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Czy udało Ci się uniknąć boreliozy?
Czy często czujesz się zmęczony?
Czy dokuczają Ci regularne bóle stawów, trzeszczenie lub bóle kręgosłupa i szyi, bóle głowy,
problemy z pamięcią?
A może masz zaburzenia nastroju lub stany depresyjne?
Być może to nic groźnego jednak…
Jeśli pójdziesz z tymi objawami do lekarza, prawdopodobnie przepisze Ci leki przeciwbólowe,
przeciwdepresyjne, a podpisując się pod receptą, delikatnie zasugeruje Ci wizytę u psychologa.
Jednak to może być coś dużo poważniejszego. Być może lekarz pominie pewną cichą i podstępną
chorobę, niemal niewidoczną, a jednak jak najbardziej prawdziwą, która może mieć dramatyczne
skutki.
Borelioza (choroba z Lyme).
Ta metoda pomoże dowiedzieć się czy jesteś chory
Borelioza wywoływana jest przez bakterie z rodzaju Borrelia, przenoszone przez ukąszenia
owadów, w szczególności przez kleszcze.
Kleszcze to owady, które obecnie z powodu ciepłych zim namnażają się w zatrważającej ilości.
Jeszcze dziesięć lat temu w Europie można je było spotkać tylko w lasach niektórych regionów,
obecnie opanowały ogromne obszary również naszego kraju.
Oczywiście nie każdy kleszcz jest zarażony. Wiadomo, że w Polsce, w zależności od regionu,
zarażonych jest ok. 30% kleszczy.
Czy po ugryzieniu przez kleszcza doszło do zakażenia nie jesteśmy w stanie stwierdzić od razu,
gdyż borelioza może przybierać różne postacie:
•wczesną zlokalizowaną,
•wczesną rozsianą
•lub późną przewlekłą.
O ile w pierwszych dwóch postaciach, zwykle w okresie od 3 do 30 dni, w 50% przypadków,
występują objawy skórne takie jak rumień wędrujący, tak w postaci późnej przewlekłej objawy
mogą rozwijać się latami.
Dla zdrowia publicznego jest to katastrofa. Dlaczego?
Ponieważ tylko po jednym ukąszeniu, jeśli kleszcz zarazi cię chorobą, bakterie wnikają do
wszystkich organów ciała, do wszystkich tkanek organizmu, włącznie z kośćmi.
Atakują wszystkie układy, w tym układ nerwowy i mózg, prowadząc do bardzo różnorodnych,
poważnych uszkodzeń, wywołując trudne do wytrzymania bóle, porażenia, chroniczne zmęczenie,
a nawet zaburzenia psychiczne…
Jeśli infekcja staje się przewlekła, boreliozę można pomylić niemal ze wszystkimi znanymi w
medycynie chorobami. Między innymi z:
•depresją,
•stwardnieniem rozsianym,
•zespołem chronicznego zmęczenia,
•reumatoidalnym zapaleniem stawów,
•neuropatiami
•lub zaburzeniami psychicznymi
Borelioza to „wielka naśladowczyni”, gdyż charakteryzuje się takimi samymi objawami, jakie
występują w wielu chorobach przewlekłych.
Dlatego dziesiątki tysięcy osób mogły usłyszeć niewłaściwą diagnozę.
Z wrześniowego numeru Rośliny i Zdrowie dowiesz się, że istnieją dwie skuteczne i uznane
metody diagnozowania boreliozy:
•test Elisa
•test Western Blot 2.
Jednak dla nas ważne jest, abyś poznał także (a może przede wszystkim)trzecią metodę
rozpoznawania boreliozy, szczególnie skuteczną. Dlatego skontaktowaliśmy się z jednym z
największych światowych specjalistów w zakresie boreliozy, doktorem Richardem Horowitzem.
Dr Horowitz to lekarz internista z Hyde Park w stanie Nowy Jork (specjalizujący się w chorobach
autoimmunologicznych oraz w diagnozowaniu trudnych przypadków).

Od ponad 30 lat leczy i wyleczył ponad 12 tysięcy pacjentów chorych na boreliozę!
Jego metodę diagnozowania stosuje się w szczególności w przypadkach najtrudniejszych do
rozpoznania. Na przykład w tych powiązanych zriketsjozą i bartonellozą, które dają objawy
podobne do objawów innych chorób, dlatego można je z nimi pomylić.
Należy odpowiedzieć na bardzo szczegółowy kwestionariusz (pytania dotyczą objawów,
częstotliwości ich występowania, ogólnego stanu zdrowia, itd.).
W zależności od uzyskanego wyniku, będziesz wiedzieć jakie jest prawdopodobieństwo, że jesteś
chory.
Skuteczny w 70% przypadków
Druga część naszego artykułu zawiera oczywiście informacje jak się leczyć, jeśli chorujesz na
boreliozę.
Z wrześniowego numeru Rośliny i Zdrowie dowiesz się, że w leczeniu boreliozy niezbędne jest
zastosowanie pewnych roślin leczniczych.
Dr Horowitz podaje szczegóły protokołu, który okazał się skuteczny u 70% jego pacjentów! Od 30
do 60 kropli dziennie mieszaniny, w skład której wchodzą:cumanda, banderol, enula,
samento (koci pazur).
Z kolei o bylicy rocznej wiadomo, że działa zarówno na chorobę wywołaną przez bakterie Borrelia,
jak i na babeszjozę.
Inny zaskakujący protokół to protokół Buhnera, a w nim takie składniki jak:andrographis,
rdestowiec ostrokończysty, koci pazur, traganek błoniasty i eleuterokok.
….....
Zdrowia życzę,
Jean-Marc Dupuis

