Ahoj.
Nazywam się Przemysław Knycz, z wykształcenia jestem inżynierem informatyki, studia
kończyłem w 2004 roku. Obecnie jestem studentem na kierunku fizjoterapia – rok 3, semestr 5.
Chciałem się z Wami podzielić moją historią boreliozy - obecnie jestem bezobjawowy, pozostały
do wyleczenia grzybica Candida oraz Gronkowce/Paciorkowce.
Zostałem pogryziony początkiem lat 90 na mazurach przez kleszcze. Rumienie się pojawiały i
znikały, nie były oczywiście identyfikowane jako rumienie - wszelkiego rodzaju "uczulenia",
"wysypki" etc. Można powiedzieć, że borelioza, która doprowadziła do grzybicy organizmu
przyczyniła się u mnie do otyłości. Zdjęcie w załączniku to po lewej - maj 2012 (126 kg), po
prawej - kwiecień 2017 (73 kg).

Jakie miałem objawy?
W ciągu swojego życia (nie naraz, jak to występuje po ugryzieniu):
- jako dzieciak – tzw „ból wzrostu kości”, który jest chyba terminem wymyślonym przez ten
śmieszny rynek medyczny, ponieważ na studiach rozmawialiśmy w tym temacie z
wykładowcami i fizjologia człowieka nie tłumaczy „bólu wzrostowego”, szczególnie, że nie każdy
go ma w okresie wzrostu, natomiast nasze stawy są znieczulone endoopioidami i serotoniną,
więc niedobory tych dwóch objawiałby się stałym bólem, a nie tylko nocnym (ten ból był tak
duży, że pamiętam jak kopałem ścianę i wierzgałem nogami, czasami nawet wstawałem by
pochodzić, co zmniejszało ból),
- częstomocz, zimne ręce i nogi (czyli deregulacja endokrynnego),
- wędrujące bóle stawów, mięśni i kości, problem z regeneracją mieśni - niezwiązany z pracą
wysiłkową,
- zesztywnienie poranne – szczególnie w okresie jak zacząłem się odchudzać,
- częste migreny – paracetamol i ibuprofen był moim przyjacielem codziennie, miesięcznie
potrafiłem zjadać ok 200 tabletek, jak to przestało działać, załatwiłem sobie ketanol i brałem go
przez dwa miesiące, na szczęście się opamiętałem (ale znieczulało piękne),
- zaburzenia równowagi i widzenia,
- nadciśnienie tętnicze wyszło u mnie około 20 roku życia, od tego czasu "leczyłem się"
farmakologicznie, dlaczego w cudzysłów? gdyż tak naprawdę brałem tabletki na objawy,
formalnie to mnie nic nie leczyło.
Kiedy się dowiedziałem o tym, że jestem pozytywny na boreliozę? W grudniu 2016, a dokładniej
13.12.2016, czyli w 3 miesiąc spożycia wody utlenionej, oto moje wyniki z tamtego czasu:

Źródło:
https://www.facebook.com/djrzulf/media_set?set=a.1130434610336958.1073741841.10000
1112891870&type=3 – tutaj macie moje wszystkie badania krwi, album jest publiczny.
Oczywiście one nie są już pozytywne i każdy lekarz by powiedział „Nie, to nie jest borelioza”.
Jak powinny wyglądać „słupki” osób zdrowych?
IgM:

IgG:

Badanie kontrolne zostało wykonane dokładnie rok od odkrycia 07.12.2017 (i w zasadzie
ostatnich objawów). Więc widać jak na dłoni - w myśl zasady działania naszego układu
immunologicznego – NIE MA BAKTERII – NIE MA PRZECIWCIAŁ. Więc nie dawajcie sobie
wciskać kitu, że „przechodziliście boreliozę” lub macie „zespół postboreliozowy” – po prostu
macie nadal boreliozę, skoro macie objawy.
Jak zacząłem spożywać wodę utlenioną / nadtlenek wodoru / perhydrol 30% we wrześniu 2016
to nie wiedziałem, z czego się leczę. Po drodze zacząłem elektrostymulację TENS (właśnie w
grudniu), którą stosowałem w ustawieniu obwodowym po 10 godzin dziennie, bez efektów
ubocznych. Swoje doświadczenia w tym temacie opisałem na http://alt-e.eu/dotlen.pdf - strona
17-18.
Po tygodniu stosowania tego urządzenia pojawił mi się rumień wędrujący na 1 dzień, potwornie
swędzący na brzuchu oraz lewa ręka wyglądała, jakby była pogryziona przez setkę komarów wtedy sobie zrobiłem Western Blota i wszystko było już jasne... Borelioza od lat 90. Przekazałem
swojej rodzinie, by sobie w trybie pilnym zrobili Western Bloty, bo wygląda na to, że mamy
boreliozę po Mazurach i moje przewidywania niestety nie były błędne. U mojego taty było
najgorzej w wynikach, dodatkowo jasnym się stało, co spowodowało u niego udar w sierpniu
2016.
Jego wyniki:

