Moi Drodzy przedstawimy Wam naturalną metodę leczenia chorób powodowanych
przez patogeny wewnątrzkomórkowe. Metoda ta została opracowana przez Stephena
Harroda Buhnera, poetę Ziemi, światowego zielarza, wielokrotnie nagradzanego autora
dwudziestu książek o przyrodzie, rdzennych kulturach, środowisku oraz medycynie
naturalnej. Stephen Buhner dzięki podróżom po całym świecie, skutecznie zgłębiał
swoje pasje: botanikę i medycynę naturalną. W oparciu o zgromadzoną wiedzę na temat
ziół, przypraw oraz roślin z całego świata, stworzył protokół leczenia Boreliozy, który
doskonale sprawdza się w leczeniu innych patogenów wewnątrzkomórkowych.
Po kilku latach Stephen Buhner zaktualizował swój protokół leczenia, który stosował u
tysięcy pacjentów przez ponad 10 lat. Kilku lat medycyna naturalna odkryła, że protokół
Buhnera nie tylko pomaga leczyć bakterie Borelli, ale również skutecznie walczy z resztą
patogenów komórkowych, np. Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae,
Yersinia enterocolitica, Wirus Coxsackie, itp.
Poniższy artykuł przedstawia ostatni
wspomagającą leczenie suplementację.

protokół

Buhnera
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o

Stephen Buhner stworzył protokół, w oparciu o 7 obszarów:
• Ochrona struktur śródbłonka.
• Modulatory cytokin.
• Przywracanie struktur kolagenowych.
• Zioła modulujące odporność dla restrukturyzacji odpowiedzi immunologicznej.
• Zioła, suplementy do ochrony i przywracania uszkodzonych struktur
fizjologicznych.
• Zioła, suplementy redukujące objawy specyficzne.
• Środki antykrętkowe (głównie Andrographis).

UWAGI:
•
•
•

•

•

Czas leczenie (stosowania protokołu) wynosi od 8 do 16 miesięcy, w zależności
od stanu zdrowia i samopoczucia chorego. Protokół można jednak przedłużyć lub
stosować w mniejszych dawkach profilaktycznie.
Przed rozpoczęciem leczenie należy się jednak odrobaczyć! Metody odrobaczania
znajdziesz w artykule: Czas na odrobaczania! Dlaczego robaki nas
wyniszczają oraz jak skutecznie się leczyć!
Przed rozpoczęciem leczenia lub w jego trakcie, należy zregenerować jelita oraz
przywrócić naturalną florę bakteryjną jelit. Dokładne informacje znajdziesz w
artykule: Oczyść jelita! Metoda Dr Mellera – skuteczne oczyszczanie i
regeneracja jelit. Berberyna leczy nowotwory jelit!
Przed zapoznaniem się z protokołem Buhnera przeczytaj koniecznie artykuł o
chorobach
autoimmunologicznych
powodowanych
przez
patogeny
wewnątrzkomórkowe, pozowli Ci to lepiej zrozumieć istotę tych chorób oraz ich
leczenie. Ukrywane
fakty!
Prawdziwa
przyczyna
chorób
autoimmunologicznych oraz przewlekłych!
Koniecznie wysłuchaj komentarz farmaceuty Janusza Nawolskiego do metod
leczenia patogenów wewnątrzkomórkowych, wskazówki znajdziesz w
odcinku: Podsumowanie metod leczenia autoagresji – Janusz Nawolski |
Sekrety Hipokratesa #4
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Dieta:
Pokarmy, które należy WYELIMINOWAĆ z diety:
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

