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ALERGIE
Bună ziua, stimaţi spectatori. Episodul de astăzi al serialului televiziunii pe internet ATADEP
se va referi la o tematică foarte serioasă şi anume, alergiile. Conform ultimelor cercetări, 2030 % din populaţia ţărilor dezvoltate suferă de alergie şi acest procent este în continuă
creştere. O soluţie a acestei probleme de sănătate o pot constitui şi preparatele de
detoxifiere Joalis. Dar mai multe ne va spune domnul doctor Jonáš, întemeietorul firmei
Joalis. Aveţi cuvântul, domnule doctor.
In acest moment, cred că fiecare dintre dumneavoastră se aşteaptă să vorbesc despre
alergia la polen şi să numesc aici mesteacănul, pătlagina, pelinul şi o seamă de alte plante,
aşa cum auzim la ştirile despre polen. Apoi ar trebui să vorbesc despre alimente, despre
lapte, ouă sau gluten, aşa cum vedem astăzi în meniurile restaurantelor, unde obligatoriu
sunt marcaţi alergenii. Aş mai putea vorbi despre părul animalelor, despre soluţii, pe scurt
despre un mare număr de tipuri de alergeni, pentru că alergen poate deveni practic orice
proteină străină şi pentru că sistemul imunitar trebuie să reacţioneze întotdeauna la o
proteină străină şi trebuie să o înlăture. Organismul nu poate accepta o proteină străină în
interiorul său, pentru că aceasta se transformă în toxină şi de aceea, ea trebuie să fie
înlăturată de sistemul imunitar. Bineînţeles, acest lucru se întâmplă doar în cazul în care
sistemul imunitar lucrează corect. Dacă însă nu lucrează corect, el provoacă o reacţie
neadecvată. „Neadecvată“ – este un cuvânt aşa de frumos. Mai corect ar fi o reacţie
„isterică“, pentru că organismul începe dintro-dată să se comporte ca şi cum ar fi atacat de o
uriaşă mulţime de proteine periculoase. Incepe deci, să secrete substanţe care ar trebui să
împiedice acest lucru, în primul rând histamine şi începe să activeze şi fagocitele, adică
celulele sângelui care trebuie să înlăture aceste proteine. Pe scurt, reacţia este pur şi simplu
necorespunzătoare, iar noi o percepem după aceea ca o inflamaţie. In majoritatea cazurilor
este vorba de o inflamaţie a căilor respiratorii, dar poate fi vorba şi de o inflamaţie a pielii, în
intestine, ba chiar ne putem întâlni şi cu alergie cerebrală, care bineînţeles, se manifestă în
sistemul nervos.
Dar eu nu voi vorbi despre diferitele tipuri de alergeni, sau despre rolul pe care îl joacă
diversitatea alergenilor. Dacă cineva procedează în acest fel, rezultatul este zero, ceea ce de
fapt vedem în jurul nostru. Obţine doar o soluţie simptomatică la alergie, adică o atenuare a
producţiei de histamine cu ajutorul antihistaminelor, sau o atenuare a inflamaţiei cu ajutorul
medicamentelor cu efect corticoid. De aici rezultă că alergia în sine nu poate fi oficial
vindecată.
Bineînţeles că nu este adevărat, dacă ne uităm din alt punct de vedere şi anume din punctul
de vedere al sistemului nostru nervos. Creierul nostru hotărăşte asupra reacţiilor sistemului
imunitar şi nu celelalte organe, sau părţi ale corpului. In acest caz, creierul nostru este iarăşi
cel mai mare „director“, care organizează şi conduce întregul sistem imunitar, atât de
complicat. Aceste reacţii nu sunt deloc întâmplătoare, sau necoordonate, pentru că o
anumită parte a creierului, care se numeşte lobus parietalis şi este o componentă a aşazisului creier mare, telencefalul, dirijează întreaga activitate a sistemului imunitar şi asta nu
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numai în cazul alergiilor. Dacă se ajunge la o afectare a acestui mecanism de conducere,
atunci apar încurcături în reactivitatea sistemului imunitar. Iar una din aceste încurcături este
denumită alergie. Dar ne putem întâlni şi cu alte încurcături, cum ar fi de exemplu atopia, aşa
cum o ştim de la eczeme, dar asta este o cu totul altă poveste. Sau ne putem întâlni cu bolile
autoimune, ceea ce iar este altceva. Dar întotdeauna este vorba despre o încurcătură în
funcţionarea sistemului imunitar.
