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ECZEMĂ ATOPICĂ
Stimaţi telespectatori, vă urăm o zi frumoasă şi vă mulţumim că v-aţi făcut timp pentru a afla
informaţii interesante despre problemele de sănătate şi despre modul de tratare a lor.
Eczema atopică este una dintre cele mai mari probleme care, nu numai la noi, dar şi în alte
ţări dezvoltate, chinuie o mare parte a populaţiei. Medicina holistică şi procesul de detoxifiere
cu ajutorul preparatelor Joalis ne oferă posibilitatea de a ne apăra de inflamaţiile cronice ale
pielii, inclusiv de această eczemă. Mai multe despre asta ne va spune domnul doctor Jonáš,
expert în domeniul medicinii holistice şi întemeietor al firmei Joalis. Domnule doctor, aveţi
cuvântul.
In perioada actuală, eczema atopică este o boală foarte des întâlnită şi numărul persoanelor,
mai ales al copiilor cu această boală, creşte în continuu. Este vorba despre o boală a pielii şi
cuvântul „atopic“ înseamnă un anumit tip de afecţiune a imunităţii. Uneori, el este înlocuit cu
cuvântul „alergic“, dar este o greşeală. Reacţia atopică nu este o reacţie alergică aşa cum o
percepem în mod obişnuit, ci este vorba de un alt tip de afecţiune a imunităţii. Acest tip de
afecţiune a imunităţii se manifestă prin inflamarea pielii. Avantajul medicinii holistice îl
constituie faptul că, atunci când reuşim să înlăturăm cauzele acestei boli, eczema atopică
dispare odată pentru totdeauna. Nu este vorba despre un tratament simptomatic, adică un
tratament după care simptomele dispar pentru o anumită perioadă de timp. Practic,
întotdeauna se reuşeşte înlăturarea cauzelor şi astfel, ajutorarea persoanelor cu această
boală, în general foarte cronică.
Unde vom căuta cauzele ? In primul rând, trebuie să ajungem la intestin, şi de această dată,
ca şi în alte episoade, trimiterea va fi la situaţia din intestin numită disbioză, sau simbioză
intestinală. Pentru a repeta puţin, să ne amintim că, în cadrul problemei disbiotice, în
intestine se formează toxine care pătrund apoi în organism şi slăbesc diferitele ţesuturi, deci
atât sistemul nervos, cât şi pielea şi celelalte organe. Iar disbioza intestinală mai înseamnă şi
o foarte gravă alterare a imunităţii, în cadrul căreia sistemul imunitar nu mai deosebeşte
diferitele microorganisme şi deci nu mai este capabil să acţioneze eficient împotriva lor.
Acest lucru este foarte important pentru eczemă. Intestinul joacă un rol important în cazul
eczemei, deoarece, conform medicinii tradiţionale chinezeşti, plămânii, intestinul şi pielea
formează un fel de tot funcţional. Asta înseamnă că anumite probleme care apar în aceste
organe, pot să treacă liber de la unul la altul, astfel încât putem constata de ex. probleme
dermo-respiratorii, ceea ce înseamnă că problemele cu pielea, pot alterna cu probleme de
respiraţie. Şi aşa cum ştim cu toţii, intestinul şi calitatea funcţiei lui, ca şi mediul, înseamnă
foarte mult. Lucrul acesta ar trebui să fie cunoscut în primul rând de către femei, pentru că
atunci când vor să aibă un ten frumos, cu aspect tineresc, bineînţeles pe tot parcursul vieţii,
ele trebuie să aibă grijă în primul rând de intestinul lor şi nu numai de ten, aşa cum din
păcate, face majoritatea.
Ce altceva mai joacă un rol de bază? Mai departe, în cazul eczemei atopice, ne întâlnim cu o
toxină care se găseşte în creier, în sistemul nervos central, mai precis în lobus insulae. Aici,
toxina respectivă provoacă afecţiunea imunitară menţionată – atopia. In eczema propriu-zisă
un rol important joacă din nou microorganismele care atacă pielea. Tocmai datorită cauzelor
pe care le-am pomenit acum, pielea are proprietăţile imunitare modificate, nu este capabilă
să înfrunte infecţia şi astfel, infecţia cronică persistă în ea. Şi tocmai afectarea sistemului
nervos central, adică alterarea imunităţii lui, face ca sistemul imunitar să aibă o reacţie
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eronată la aceste microorganisme, o reacţie patologică şi să dezvolte o inflamaţie cronică, în
loc să învingă microorganismele menţionate.