Cukry rafinowane, syropy fruktozowo-glukozowe – podnoszą indeks
glikemiczny, są źródłem pożywienia dla bakterii, wirusów, robaków oraz
pasożytów
Rafinowane produkty
Pszenica GMO - biała mąka, pieczywo, makaron, ciasta, chipsy. Pokarmy z
pszenicy można zastąpić: ryżem czarnym, czerwonym, kaszą orkiszową,
gryczaną, jaglaną, mąką z amarantusa, mąką kokosową, chlebem/mąką
orkiszowym.
Biała sól morska .
Mleko oraz nabiał – dorosły organizm z czasem traci możliwość trawienia
laktozy, dlatego stara się ją od razu wydalić. Laktoza, której nie uda się pozbyć z
organizmu odkłada się w zatokach lub układzie limfatycznym. Ewentualnie raz
na jakiś czas można spożywać produkty z mleko koziego lub owczego. Nie
krowiego!
Tłuszcze w formie płynnej – wszystkie tłuszcze w formie ciekłej oraz stałej
należy natychmiast odstawić, jedynym wyjątkiem tłuszczów płynnych jest olej
lniany, oliwa z oliwek i olej z chia, które należy spożywać na zimno. Wyjątek dla
tłuszczów stałych jest: olej kokosowy, masło klarowane, smalec, słonina.
Napoje słodkie – należy odstawić wszystkie napoje słodkie: soki, napoje,
orenżady, wody słodzone, itp. Nie słodzimy kawy ani herbaty, chyba że małą
ilością miodu. Kawę również rekomenduje ograniczyć lub pić niekofeinową BIO J
Napoje zimne – nie pijemy, wszelkie płyny pijemy ciepłe lub o temperaturze
pokojowej.
Pokarmy oraz płyny w PLASTIKOWYCH opakowaniach, koniecznie
eliminujemy. Na przykład powszechnie stosowany: Nonylofenol i Bisfenol A
(BPA) zawarty w tworzywach sztucznych, pojemnikach, butelkach plastikowych
wpływa silnie na nasze receptory hormonalne, które mają bezpośredni pływ na
zdrowie, hormony, tarczycę, nowotwory oraz alergie! Jeżeli chcesz poznać lepiej
temat, rekomenduje obejrzeć dokument: Trucizna nasza powszednia
https://www.youtube.com/watch?v=JSLhHWYzHyQ
Ryby – zawierają największą ze wszystkich pokarmów na ziemi ilości metali
ciężkich, najgorszy jest łosoś hodowlany, ryby z Bałtyku i owoce morza (awaria
elektrowni jądrowej w Fukushimie skaziła Cezem 137 cały ocena spokojny).
Jeżeli zdecydujesz się na jedzenie ryb kupuj je ze sprawdzonych źródeł i wybieraj
najmniejsze ryby, ponieważ są one na początku łańcucha pokarmowego, żyją
krótko i kumulują najmniej toksyn i metali.
Alkohol – piwo odstawiamy całkowicie, posiada drożdże i podnosi indeks
glikemiczny. Od czasu do czasu można wypić czystą wódka żytnią, koniak lub
lampkę czerwonego wina.
Papierosy – nie muszę tłumaczyć.

