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                 Choroby ludzi i zwierząt mają te same przyczyny!
Szanowni właściciele i sympatycy zwierząt domowych i hodowlanych.
Nadeszła nowa era w diagnostyce i terapii waszych zwierząt oraz waszych organizmów.

Nasze obserwacje wykonane na psach, kotach, koniach, bydle i drobiu skłaniają mnie do
przekazania informacji o nowych możliwościach diagnostycznych.

Metoda elektropunktury (Vega test, metoda Bicom czy Mora) stosowane przez kilku
lekarzy w kraju wzbogaca ocenę stanu zwierząt pozwalających na dotyk elektrodą ciała.
W efekcie tego badania można dobrać leczenie i przeprowadzić stymulację punktów
aktywnych, regulując stan energetyczny organizmu (elektropunktura, BRT-
biorezonansowa terapia).

Zdjęcie 1. Diagnozowanie psa met. EAV.

Moja nowa metoda, to ocena stanu organizmu ze zdjęcia cyfrowego obiektu, tzw.
biokomunikacji kwantowej.



Wykonaliśmy w ten sposób 6 tygodniowe obserwacje w chowie broilerów pod Płockiem
na przełomie lat 2007 / 8 i opisany na str. www.medivetbw.waw.pl i prezentowany na
międzynarodowej konferencji nt. Bioenergoinformacji (Krym 2009r.).

Badaniu / wspomaganiu na odległość poddano kurnik z 44 tys. sztuk piskląt. Po 6
tygodniach tuczu porównano wyniki z kurnikiem kontrolnym o tych samych
parametrach.
Okazało się, że kurnik wspomagany programem miał lepsze przyrosty, mniejsze zużycie
paszy i mniejsze upadki. Uważam, że stanowi to wystarczającą zachętę do
upowszechnienia w tuczu i hodowli wielkostadnej zwierząt (więcej informacji na str.
www.medivetbw.waw.pl).

Obserwacje psów, kotów – poprzez skany diagnostyczne zwracają uwagę na tło każdej
choroby chronicznej. Ciekawym elementem skanu bywa stan emocjonalny zwierzęcia.
Zdarzyło się określić np. stan zawstydzenia psa kastrata w stosunku do kolegów, czy
zazdrości, depresji pt. „nikt mnie nie kocha”, gdy pani pojechała na wystawę z suczką, a
piesek został sam w domu.
Ten sam piesek wykazał „musisz odzwyczaić się od palenia” – co wyjaśniła właścicielka,
która kopci jak parowóz, co pewnie szkodzi jej psu.
Badanie kotów z Gdańska wykazała kilka cech charakteru, różnych u kota i kotki, co
potwierdzili właściciele w rozmowie po badaniu.

Wszyscy znamy problemy dzieci autystycznych i nadpobudliwych. Te same przyczyny
co u ludzi, mogą być przyczyną odchyleń emocjonalnych u zwierząt (vide: Dziecko
autystyczne modelem obciążeń środowiskowych www.paramed.waw.pl). Metoda
biokomunikacji może pomóc taki stan wykryć i dobrać indywidualne leczenie.

Badane koni rekreacyjnych, było bardzo pomocne np. w ustaleniu przyczyny złego
samopoczucia konia, który skubnął gdzieś listki bukszpanu. Badanie wykazało
podrażnienie błony śluzowej przełyku i żołądka z odczynem alergicznym.
Ten sam koń wykazał tkliwość kręgosłupa w wyniku przesunięcia kręgów, co udało się
wykryć i naprawić stosując masaż kręgosłupa wałkiem gumowym z magnesami.

Zdjęcie 2. Masaż grzbietu konia wałkiem magnetycznym.



Uszkodzenia narządu ruchu u koni, stanowi dużą trudność. W kraju diagnostyka jest
utrudniona z braku specjalistów i klinik. W Niemczech liczba profesjonalnych klinik
koni dawno przekroczyła liczbę 100.
Scyntygrafia całego konia jest możliwa np. w Berlinie. Jednak to tylko obrazek skutku.
To samo wykonałem przed laty metodą termografii u koni wyścigowych w stajniach na
Służewcu.

Zdjęcie 3. Badanie termograficzne konia kamerą m-ki VIGO w stajni wyścigowej

Nasza nowa metoda pozwala wyjaśnić p r z y c z y n ę   danego stanu. Wiele nerwowych
koni ma po prostu boreliozę z koinfekcjami wirusowymi lub  reakcje po szczepieniu.