Esenţial este şi faptul că disbioza este adesea însoţită de înmulţirea peste măsură a florei în
intestine. Dacă consumăm zahăr şi dulciuri care conţin zahăr, hrănim această floră care se
înmulţeşte foarte rapid şi aduce cu ea diferite probleme – balonare, probleme cu scaunul,
mâncărimi, etc. Dacă flora se înmulţeşte peste măsură, ajunge în alte organe în care se
multiplică, de ex. în aparatul ginecologic, sau bineînţeles, în piele. Astfel că în cazul
eczemelor, ne putem întâlni cu diferite microorganisme, inclusiv mucegaiuri, dar totul trebuie
să fie tratat individual, deoarece microorganismele menţionate pot fi într-adevăr de cele mai
diferite tipuri. Foarte des sunt de ex. borelie, pot fi viruşi, dar pielea se poate infecta şi cu
aşa-zise impetigo, bacterii sau coci. Intreaga scală de microorganisme este inepuizabilă şi
sistemul imunitar nu este capabil să facă faţă acestei infecţii, dimpotrivă, aşa cum am spus
reacţionează la ea atopic.
Deci trebuie să începem cu ceva despre care am vorbit în episodul anterior şi anume, cu
simbioza intestinală. Simbioza intestinală curăţă corpul nostru de toxine şi asta în doi paşi :
curăţă corpul de toxinele care apar în cadrul proceselor de digestie şi care mai departe,
produc ele însele microorganisme în intestine şi de acelea care au ajuns acolo în trecut şi
care s-au instalat în ţesuturi. Instalarea simbiozei duce apoi la o evidentă îmbunătăţire a
imunităţii.
Aceştia sunt paşii de bază pe care trebuie să-i facem dacă vrem să scăpăm de eczema
atopică. Mai departe, trebuie să acţionăm la nivelul sistemului nervos central şi să înlăturăm
toxinele care acţionează aici. In felul acesta, dispare acea reacţie imunitară eronată, adică
reacţia atopică, iar creierul se întoarce la controlarea corectă, genetic programată, a
sistemului imunitar, ceea ce face ca până la urmă, să curăţăm pielea de diferitele toxine, în
primul rând de microorganisme. Sistemul imunitar ne va ajuta în aceasta. Este o metodă
destul de complicată, dar în cazul eczemei atopice nu putem renunţa la ea, deoarece nu
există nici o altă metodă raţională, care să ne ajute să învingem în lupta cu această boală.
Să începem deci cu simbioza intestinală şi să administrăm preparatul SUPERTOX, la care
adăugăm preparatul CORTEX care acţionează în creier, în locul denumit pons, de unde este
supravegheată şi controlată simbioza intestinală. Apoi folosim preparatul TOXIGEN, care
înlătură tocmai acele toxine apărute în intestine în timpul proceselor de digestie. In episodul
anterior am menţionat că această cură nu este singura soluţie. In cazuri individuale, se poate
întâmpla să fie nevoie să folosim alte preparate şi anume SUPERTOX, ZOOINF şi
SPIROBOR, care înlătură tocmai microorganismele ce afectează zona numită pons şi care
provoacă disbioza intestinală. La ambele cure adăugăm preparatul NODEGEN, adică un
preparat emoţional, care soluţionează aşa-zisele emoţii încapsulate şi care ajută ca celelalte
preparate să ajungă în locurile unde trebuie să acţioneze. Acesta ar fi unul din primii paşi.
Dar am spus că în intestine, neplăcerile sunt adesea provocate de mucegaiuri, care joacă
apoi un rol şi în cadrul eczemei atopice, pentru că pe de-o parte, produc anumite substanţe
toxice, dar mai ales pentru că miceliile lor cresc prin pereţii intestinului. Simplificat spus,
fibrele mucegaiurilor fac orificii în pereţii intestinului, pe undă pătrund apoi în organism acele
substanţe care ar fi trebuit să rămână în intestine. Bineînţeles, fiecăruia îi dă prin cap că asta
nu este bine de loc.