Nietolerancje pokarmowe – aby usprawnić prace jelit i minimalizować tlące się
przewlekłe stany zapalne należy, wyeliminować z diety pokarmy, których nie
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tolerujemy. Podstawowe testy nietolerancji można zrobić samemu za pomocą pakietu
Food Detective, bez problemu zakupisz go w Internecie, koszt około 350 zł.
Pokarmy, które NALEŻY spożywać:
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Sok z kiszonej kapusty lub kiszonych ogórków – taki sok należy pić 3 razy w
tygodniu. Substancje zawarte w produktach kiszonych dostarczają do naszego
organizmu dobre kultury bakterii, dzięki którym potrafimy trawić, np. laktozę.
Dodatkowo sok z produktów kiszonych posiada wit. C, usuwa robaki i pasożyty z
jelit oraz wiąże niektóre metale ciężkie. Sok z KWASZONYCH ogórków i kapusty,
w niczym nie pomaga wręcz szkodzi!
Soki warzywne i owocowe świeżo wyciskane – substancje czynne zawarte w
soku z owoców i warzyw zaczynają się utleniać po około 30 minutach, dlatego
tylko soki świeżo wyciskane wspierają nasze zdrowie. Zalecane składniki: Burak,
pokrzywa, jabłko, marchew, imbir, pietruszka, szpinak, cytryna, grejpfrut.
Sól himalajska lub sól kłodawska – koniecznie spożywamy od 1 do 2 gramów
dziennie. Tą dawkę należy rozłożyć w ciągu dnia dodawając sól do pokarmów,
wody, herbat, świeżych soków.
Woda – 2 litry wody dziennie, do każdej szklanki wody, należy dodać szczyptę
soli himalajskiej lub kłodawskiej. Wodę pijemy tylko przegotowaną lub z
butek SZKLANYCH.
Olej lniany - ja spożywam i rekomenduje: olej lniany Vis Natura, można go
zakupić na stronie: http://omegakwasy.pl. Według mnie jest to jedyny olej nie
utleniony na rynku, który rzeczywiście posiada właściwości lecznicze. Wystarczy
spożywać 1 łyżkę 1 raz dziennie. Jeżeli kupicie olej lniany z reklamowanych
„super” marek i jest bardzo gorzki, oznacza to, że kwasy Omega zostały utlenione
i mają działanie pro nowotworowe! Olej lniany jest zawsze delikatnie gorzki ze
względu na zawartość cyjanoglokozydów, ale połączenie ich z kwasami trans
(utlenionymi), które też są gorzkie, daje wyraźny nie przyjemny gorzki smak.
Smażymy tylko na tłuszczach stałych: olej kokosowy, masło klarowane,
smalec, słonina bez PCB i dioksyn.
Przyprawy: kurkuma + pieprz (zawsze razem), kolendra, kardamon,
goździki, papryka, pietruszka, cynamon cejloński, imbir, oregano, szafran,
rozmaryn, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz ziołowy. Generalnie im więcej ziół
tym lepiej, idealnie byłoby stosować w kuchni od 25 do 100 przypraw oraz ziół.
Warto hodować często używane przyprawy i zioła samemu. Przyprawy
pogrubione należy koniecznie włączyć do diety.
Świeże papryczki chili – w rozsądnych ilościach, aby nie paliło za mocno ;)
Jajka – jedz ile chcesz :). Najlepiej ekologiczne lub od sprawdzonego rolnika.
Mięso – 2-3 razy w tygodniu, nie częściej. Jeżeli spożywasz mięso, staraj się
wybierać ekologiczne , np. kaczkę, gęś, indyka, ewentualnie kurczaka.

OCHRONA ŚRÓDBŁONKA:
•

Rdest japoński (łac. Polygonum Cuspidatum, ang. Japanese Knotweed) korzeń w
postaci mielonej, nalewki lub tabletek. Bardzo szerokie spektrum działania, m.in.
zabija krętki, hamuje autoagresję, ochrania system nerwowy.

Dawkowanie:
3
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1 Ziele mielone: zaczynamy od 1 łyżeczki Rdestu japońskiego 3 razy dziennie.
Stopniowo dawka ma być zwiększana, aż dojdziemy do 1 łyżki mielonego
korzenia 3 razy dziennie.
2 Nalewka: zaczynamy od ¼ łyżeczki 3-6 razy dziennie, stopniowo dochodzimy do
dawki 1 łyżeczki 3-6 razy.
3 Tabletki: zaczynamy od 1 kapsułki 3-4 razy dziennie, powoli zwiększając dawkę
do 4 kapsułek 3-4 razy dziennie.

MODULATORY CYTOKININ
Dawkowanie:
1 Nalewka z Salvia miltiorrhiza (Szałwia czerwona): 1 łyżeczka 3 razy dziennie.
2 Nalewka z Scutellaria baicalensis (skullcap, tarczyca bajkalska): 1 łyżeczka 3
razy dziennie.

