MEDICINA ALOPATA, PANA IN ACEST MOMENT,
IN TRATAREA
DIFERITELOR AFECTIUNI SI CE-L RECOMANDA PE APARAT

Aparatul lucreaza in domenile spectrale de frecventa a ferestrei biologice de existenta
a microorganismelor care se pot detecta si cu Real Time PCR (Polymerase Chain
Reaction), dar prin structura lor particulara nu pot fi deocamdata distruse prin
medicamente fie chimice fie biologice. (Virusurile, micoplasmele, nanobacterile,
borellile, ehrlichile, toxopalasmosa, chagas, dengue, infectiile nosocomiale cu patogeni
mutanti). In aceste situati exista posibilitatea unica de a actiona non invaziv pentru a
face terapia specifica cu aparatul.
DE UNDE SE IAU FRECVENTELE PENTRU TERAPII
Frecventele se iau din cartile de specialitate ale unor medici celebrii in lume , care sau ocupat si se ocupa si astazi unii dintre ei de acest tip de medicina biofunctionala
integrativa. Principalele surse sunt : cartile autoarei americanie Dr. Hulda Clark , ale
autorului rus dr. Grigorij Grabovoij, precum si din alte surse. CARTILE DE
FRECVENTE SUNT LIVRATE ODATA CU APARATUL MEDICAL
CUMPARATORULUI. Pentru cei care doresc sa verifice veridicitatea valorii
frecventelor in cazul afectiunilor diagnosticate se pot confirma prin biofeedback cu
softul creat in Germania pe aparatul Vegatest Expert unde sunt localizate organele
corpului uman in cod de frecventa. PROCEDURILE DE LUCRU SUNT
AUTOMATE, PREINSTALATE IN APARAT.
CUM SE STABILESTE TIPUL SI TIMPUL PENTRU TERAPIE –
Tipul si timpul pentru terapie se stabileste automat, in functie de marimea range-ul de
pe grafic.
CARE SUNT RESTRICTIILE SI PERICOLELE
PACIENTII ANTE SI POST TERAPIE

LA CARE SUNT

SUPUSI

Restrictiile sunt de tipul ca nu se poate face terapia la persoanelor cu Pace Maker, stanturi, by-pass coronarian, tije metalice in corp, rani deschise, femei gravide si copii pana
la 5 ani. La celelalte persoane nu s-au constatat sau observat nici un fel de efecte
negative. Nu exista alte pericole pentru pacienti, aparatul asigurand o protectie totala,
confirmata prin Rapoartele de incercari intocmite de institutii specializate si
recunoscute in domeniu.
IN CAZUL APARITIEI UNEI AFECTARI A PACIENTULUI IN TIMPUL
TERAPIEI SAU IMEDIAT DUPA , CE TREBUIE FACUT IN CAZUL CAND

TERAPIA ESTE FACUTA DE UN SPECIALIST MEDICAL SAU DE UN
NESPECIALIST.
Daca pacienti din motive necunoscute, au ameteli sau amorteli (fiind electrosensibili)
se intrerupe terapia si dupa cateva zile de odihna se repeta terapia. In cazul unei
accidentale minime inrosiri ( a unui eritem) al locului de contact dintre electrozi si corp,
se aplica la finalul terapiei un masaj usor al zonei cu o crema emolienta de piele.

B. DOCUMENTE OFICIALE EMISE DE AUTORITATILE COMPETETNTE
PENTRU OMOLOGAREA , AVIZAREA SI PUNEREA PE PIATA A
SISTEMUL ELECTROFIZIOLOGIC UNIVERSAL MAFG 03.01 .

1- ACTUL INTERNATIONAL DE RECUNOASTERE SI OMOLOGARE AL
APARATULUI MEDICAL MAFG 03.01, EMIS DE BUREAUVERITAS ,
ESTE CERTIFICATE CE . APARATUL MEDICAL MAFG 03.01 ESTE
DENUMIT IN ACEST CERTIFICAT , CONFORM PROCEDURILOR
INTERNATIONALE
SISTEM ELECTOFIZIOLOGIC UNIVERSAL
MAFG 03.01”.
2- CERTIFICATUL ISO AL PRODUCATORULUI SC EES SRL PRIN CARE
ESTE AUTORIZAT SA PRODUCA APARATUL MAFG 03.01 CONFORM
NORMELOR INTERNATIONALE.

3- AVIZUL DE LA MINISTERUL SANATATII DIN ROMANIA, ACEST
AVIZ ESTE DE FUNCTIONARE AL SOCIETATII PROFESSIONAL
MEDICAL DEVICES SRL , CARE ARE EXCLUSIVITATE DE VANZARE
A TUTUROR APARATELOR SI DISPOZITIVELOR MEDICALE DE
ORICE FEL ( INCLUSIV APARATUL MAFG 03.01) PRODUSE DE FIRMA
SC ECHIPAMENTE ELECTRONICE EES SRL ( firma care produce si
aparatul MAFG 03.01. ) Firma PROFESSIONAL MEDICAL DEVICES SRL
este cea care vinde aparatul MAFG 03.01 in lume.
4- DECLARATIA DE CONFORMITATE SI CERTIFICATUL DE GARANTIE,
pe care vanzatorul le emite pentru fiecare aparat.