Dacă vrem să scăpăm de alergie, trebuie să ajungem în zona lobus parietalis şi să lucrăm
acolo. Acolo se află programul după care se conduce întregul mecanism al reacţiilor imune.
Acolo se află programul, care poate odată, ar ajunge să fie introdus în calculator. De aceea,
pe noi ne ajută foarte mult dacă ne imaginăm că acest loc din creier este programat. In felul
său, este vorba despre un microcip, sau de un ansamblu de microcipuri, programat într-un
anumit fel şi care se poate defecta. Iar dacă tot suntem la comparaţia cu un calculator, am
auzit că fiecare calculator suportă zilnic milioane de atacuri din partea unor hackeri, escroci,
etc. Şi creierul nostru este expus unor atacuri asemănătoare. Şi ce se foloseşte cel mai mult
pentru întreruperea unui program de calculator? Se numeşte virus de calculator, adică ceva
care sparge programele pe care le avem salvate în calculator. Acelaşi lucru se întâmplă şi în
creier, iar sub denumirea de „virus de calculator“, putem înţelege în acest caz diferite toxine,
capabile să afecteze programul acestei părţi a creierului. Aceste toxine pot fi câteva, dar
principalul rol îl joacă microorganismele, care sunt cel mai mare duşman al nostru şi cel mai
mare rival cu care ne întâlnim pe Pământ.
Persoanelor care vor să înţeleagă problema alergiilor, le recomand să se uite la un episod
din serialul nostru, care discută despre simbioza şi disbioza intestinală, pentru că
modificarea mediului intestinal este unul dintre capitolele introductive de bază şi importante
de tratare a alergiilor. Toxinele intestinale disturbă şi slăbesc funcţia sistemului nervos ca
întreg şi, bineînţeles şi funcţia întregului sistem imunitar.
Dar haideţi să ne consacrăm timpul acelei părţi din creier numită lobus parietalis (lobul
parietal). Această parte din creier, ca şi în cazul altor afecţiuni, va fi atacată în primul rând de
microorganisme. Aceste microorganisme pot apărea sub două forme. De ce în două forme?
Poate că formele sunt mai multe, dar la ora actuală, noi cunoaştem două. Microorganismele
trebuie să ajungă în corpul omenesc pentru a se putea înmulţi. Asta înseamnă că mediul de
care au nevoie pentru înmulţire, este corpul omenesc. Impotriva acestui lucru reacţionează
sistemul nostru imunitar, care ar trebui să lichideze fiecare microorganism, dar în realitate nu
este aşa. In primul rând, sistemul nostru imunitar nu lucrează întotdeauna la modul optim,
poate tocmai din cauza disbiozei intestinale, iar în al doilea rând, microorganismele au
diferite „trucuri“, prin care înşeală sistemul imunitar şi devin invizibile pentru el. Şi tocmai unul
din modurile prin care organismul uman se transformă într-un loc bun de înmulţire, un mediu
corespunzător pentru un trai bun, îl reprezintă slăbirea sistemului imunitar în aşa fel, încât să
nu mai poată fi capabil să lichideze eventuale atacuri ale altor microorganisme. In apărarea
împotriva acestei strategii serveşte tocmai acea parte a creierului despre care vorbim.
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Asta înseamnă că microorganismele pătrund în acea parte a creierului şi se pot ascunde
acolo sub două forme, din care una se numeşte focar microbian. Aceasta este o formă
foarte complicată, pentru că microbii sunt ascunşi în focar, sunt înveliţi într-um material
impenetrabil pentru sistemul imunitar şi pentru alte substanţe, cum ar fi de exmplu
antibioticele şi alte medicamente, şi sunt deci indestructibile. Dacă vrem să scăpăm de ele,
trebuie să ştim să spargem acest înveliş şi să ajungem la conţinutul focarului, adică la
microorganismele propriu-zise. Pentru asta trebuie să folosim o anumită tactică, un anumit
mod d edetoxifiere, adică să folosim întotdeauna câteva preparate. Fiecare din aceste
preparate are o anumită funcţie, în acest caz mai ales funcţia de spargere a acestei capsule
care formează învelişul focarului microbian.
A doua formă de existenţă a microorganismului în corpul uman o reprezintă infecţiile
cronice, care pot fi ori sub forma microorganismelor întregi, ori sub formă de fragmente ale
lor, adică aşchii ale lor purtătoare de ADN, de informaţia lor genetică care, în cazul
microorganismelor este foarte simplă şi poate fi transferată şi numai de simple fragmente ale
corpului acestor microorganisme.