OCHRONA KOLAGENU
Dawkowanie:
1 Great lakes gelatin powder: 1 łyżeczka dziennie
2 Witamina C: 1000-3000 mg. dziennie.
3 MSM (siarka organiczna): 2000 mg. dziennie.
4 Selen: 200 mcg. dziennie.
5 Nalewka z Echinacea angustifolia (zalecane).
W protokole rozszerzonym znajdziecie również kilka innych suplementów, które można
stosować w celu uzupełniania kolagenu i jego ochrony. Poza tym zaleca się spożywanie
zup, naparów, rosołów z gotowanych nóżek kurczaka, golonek, świńskich uszu czy racic.
Aby skutecznie wyciągnąć kolagen z mięsa i stawów, należy wywar gotować na wolnym
ogniu od 4 do 6 godzin, warto dodać również zioła oraz przyprawy. Po schłodzeniu
wywar kolagenowy powinien zamienić się w galaretkę lub gęsty kisiel.

WSPARCIE SYSTEMU ODPORNOŚCIOWEGO
Cat’s Claw (Koci Pazur, łac. Uncaria tomentosa) ekstrakt z wewnętrznej kory.
Koci pazur to silny immunomodulator, zwiększa ilość leukocytów CD57.
Dawkowanie:
Ziele mielone: 1 łyżeczka 3 razy dziennie.
Nalewka: zaczynamy od dawki 1/4 łyżeczki 3 razy dziennie, stopniowo zwiększmy
dawkę do ½ łyżeczki 3 razy dziennie.
Tabletki/kapsułki: 1-4 kapsułki 500 mg. 3 razy dziennie.
•

• Cordyceps(Maczużnik)
Ziele mielone: zaczynamy od 1 łyżeczka 3 razy dziennie, stopniowo zwiększając dawkę
do 1 łyżki 3 razy dziennie.
Nalewka: 1/4 do 1 łyżeczki 3 razy dziennie.
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• Ashwagandha (łac. Withania somnifera)
Ziele mielone: 1/2 łyżeczki w południe, 1 łyżeczka przed snem.
• Żeń-szeń syberyjski (łac. Eleutherococcus senticosus) stężenie 1:5 (nie 1:1!)
Nalewka: 1/2 łyżeczki 3 razy dziennie.
• Lukrecja (łac. Glycyrrhiza)
Nalewka: 1/4 łyżeczki 3 razy dziennie.

DZIAŁANIE PRZECIWKRĘTKOWE
Andrographis paniculata ziele - zabija krętki, przekracza barierę krew-mózg.
Andrographis
jest
bardzo
aktywny
w
stosunku
do
bakterii
wewnątrzkomórkowych, np. chlamydii.
Buhner rekomenduje kapsułki 600 mg., dawkowanie: od 1 do 2 kapsułek 3 razy
dziennie. Należy zaczynać od najniższych dawek i stopniowo zwiększać do dawek
najwyższych. Jeżeli nie pojawiają się skutki uboczne dawkę można zwiększyć do 2
kapsułek 3 razy dziennie.
•

W przypadku neuroboreliozy oraz chorób autoagresji układu nerwowego (np. SM)
do Protokołu Podstawowego należy dołączyć:
• Uncaria rhynchophylla
Nalewka: 1/2 - 1 łyżeczki 3-6 razy dziennie, w zależności od intensywności infekcji.