5- MANUALUL DE UTILIZARE al aparatului MAFG 03.01., emis de
producator.
6- BREVETUL DE INVENTIE AL DR. DOBREA EMILIAN SI ING.
TOMESSCU ION EMIS DE OSIM ROMANIA PENTRU APARATUL
MAFG 03.01.

Pentru a fi instalat si pus in functiune aparatul MAFG 03-01, va este necesar un
laptop, de orice marca- HP, ASSUS, ACER, DELL, cu hardware i7, soft Windows 10
instalat si minim 2 intrari USB3, un cablu electric cu priza multipla si o imprimanta de
dimensiuni reduse, de preferat color, pe care se tiparesc graficele investigatiilor si
terapiilor. In rest nu va sunt necesare alte accesorii pentru instalarea si folosirea
aparatului.
In ceea ce priveste incaperea unde se fac terapiile cu aceste aparate, nu are nicio
configuratie arhitecturala expresa pentru a se desfasura o activitate normala. Este
necesar loc pentru a fi montat un birou de dimensiuni reduse- pe care se pune
aparatul, laptop-ul, si imprimanta, un fotoliu(scaun cu rezimatoare pentru pacient) si
un scaun pentru terapeut, Nu se agreaza ideea existentei in incapere, in imediata
apropiere a pacientului, a unor aparate ce nu au legatura cu terapia( televizoare in
functiune, telefoane mobile deschise ) care pot crea campuri magnetice sau electrice si
pot fi perturbate terapiile.
Se pot instala mai multe aparate intr-o incapere, insa se pune problema unor
paravane de separatie intre punctele de lucru, din considerente de protectie a intimitatii
pacientului si a confidentialitatii discutiilor dintre acesta si terapeut. O eventuala sala de
asteptare, cu receptia pacientilor si un grup sanitar pot deservi intreaga clinica. Nu se
cere in mod expres sala de asteptare pentru fiecare cabinet.
Personalul care deserveste aparatul, nu necesita sa aiba studii de medicina, insa
trebuie sa fie instruit direct si personal, de catre distribuitorul aparatului, care va emite
un Atestat de instruire ce-i da dreptul detinatorului sa utilizeze aparatul si in terapii
destinate pacientilor.

Utilizarea aparatului a dovedit public ca s-au obtinut rezultate deosebite in tratatrea
unor afectiuni generate de agenti patogeni si microorganisme pe care medicina clasica a
declarat ca “ nu sunt tratamente pentru acestea”.
Nu sunt alte norme tehnice deosebite, de respectat, in ceea ce priveste locul de
amplasare al aparatului.
Interesul dvs pentru achizitionarea unui aparat acum , sau mai multe in viitor, este
binevenit si va veti convinge usor de calitatile deosebite ale acestei inventii medicale
deosebite.
Aparatul se comercializeaza cu soft automat , unde procedurile sunt preinstalate , se
introduce doar frecventa de terapie, restul totul este automat.
D. MODIFICARILE ADUSE APARATULUI CU SOFT CLASIC, PRIN
INTRODUCEREA UNUI SOFT NOU, IN MATERIE DE DETECTIE , PROCEDURI
SI TERAPII.
Incepand din anul luna ianuarie, 2019, aparatul lucreaza cu un soft nou , care are
procedurile de terapie automate.
SOFTUL NOU pentru aparat asigura:
- Program automat de terapie pe frecventele de tip Grabovoj, terapeutul
introducand doar frecventa pentru care face terapie, iar restul informatiilor sunt
prelucrate automat de aparat, cu ajutorul softului nou.
- Program automat de terapie pe frecventele dr. Hulda Clark, cu preluare a
range-ului de lucru, direct din graficul de diagnostic. Programul asigura o reducere a
timpului de lucru 6 ori ( de la 5,30 ore pentru o terapie pe un range de 50 khz , la 38
minute!!!!).
Terapeutul, imediat dupa ce a facut graficul(diagnosticul), are posibilitatea de a
transfera, automat de pe grafic, informatia privind range-ul de terapie in soft si terapia
se va face automat, nefiind necesare niciun altfel de informatii de introdus in program,
totul se prelucreaza automat cu ajutorul softului nou.
Se poate face si direct terapie cu frecventele dr.Hulda Clark, se introduce doar frecventa
de start si cea de stop, restul este totul automat.
Graficul , in noul soft, se realizeaza foarte usor prin cursor si nu prin succesiune de pasi
de modificare a frecventei de stop.
ODATA CU SOFTUL NOU, AU FOST INTRODUSE ETALOANELE PENTRU
METALE GRELE CANCERIGENE(65 buc) si COLORANTII CANCERIGENI
(
7buc). Sunt fundamentale aceste etaloane, pentru terapiile de eliminare a metalelor
grele si a colorantilor din organismul uman, ambele categorii fiind generatoare de
cancer. Aparatul MAFG 03.01 este unicul care asigura eliminarea acestor elemente
extrem de periculoase pentru sanatate. Prin utilizarea etaloanelor, NU MAI AVETI
NEVOIE DE APARATUL GERMAN VEGATEST CA SA ELIMINIATI METALELE

GRELE SI COLORANTII CANCERIGENI. In softul nou sunt 2 proceduri speciale
pentru scoaterea metalelor , timpul pentru eliminarea unui metal greu sau colorant din
corpul uman este de 20 minute, maxim. Setul de etaloane este depozitat intr-o mapa
speciala din piele, este usor si comod de trasnportat si de utilizat.
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