Aceste încărcături trebuie să le înlăturăm din creier, pentru ca acel „micro cip“ să poată
funcţiona din nou aşa cum a fost iniţial programat genetic, aşa cum i-a creat natura (sau
altcineva) această funcţie, pentru a ne proteja de primejdia proteinelor periculoase, care pot
pătrunde în noi prin intermediul alimentaţiei, sau al polenului respirat, al diferitelor alte
impurităţi proteice şi aşa mai departe.
In cazul focarului microbian vom proceda în felul următor.
Incepem cu preparatul SUPERTOX. Este un preparat universal pentru întregul organism,
care eliberează toxinele din orice ţesut al organismului nostru. Deoarece aplicăm medicina
holistică, ne ferim de preparatele care ar funcţiona doar în mod specific, izolat. In cadrul
medicinii holistice trebuie să funcţionăm ca un întreg, asta înseamnă că trebuie să fie
influenţat întregul organism. De aceea, preparatele se vor repeta destul de des. Nu
înseamnă că nu este posibilă crearea altor preparate, dar este din cauză că, cu cât este un
preparat mai perfecţionat, cu atât este mai largă sfera sa de acţiune.
In mod asemănător funcţionează alt preparat NODEGEN, care acţionează asupra spargerii
valului emoţional, aşa-zisele psiho chisturi. Este un „înveliş“ emoţional, care împiedică
organismul să reuşească să scape de vreun focar microbian.
Al treilea preparat va fi CRANIUM. Acest preparat nu mai are efect holistic, ceea ce
înseamnă că nu este atât de perfect. In viitor ar mai putea fi perfecţionat. El acţionează
asupra unei sfere destul de largi din creier şi vom mai auzi de el şi în alte episoade ale
serialului nostru. In acest caz, avem nevoie de el pentru spargerea focarului aflat în zona
lobus parietalis.
Aceasta este o cură. Preparatele se iau concomitent, le administrăm oral dacă este vorba de
un adult, de 2x zilnic, câte 10 picături pe nemâncate. La aceste preparate este important că
ele acţionează pe durata mai multor ani, poate chiar pe toată durata vieţii, aşa că nu e vorba
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de preparate pe care să le luăm repetat sau permanent, aşa cum suntem obişnuiţi la diferite
medicamente. La copii vom unge aceste preparate pe piele, le picurăm de exemplu pe
partea interioară a antebraţului, pe burtică sau pe gât şi, cu câteva mişcări ale degetului,
introducem lichidul în piele. Acest mod simplu de aplicare este la fel de eficient ca
administrarea orală a preparatelor.
Se poate întâmpla ca focarul microbian să nu fie cauza afectării funcţiei lobus
parietalis, ci să fie vorba de o infecţie cronică.
Şi în acest caz, trebuie să ne mutăm atenţia asupra preparatelor universale, care rezolvă
microorganismele ce apar cel mai des în sistemul nervos. Pentru că nu toate
microorganismele se specializează în sistemul nervos.
Vom începe din nou cura cu preparatul SUPERTOX şi vom continua cu preparatul
SPIROBOR pentru înlăturarea boreliei, urmează apoi preparatul ZOOINF, care conţine în
primul rând microorganismele Bartonella şi Ehrlichia, şi preparatul ANTIVEX, cu acţiune
împotriva viruşilor. Bineînţeles, există multe alte microorganisme, dar acestea nu se aflăîn
sistemul nervos şi nu reprezintă o cauză a infecţiilor cronice ale acestui sistem. Mai luăm în
considerare preparatul MINDDREN, care are o capacitate universală de a curăţa organismul
de încărcătura aşa-ziselor toxine anorganice, printre care se numără în principal metalele
toxice (de ex. mercur, aluminiu, plumb, cadmiu şi altele), care pot deveni aşa-zisul „virus de
calculator“, adică o toxină ce distruge funcţionarea celulelor nervoase din creier.
Avem la dispoziţie două posibilităţi de detoxifiere, aşa cum sunt prezentate aici. Dar ca să nu
ne fie prea uşor, alergia se manifestă cel mai adesea în aparatul respirator care, conform
principiilor medicinii tradiţionale chineze este în strânsă legătură cu pielea, şi de aceea
manifestările alergice de pe piele le putem pune în legătură cu plămânii. Dar şi intestinul este
legat de aparatul respirator, aşa că triada medicinii tradiţionale chineze „aparat respirator–
piele – intestin“ este cel mai adesea ţinta reacţiilor alergice. De aceea, este nevoie deseori
să intervenim şi la aceste organe ţintă şi să înlăturăm încărcăturile microbiene care apar în
ele.