UWAGA - przeczytaj uważnie!
Stephen Buhner, celowo napisał „nalewka”, ponieważ alkohol (spirytus) skuteczniej od
wody „wyciąga” z wymienionych roślin aktywne substancje lecznicze oraz polifenole.
Należy zwrócić uwagę co kupujemy, jeżeli w Polsce nie jest dostępny preparat w formie
ekstraktu alkoholowego, należy zamówić go np. z USA lub zrobić samemu (szczegóły w
książce).
Nalewki zaleca się robić w stosunku 1:1 (np. 0,25 litra spirytusu na 0,25 kg zioła), chyba,
że Stephen Buhner zaleca inaczej w swojej książce. Wyjątkiem jest żeńszeń
syberyjski (łac. Eleutherococcus senticosus) stężenie nalewki powinno wynosić
(słabsze) 1:5.
Dlaczego powinniśmy (wręcz musimy!) wymieszać wszystkie nalewki razem? Stephen
Buhner celowo napisał w swojej książce, że warto nalewki wymieszać. Wtedy
uzyskujemy silny efekt synergii, niektóre substancje lecznicze zwiększają swoją
aktywność i biodostępność nawet kilka set krotonie!
Należy wymieszać następujące nalewki: Rdest japoński, Salvia miltiorrhiza (Szałwia
czerwona), Scutellaria baicalensis (skullcap, tarczyca bajkalska), Echinacea angustifolia,
Cat’s Claw (Koci Pazur), Cordyceps (Maczużnik), Żeńszeń syberyjski, Lukrecja.
Wymieszana nalewka przybiera na sile, dlatego Stephen Buhner rekomenduje zacząć
dawkowanie od 3 kropel 3 razy dziennie, codziennie dawkę zwiększając o 1 kroplę w
każdej dawce dziennej, aż dojdziemy do dawki 20 kropli 3x dziennie mixu
nalewek. Każdy jednak musi indywidualnie wypracować własne dawkowanie. Zabrania
się szybkiego zwiększania dawek! Stosując mix nalewek, mogą nastąpić różne objawy
lub nasilenie choroby np. uczulenie, wysypki, bóle stawów, bóle głowy, kołatanie serca,
etc. Wynika to z rozpadu bakterii, które żyją w miejscu (komórkach) występowania
5
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objawów. Gdy pojawią się niepokojące objawy nie odstawiamy nalewki, tylko
zmniejszamy dawkę do 1/3 wcześniejszej dawki i znów bardzo powoli, stopniowo
zwiększamy przyjmowaną dawkę. Kropelki (mix nalewek) stosujemy w schemacie, co
każde 3 tygodnie kuracji robimy 1 tydzień przerwy. Nalewkę możemy stosować cały
czas, nawet po wyleczeniu się przez lata można ją stosować profilaktycznie robiąc
przerwy 1 tygodniowe lub dłuższe.
Zioła w postaci proszku należy przyjmować wraz z łyżeczką estrów etylowych (np. z
oleju lnianego, firma FLC Pharma posiada taki produkt). Zioła wysypujemy z kapsułki i
mieszamy z 5 ml. estrów. W ten sposób zwiększymy biodostępność i skuteczniej
wchłaniamy z ziół polifenole.
Stephen Buhner rekomenduje połączyć swoją terapię leczenia z kuracją antybiotykową,
ponieważ wtedy walczymy z patogenezami stosując szerokie spektrum substancji.
Schemat kuracji antybiotykowej – Polski Protokół leczenia znajdziesz TUTAJ.
Terapię Buhnera z kuracją antybiotykową, należy łączny naprzemiennie, NIE można w
tym samym czasie stosować ziół i antybiotyków. Na przykładzie: lecznie zaczynamy
od Polskiego protokołu leczenia (27+14), po jego zakończeniu stosujemy terapię
Buhnera przez 6-8 miesięcy. Po 6-8 miesiącach przerywamy kurację Buhnera, od razu
wdrążmy Polski protokół antybiotykowy (27+14), następnie znów kontynuujemy
kurację Buhnera przez 6-8 miesięcy lub jeszcze dłużej.
Protokół Buhnera będzie działał na patogeny zawsze z identyczną siłą, ponieważ
bakterie nie potrafią rozwijać odporności na zioła, dzieje się tak ze względu na
złożoność i liczbę związków, substancji, enzymów zawartych w roślinach.
Ważna informacja od autora. Stephen Buhner:
“Tak, około połowa osób, która korzysta z protokołu ziołowego, kiedy zaczyna czuć się
lepiej, jest tak podekscytowana tym faktem, że zaczyna zwiększać dawkę, robi zbyt
wiele, przemęcza się i doprowadza do nawrotów. To bardzo częste zjawisko (i bardzo
zrozumiałe, przewlekła choroba to męczące doświadczenie). Tak więc, proszę bardzo
uważać, gdy radość i siła zaczynają wracać. Może się wydawać, że normalne
funkcjonowanie jest w zasięgu ręki; Jednak organizm był w stresie długi okres, jego
rezerwy są niskie. Jeśli byłeś chory przez długi okres, potrzebujesz, co najmniej roku
rekonwalescencji.”
Wszystkim osobom planującym leczyć się lub stosować profilaktykę wedle zaleceń
Stephena Buhnera, rekomenduje uważnie przeczytać jego książkę pt. „Pokonać
Boreliozę”, na pewno znajdziecie wiele wskazówek oraz pomocnych informacji, których
tutaj nie opisałem, ze względu na i tak długi wpis. :)
O protokole Buhnera możecie również poczytań na: http://www.buhner.pl

