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Jak wyhamowaliśmy boreliozę
z biorezonansem Rife’a
w trzy miesiące od wykrycia zakażenia.
Wstęp.
W dniu 22.06.2016 na terenie Cygańskiego Lasu w
Bielsku-Białej moją córkę Martę ugryzł kleszcz. Początkowo
nie miała żadnych objawów, natomiast w okresie wakacyjnym
pojawiały się jej podobne do ugryzień komarów bąble
(najpierw pojedynczo, w późniejszym okresie wychodziło ich
więcej – niestety, wyglądało jak ugryzienia komarów - bez tych
odczynów jak na zdjęciu nr 2). W sierpniu 2016 jak Marta
wróciła z wakacji pojawiły się jej placki jak po ugryzieniach
muchy końskiej/ślepca. Niestety nie dysponuję fotografią jej 1 Rumień wędrujący
rumienia, natomiast zdjęcie nr 1 obrazuje jak to wyglądało – z
tym że miała na brzuchu i udach (ugryzienie kleszcza nastąpiło pod
kolanem).
W zasadzie wiedzieliśmy jedno – to na pewno Borelioza.
Wiedząc, że antybiotykoterapia jest wyniszczająca dla organizmu
(szczególnie 8 latki), postanowiliśmy zastosować metody alternatywne.

Test potwierdzający boreliozę.
Warto wspomnieć o testach. Wg dokumentu
stworzonego przez zespół doktorów i magistrów1 z
Borelioza.org test ELISA jest kompletnie bezwartościowy,
dlatego zrobiliśmy od razu Western Blot. W klasie IgM
(wzrost ilości przeciwciał dostępnych charakterystycznych
dla wczesnej fazy zakażenia – często widoczne we krwi do 36 tygodni).
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http://www.boreliza.org/dokumenty/faq.pdf
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Wczesne objawy.
Rumień pojawił się i znikał, taki stan utrzymywał się przez dwa tygodnie – ponadto zły
stan samopoczucia, zmęczenie, zły humor, osłabienie wzroku (wcześniej nie narzekała na
oczy), pojawiły się fiolety pod oczami, skóra na twarzy była wyraźnie bledsza, sprawiała
wrażenie przeźroczystej. Ponadto permanentny katar, który nie chciał przejść.

Kuracja.
Zabiegi biorezonansem Rife’a, który używa elektrod TENS
naklejanych krzyżowo na ręce i nogi (prawa ręka – lewa noga, lewa ręka
– prawa noga). Zabiegi trwały po dwie godziny dziennie – po zabiegach
obserwowalny efekt Herxheimera (ból głowy, złe samopoczucie) oraz
odczyny na skórze jak poniżej na zdjęciach:
3 Elektrody TENS

Test wykonany po dwóch tygodniach.
Wynik wskazuje na zmniejszenie się ilości
przeciwciał charakterystycznych dla świeżych infekcji,
natomiast nie zwiększa się ilość przeciwciał
charakterystycznych dla późnej fazy zakażenia (w klasie
IgG). Samopoczucie w drugim tygodniu wyraźnie uległo
poprawie.
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Porównanie wyników z 3 miesięcy.
Klasa IgG.

Widać wzrost przeciwciał transportowych krętek - P41 i zmniejszenie ilości przeciwciał w innych klasach.

Klasa IgM.

Wzrost przeciwciał sugeruje aktywną boreliozę, co jest ciekawe, natomiast jednocześnie nie występują żadne objawy, więc układ
immunologiczny radzi sobie całkiem dobrze.

Niestety, diagnozowanie boreliozy również jest objawowe. Więcej o tym napisałem w
prezentacji dostępnej pod adresem: http://alt-e.eu/borelioza.pdf
Podsumowanie.
Jak widać na załączonych testach, biorezonans Rife’a skutecznie wyhamował infekcję
Boreliozy bez użycia antybiotyku – brak Herxów oraz brak innych objawów– m.in. przestała
narzekać na wzrok, występują sporadyczne przeziębienia.
Leczenie trwa nadal – robimy zabiegi 1-2x w tygodniu, po 2h, herxów brak.
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Co jeszcze stosowaliśmy w terapii?
1. Woda utleniona niestabilizowana2 – 2x 6 kropel 30% dziennie do szklanki 250ml – przez miesiąc,
potem 1x 6 kropel 30% dziennie.
2. Nanosrebro 25 ppm – 2x 5ml przez ok 3 tygodnie – obserwowalny Herx przez ok 2 tygodnie na
początku infekcji.
3. DuoLife Boreliss Pro3 – 2x1 tabletka dziennie, przez 2 miesiące – obserwowalny Herx przez ok 2-3
tygodnie na początku infekcji.
4. Zioła typu Czystek Kreteński, zielona herbata – Herx obserwowany sporadycznie na początku infekcji.