Czym się leczyłem?
Z boreliozy wg mnie można wyjść nadtlenkiem wodoru oraz elektrostymulatorem TENS/KOTZ.
Zwiększenie tlenu na obwodzie oraz dodatkowo impulsy elektryczne wyrzucą ją z tkanki,
a pamiętajcie, że borelioza jest beztlenowa – ją trzeba utlenić (limfocyty strzelają wolnymi
rodnikami tlenowymi oraz nadtlenkiem wodoru w bakterie i wirusy), więc dajecie tak naprawdę
amunicję dla swojego układu immunologicznego.

Co jeszcze stosuję?
No ogólnie po boreliozie została grzybica oraz gronkowce/paciorkowce, także dzielę się swoimi
przemyśleniami na grupie którą prowadzę https://fb.com/groups/dotlen/, skończyłem kurację
Croton Lechleri (żywica bakteriobójcza oraz grzybobójcza)... Ciekawskich zapraszam na grupę ;)
Dlatego prowadzę w tym temacie badania?
Jak już pisałem - jestem obecnie studentem fizjoterapii, a poszedłem na te studia by dowiedzieć
się, jak pomagać ludziom bez lekarstw, przez przypadek odkryłem "wodę utlenioną", gdzie na
studiach wyraźnie mówili nam, że jest trująca, a to prawdą nie jest. Więcej w tym temacie
dowiesz się tutaj: http://alt-e.eu/h2o2.pdf.
O diagnostyce boreliozy popełniłem opracowanie dostępne pod adresem http://alt-e.eu/bb.pdf
Moje wystąpienia:
https://www.youtube.com/watch?v=SR78Tl3KcPE – ponieważ zawsze udzielałem się publicznie
w branży informatycznej, więc stwierdziłem, że warto powiedzieć parę słów głośno na temat
tego, na co tak naprawdę nasze społeczeństwo choruje, bo wg tego, co trafiają do mnie ludzie
na konsultacje, to nie ma innych chorób jak właśnie Borelioza, przerost grzybicy Candida oraz
Gronkowce/Paciorkowce, resztę chorób można uznać za objawy odpowiedniej kombinacji tych
trzech.
https://www.youtube.com/watch?v=NV711JJEinE – tutaj moje drugie wystąpienie „O zdrowiu
w systemie”, w którym zwracam uwagę na objawy niedoborów podstawowych substancji takich
jak tlenu, witamin czy tyrozyny oraz tryptophanu
Jeśli komuś pomogłem, to cieszę się, bo warto się dzielić swoimi doświadczeniem, szczególnie
w przypadku takiej choroby, w którą nikt nie wierzy, albo tłumaczą, że „jest moda na boreliozę”.
Nie, to nie jest żadna moda, to jest fakt – nasze społeczeństwo jest chore nieświadomie na
boreliozę i wszyscy to mają w nosie, wysyłają tych ludzi do reumatologów, neurologów,
psychologów i psychiatrów, i Ci ludzie nadal chorują…
Kiedy warto się badać?
Wg tego co obserwujemy w przypadkach, największe prawdopodobieństwo wyłapania
przeciwciał boreliozy jest w okolicy nowiu Księżyca, wtedy ją widać w klasie IgM (nawet
przewlekłą).
Z pozdrowieniami – dotleńcie się, zanim będzie za późno…
Przemysław S. Knycz
Facebook: https://fb.com/djrzulf
Grupa tlenowa: https://fb.com/groups/dotlen/
Telefon: +48 601391681
Email: przemyslaw@knycz.net - http://www.alt-e.eu/