PLUS - Dodatkowa suplementacja

Artykuł celowo został nazwany Protokół Buhnera PLUS, ponieważ chciałbym go
uzupełnić o suplementację oraz przedstawić 2 naturalne substancje, które mogą
skutecznie niszczyć patogeny wewnątrzkomórkowe, a co za tym idzie, leczyć ludzi z
chorób autoimmunologicznych, przewlekłych oraz nowotworów.
Do protokołu należy dodać suplementację:
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1 Ubiquinol - (aktywna forma koenzymu Q10) 100mg. 3x dziennie 1 kaps. w
trakcie jedzenia lub po jedzeniu. Ewentualnie można zastosować koenzym Q10 w
dawce 3x200mg.
2 Resveratrol -100mg. 2x dziennie 1 kaps. w trakcie jedzenia lub po jedzeniu.
3 Acetyl L-karnityna - 500mg. 2x dziennie 2 tabl. po jedzeniu, przyjmować wraz z
ubichinolem.
4 N-acetylocysteina - 600mg. 1x dziennie 1 kaps. po jedzeniu, nie później jak do
godz. 17.
5 Probiotyki – np. bakterie w formie płynnej Probio Emy, stosować 2x dziennie po
2 łyżki stołowe pomiędzy dawkami antybiotyków (nie przyjmować z
antybiotykami!). Ewentualnie można stosować probiotyki w tabletkach, np.
Sanprobi – Super Formuła.
6 Wit. D3 – 10 000 IU 1x dziennie. Poziom wit. D3 (metabolit 25-OH) w organizmie
powinien wynosić od 80-100 ng/ml.
7 Wit. K2-mk7 – 100 mcg. 1-2x dziennie (najlepiej stosować oryginalną i naturalną
witaminę, np. z certyfikatem MenaQ7 Crystals).
8 Wit. B-complex, stosować według zaleceń na ulotce, suplement powinien
zawierać dużą dawkę wit. B12 (od 2000 do 4000 mcg).
9 Ostropest plamisty - zmielone nasiona należy zastosować w celu dodatkowego
wsparcia wątroby podczas leczenia.
10 SAMe (S-Adenosylmethionine) – 1 kapsułka (400 mg.) 2 razy dziennie. SAM-e
to najważniejszy substrat w procesach metyzacji w organizmie człowieka. Działa
silnie przeciwzapalnie, wspomaga produkcję substancji wpływających m.in. na
stawy tj. glukozamina i chondroityna oraz polepsza nastrój :) SAM-e stymuluje
również ekspresję genów naprawczych! Kuracja SAM-e można trwać
maksymalnie do 6 miesięcy, ponieważ SAM-e w dłuższym okresie wpływa na
metylację DNA. Kurację SAM-e można powtórzyć najszybciej po roku przerwy.
Suplement ten jest konieczny przy chorobach degeneracyjnych stawów oraz
kości, warto go jednak stosować przy każdej chorobie autoimmunologicznej i
przewlekłej.