Podejrzewasz boreliozę u siebie?
Wykonaj test Western Blot w klasie IgG4 (przydatny w znajdywaniu starych zakażeń)
oraz IgM5 (przeczytaj dlaczego niżej) – koszt ok 95 PLN za każdą klasę, zbadaj witaminę D6 koszt ok 60-70 PLN i opcjonalnie CD577 - limfocyty natural killers8 - koszt ok 150 PLN.
Dlaczego warto badać dwie klasy?9
„Jak interpretować wynik WB?
Interpretacja badania to interpretacja prążków. Niektóre są bardzo swoiste dla bakterii boreliozy, a inne mniej
specyficzne tzn. spotykane również u innych bakterii. Organizm osoby chorej może produkować przeciwciała
przeciwko innym częściom bakterii (białkom o różnej masie), stąd w wynikach pacjentów obserwuje się wiele różnic.
Z uwagi na różnorodną technikę robienia tego badania, trudno o uniwersalne zalecenia odnośnie interpretacji.
Interpretacja wyników bywa czasami oczywista, a czasami niełatwa, zaś laboratoria używają często swoich własnych
kryteriów. Zależnie od metody i użytych materiałów badanie może obejmować więcej lub mniej prążków (węższy lub
szerszy zakres mas) i zależnie od przyjętego standardu uznawać za wynik pozytywny różną liczbę prążków.
Dlatego dobry opis wyniku WB musi zawierać listę wykrytych prążków, a nie jedynie uznanie wyniku za pozytywny
lub negatywny.
Według doktora Burrascano następujące prążki WB mają znaczenie w diagnostyce Bb: p18, p21–24, p31, p34, p37,
p39, p83, p93. Obecność prążka p41 świadczy ogólnie o przeciwciałach na krętki — mogą to być inne krętki (czyli
niekoniecznie borelioza).
Prążek 41 odpowiada białku zwanemu flagelliną. Jest to białko związane z wicią i występuje u wszystkich krętków
(niepatogennych również) oraz np. u Helicobacter pylori — dlatego mogą wystąpić reakcje krzyżowe i niespecyficzne.
Według innych źródeł ważne są następujące prążki: p18, p22, p23–25, p28, p30, p31, p34, p37, p39, p41, p83 (p93,
p100) oraz VIsE.
Z wyjątkiem prążka p41 i po wykluczeniu innych chorób wystarczy jeden prążek WB, by potwierdzić chorobę. Znajdą
się oczywiście lekarze, dla których jeden prążek to za mało, bowiem inne patogeny mogą dawać tzw. reakcje
krzyżowe. Ogólnie należy przyjąć, że im więcej prążków, tym pewniejsze rozpoznanie. Trzy prążki to już naprawdę
spora pewność, a 5–6 prążków to borelioza nie do podważenia.

2

Tak, nie jest trująca, popełniłem o tym opracowanie wskazując na błąd w badaniach z 1889 - http://alt-e.eu/dotlen.pdf
https://goo.gl/XMAzBz
4
http://diag.pl/katalogi/badanie/infekcje/borelioza-igg-w-surowicy-i-pmr-met-western-blot/
5
http://diag.pl/katalogi/badanie/infekcje/borelioza-igg-met-western-blot/
6
http://diag.pl/katalogi/badanie/diagnostyka-osteoporozy-i-zaburzen-kostnych/witamina-d-metabolit-25oh/
7
http://diag.pl/katalogi/badanie/infekcje/borelioza-cd57/
8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rki_NK
9
http://www.borelioza.org/dokumenty/faq.pdf (fragment o diagnostyce)
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W czynnej boreliozie można mieć dowolną kombinacje wyników. Prążki IgM mają większe znaczenie diagnostyczne
ponieważ sugerują aktywną boreliozę. Podwyższony poziom przeciwciał w klasie IgG można uznać za pozostałość
przebytej infekcji lub oznacza on chroniczną, aktywną chorobę. IgM jest wysokie na początku infekcji, zaraz po
rumieniu, oraz — niejako wbrew logice — właśnie w przewlekłej boreliozie.
Dzieje się tak być może dlatego, że w przewlekłej boreliozie bakterie przebywają w komórkach i kiedy od czasu do
czasu wydostają się do krwiobiegu, organizm traktuje je jako świeżą infekcję — czyli znowu produkuje IgM.”

Jakie może dawać objawy u Ciebie?
Niedobór witaminy D3 prowadzi do szeregu problemów w Twoim organizmie10 - jak
spadek nastroju, osłabienie mięśni, podatność na złamania kości oraz co uważam za
najważniejsze – przygnębienie, które jest spowodowane brakiem serotoniny11.
Powodzenia!
Dla Twojej ciekawości - jestem inżynierem informatyki, który obecnie studiuje
fizjoterapię (drugi rok) i interesują mnie nowoczesne metody rehabilitacji (a co z tym idzie,
również leczenia). Mam nadzieję, że pomogłem Ci wyrobić opinię, jakakolwiek by ona nie
była.

Zdrowia! ;-)

Przemysław S. Knycz – przemyslaw@knycz.net
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http://www.womenshealth.pl/zdrowie/8-oznak-niedoboru-witaminy-D,5306,1
https://www.vitamindcouncil.org/health-conditions/depression/ (po angielsku, bardzo ciekawe badania)
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