Iar aici totul este simplu. Pentru focarele din căile respiratorii folosim preparatul
RESPIDREN, pentru intestin COLIDREN, iar pentru piele CUTIDREN. In cazul infecţiilor
cronice folosim acele preparate despre care deja am vorbit şi care lucrează în tot
organismul. Le-aş completa cu încă unul din multele preparate care se folosesc mai des
pentru căile respiratorii, piele sau intestin, şi anume preparatul NOBAC, care acţionează
asupra unei foarte largi scale de microorganisme, cum ar fi diferite tipuri de coci, bacili,
bacterii, chlamydii, etc.
Aici intră în discuţie patru preparate, dintre care trei le-am folosit deja la rezolvarea încărcării
creierului, iar preparatul NOBAC e folosit la rezolvarea încărcării în plămâni, piele sau
intestin. Bineînţeles, voi aminti iar şi iar de simbioza intestinală, pentru că detoxifierea ei ar
trebui să preceadă orice fel de alt proces de detoxifiere, pentru indiferent ce problemă de
sănătate. Bineînţeles că este suficient să fie detoxifiată o singură dată, nu trebuie să repetăm
acest lucru la fiecare problemă de sănătate.
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Şi în cele din urmă, ca să ne complicăm şi mai mult, se poate întâmpla ca, în sistemul nervos
să ne întâlnim cu un alt tip de încărcătură care, la început, va părea puţin de neînţeles,
pentru că oamenii nu aud despre ea în mod obişnuit. Sistemul nervos se compune din celule
nervoase, neuroni, şi din aşa-zise celule gliale. Sistemul nervos este deci atât de simplu,
conţine doar două tipuri de bază de celule. In vreme ce despre neuroni mai ştim câte ceva,
fiecare dintre noi a auzit cândva despre ei, despre aceste celule gliale aflate în sistemul
nervos în număr mai mare decât neuronii, majoritatea oamenilor nu ştie nimic. Iar în cazul
unei alergii, situaţia se poate complica şi datorită faptului că încărcătura nu este în neuroni, ci
în celulele gliale. Celulele gliale sunt făcute pentru ca neuronii să primească o anumită
hrană, un anumit servis, pentru a putea scăpa de deşeurile lor. O analiză mai amănunţită o
lăsăm însă pentru altă dată. La un anumit număr de cazuri de alergie detoxifierea poate fi
mai dificilă. Aceste cazuri nu sunt în număr mare, dar dacă nu am cunoaşte acest lucru, nu
am reuşi întotdeauna să obţinem rezultatele dorite.
Dacă dorim să curăţăm sistemul glial, folosim preparatele NODEGEN, MEZEG şi desigur,
vom face foarte bine, dacă mai adăugăm şi preparatele MINDDREN şi NON-GRATA.
Despre preparatele NODEGEN şi MINDDREN am vorbit deja. Preparatul MEZEG are
acţiune directă asupra sistemului glial, iar preparatul NON-GRATA este îndreptat împotriva
diferitelor încărcături care apar ca urmare a prezenţei microorganismelor, şi deci şi ca
urmare a vaccinării. In timpul vaccinării se folosesc antigene, ceea ce reprezintă una din
componentele prepartului NON-GRATA.
Dacă vorbesc de trei până la patru cure posibile, asta nu înseamnă că fiecare trebuie să
treacă prin aceste cure. Dar dacă într-adevăr dorim să efectuăm o detoxifiere complexă a
alergiei cu un rezultat sigur, vom aplica curele pe care le-am menţionat aici. Acest lucru are
încă un avantaj indiscutabil, nici unul din aceste preparate nu este în mod specific
antialergic. Ele sunt preparate holistice, care au influenţă asupra întregului organism şi asta
înseamnă că noi scăpăm nu numai de reacţiile alergice, dar lucrăm şi cu alte probleme,
eventual cu potenţiale probleme. Deci este în acelaşi timp, prevenţie şi muncă cu imunitatea,
lucru care rentează foarte mult, pentru că în viaţă imunitatea este cel mai mare tovarăş al
nostru. Ea este capabilă să ne apere de influenţele mediului înconjurător şi de pericolele
care ne pândesc sub forma diferitelor microorganisme şi a altor substanţe străine.
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