Substancje, które chciałbym Wam przybliżyć to olej RSO oraz nalewka
z kory drzewa Pao Pereira (Geissospermum vellosii).
Olej RSO (Rick Simpson Oil) – Olej (koncentrat) z konopi zawierający ponad 90% THC
- organicznego związku chemicznego z grupy kannabinoidów, THC jest substancją
psychoaktywną. Olej RSO jest niestety w Polsce zakazany :(, za jego posiadanie można
pójść “siedzieć”. W Polsce leganie można kupić olej CBD, olej produkowany z konopi
siewnej, niestety olej CBD nas nie interesuje, ponieważ nie posiada takich właściwości
leczniczych jak RSO. Od dawna wiadomo, że nie ma skuteczniejszego leku na nowotwory
mózgu niż RSO. Ba! Nawet nie ma leku na nowotwory mózgu, który mógłby ułamkiem
dorównywać skuteczności RSO. Dowód: nie ma opisanych przypadków wyleczeń z
agresywnych nowotwory mózgu stosując chemioterapię, natomiast jest wiele opisanych
przypadków przy zastosowaniu RSO. Dlaczego? Ponieważ RSO skutecznie przenika
przez kapilary (filtry) stanowiące barierę krew-mózg, przenika także do wnętrza
komórek. Nie wiadomo jednak, które grupy substancji RSO działają leczniczo, dlatego
należy stosować wyłącznie naturalny i pełnowartościowy produkt. Jeżeli substancje
zawarte w RSO (a jest ich ponad 300) potrafią walczyć z najcięższymi nowotworami,
powinny łatwo i szybko poradzić sobie z patogenami wewnątrzkomórkowymi – jest to
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hipoteza, którą jednak potwierdza coraz szersze grono lekarzy oraz pacjentów.
Dokładne informacje, receptury, terapie z wykorzystaniem RSO niebawem opiszemy na
blogu.
Pao Pereira (Geissospermum vellosii) – Jeżeli słyszeliście o ludziach, którzy wyjechali
do lasów deszczowych Amazonii, aby leczyć się z chorób przewlekłych u "Szamanów" i
wrócili zdrowi lub ich stan uległ znacznej poprawie, to wiedzcie, że na pewno mieli
doczyniania z nalewką z drzewa Pao Pereira. W Europie niestety nie kupicie żadnego
preparatu z kory tego drzewa, bardzo ciężko dostać również samą korę. Jeżeli jednak
macie znajomych w Ameryce Południowej, którzy mogą Wam wysłać korę lub gotową
nalewkę (1:1 – na 1 litr spirytusu 1 kg kory) to koniecznie skorzystajcie z takiej szansy.
Maksymalna dzienna dawka nalewki z Pao Pao nie może przekraczać 4 ml. !
Standardowo zaczynamy od 3 kropel 3 razy dziennie, stopniowo zwiększając dawkę do
4 ml. dziennie. Nalewką z Pao Pao skutecznie leczył się prezydent Francji François
Mitterranda z zaawansowanego raka prostaty. Istnieją badania, które mogą świadczyć,
że naturalne leki z Pao Pereira potrafią leczyć nie tylko nowotwory, ale również
Malarię, czy AIDS. Dla Pao Pao patogeny wewnątrzkomórkowe nie powinny stanowić
większego przeciwnika, słyszałem o ludziach, którzy w ciągu 3 miesięcy potrafili
wyleczyć się z ciężkich chorób przy pomocy Pao Pao. Największy problem to dostępność
Pao Pao w Europie, dlatego rekomenduje następnym razem wybrać się na wakacje do
takich krajów, jak Brazylia, Kolumbia, Wenezuela lub Peru. :)

Uwaga:
Przed podjęciem decyzji o leczeniu, koniecznie skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą. Leki lub suplementy, które stosujesz na co
dzień mogą wchodzić w interakcję z powyższymi substancjami lub
obciążać jednakowe enzymy detoksykujące organizm, co może
spowodować przeciążeniem układu, utratę zdrowia lub zatrucie.
Twórcy schematu leczenia oraz osoby go udostępniające nie ponoszą
odpowiedzialności za jego stosowanie.
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