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Apoi ajungem la sistemul nervos central, concret în zona lobus parietalis. Aici putem folosi
preparatul CRANIUM, pentru că toate celelalte preparate necesare au fost deja enumerate la
modificarea simbiozei intestinale.
Nici pasul al treilea nu va fi prea diferit, pentru că preparatele menţionate vor acţiona asupra
pielii, a microorganismelor din piele, aşa că nu mai trebuie să adăugăm alte preparate
speciale. Este vorba deci, de detoxifiere care, deşi în aparenţă pare foarte complicată, în fapt
decurge din purificarea intestinului.
Nu trebuie să uit că, pentru înlăturarea mucegaiurilor folosim preparatul YEAST şi, de
asemenea, ar fi foarte bine dacă am limita aportul de zahăr la minim, pentru că mucegaiurile
se hrănesc cu zahăr şi orice aport de zahăr face ca mucegaiurile să înceapă a se înmulţi
rapid. pentru ele este o hrană excelentă, aşa că noi, în cadrul purificării organismului, trebuie
să ne străduim să nu hrănim inutil mucegaiurile.
Ne mai putem întâlni şi cu alte probleme, pentru că eczema atopică este o boală foarte
complicată, greu de înlăturat. De aceea, purificarea în continuare a organismului se va
desfăşura în felul următor – ne vom strădui să înlăturăm din organism toxinele microbiene cu
ajutorul preparatului MIKROTOX. Sunt substanţe care elimină în primul rând acele
microorganisme pe care nu le vedem cu ochi buni în organism, adică cele dăunătoare.
Preparatul MYKOTOX înlătură toxinele mucegaiurilor care, aşa cum am mai spus, pe de-o
parte se înmulţesc foarte repede în intestine în cadrul disbiozei şi pătrund şi în alte organe,
iar pe de altă parte, produc substanţele numite micotoxine, care pot fi foarte otrăvitoare. De
aceea, chiar şi cele mai obişnuite micotoxine, sunt toxice pentru organismul nostru.
Mai departe, recomand să se folosească preparatul MINDDREN şi asta pentru că alte toxine
în cadrul eczemei atopice pot fi metalele grele. Preparatul MINDDREN provoacă nu numai
detoxifierea de metale grele, dar intervine şi în domeniul purificării de antibiotice.
Antibioticele, respectiv reziduurile lor în organism, joacă un rol exterm de important în timpul
disbiozei. Practic, ne întâlnim cu două cauze ale disbiozei, dintre care una este prezenţa
reziduurilor de antibiotice, iar a doua o constituie prezenţa reziduurilor de la vaccinare.
Pentru înlăturarea reziduurilor de la vaccinare folosim preparatul DEIMUN AKTIV.
La majoritatea persoanelo, ansmablul prezentat de preparate va fi suficient pentru
înlăturarea eczemei atopice.
Acum, să concluzionăm: în primul rând începem cu simbioza intestinală, unde putem
folosi două variante – în funcţie de cauza propriu-zisă. Foarte important este ca la pasul
următor să folosim preparate de detoxifiere pentru microorganisme, în primul rând
preparatele ZOOINF şi SPIROBOR, un rol important jucându-l şi preparatul ANTIVEX, care
este un preparat antivirus, sau preparatul NOBAC, un preparat împotriva bacteriilor,
chlamydilor, bacililor, etc. Apoi trecem la detoxifierea mucegaiurilor – preparatul YEAST +
limitarea aportului de zahăr – iar la sfârşit, nu ne rămâne decât să înlăturăm toxinele
produse de microorganisme, ceea ce înseamnă preparatul MIKROTOX pentru înlăturarea
toxinelor microbiene, MYKOTOX pentru înlăturarea toxinelor mucegaiurilor, preparatul
DEIMUN AKTIV pentru înlăturarea reziduurilor de la vaccinare şi preparatul MINDDREN
pentru înlăturarea metalelor grele şi a reziduurilor de antibiotice. Dacă absolvim aceste cure,
nu numai că vom lupta împotriva eczemei atopice, dar, aşa cum este obiceiul în medicina
holistică, vom lucra cu tot organismul. Asta înseamnă că incidenţa se va manifesta şi asupra
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altor funcţii şi organe, că vom pune în armonie întregul organism şi că vom atinge o mai
bună stare de sănătate, decât a fost cea de la începutul acestei cure.
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