W odróżnieniu od ludzi, gdzie już się o tym mówi i pisze (www.vaccinationdebate.com),
stany reakcji poszczepiennych u psów opisał na razie tylko nieoceniony Nexus
(www.media-nexus.pl).
Wniosek z tych artykułów jest taki, że psy, koty kończące życie zbyt wcześnie, to wtórny,
szkodliwy efekt szczepień. Na dowód tego można przytoczyć zalecenia z USA : szczepić
w tylną kończynę, bo jak wystąpi np. nowotwór w mc. wstrzyknięcia, to zawsze można
nogę amputować (!) i uratować życie zwierzaka.

Nasza metoda doprowadziła do tego, że w naszym syropie  B o n e m e d , wprowadziłem
obok składników wspomagających procesy  oczyszczania poprzez wątrobę i nerki,
przeciw pasożytniczych, grzybowych, wprowadziłem też detoksykację z szkodliwych
składników szczepionek.
Od roku 1996  poświeciłem najwięcej uwagi programowi c h o n d r o - p r o f i l a k t y k i ,
który stosuje kilkudziesięciu hodowców i setki właścicieli psów, kotów koni w kraju i za
granicą.

Dzięki temu do mego gabinetu przychodzą głównie pieski z zaburzeniami rozwojowymi
w okresie wzrostu i rozwoju szczególnie ras dużych oraz starsze, ze zmianami
zwyrodnieniowymi, do leczenia zachowawczego.

Uwierzyłem w olbrzymie zdolności regeneracji organizmu w okresie wzrostu i rozwoju,
kiedy po półrocznej kuracji pewien buldog angielski bez panewek stawów biodrowych
co stwierdzono w rtg w 6 mc. życia, został championem młodzieży.

Jest to efekt dobrej diagnostyki charakteru obciążeń toksycznych, celowanej i
kontrolowanej detoksykacji i właściwej suplementacji żywieniowej i metabolicznej
(preparat Syntehyal dożylnie, homeopatia, konkretne mikroelementy podawane w
injekcji itd. np. anaboliki wzmacniające mięśnie).



Ta metoda wymaga wiedzy lekarza  i cierpliwości właściciela zwierzęcia. Niestety wielu z
nich poddaje swoje szczenięta wymyślnym ingerencjom chirurgicznym mającym zmusić
organizm do wzrostu wg pomysłu chirurga ortodoksy a nie wg naprawionego ,
uszkodzonego genomu, co robimy naszym programem.

Oprócz ww. programu biokomunikacji, stosujemy też komórki macierzyste, które
wspomagają regenerację narządów i tkanek.

Wiem, że to wszystko brzmi nieco po nowemu. Ale nic nie poradzę na to, że uzdrowiłem
pieska ze stanów padaczkowych leczonego bez efektu konwencjonalnie, stosując metodę
oczyszczenia organizmu m.in. z pasożytów (opis na www.medivetbw.waw.pl).

To samo powtórzyłem u 20 latka, pacjenta Gabinetu Integrum. Mając rozpoznaną
padaczkę od 13 roku życia, został z niej uwolniony po usunięciu zmian w chromosomie 5
przez wirusa HPV, do czego doszło już w łonie matki. Badanie matki bowiem wykazało,
że wykryty u niej rak szyjki 13 lat po porodzie miał podłoże wirusowe.
Czy to wystarczyć może do profilaktyki tej choroby u dziewczynek zamiast je szczepić p.
HPV ? Chyba tak, ale kto się tym zajmie?

Podobnie jak moimi obserwacjami u ponad 10% pacjentów ludzkich z różnymi
objawami neurologicznymi, u których jest ślad wirusa wścieklizny. I to zarówno
dzikiego, jakby ze środowiska jak i szczepionkowego, pewnie po polizaniu przez psa
(vide: dogoterapia i znany prezenter z TV, także lekarz wet. na okładce psiego pisma,
którego pies liże po twarzy).

Mając to wszystko na uwadze proponuję program oczyszczania organizmów zwierząt i
ich właścicieli. Dotyczy to zarówno rolników / hodowców (vide: płuco rolnika, drobiarza,
gołębiarza) jak i zwierząt ozdobnych ( bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, pasożyty).

Warto wspomnieć w tym miejscu o rezerwuarze chorób, którymi są szczury i gołębie i
inne ptaki dziko żyjące. Myślę, że odpowiednie służby sanitarne powinny opracować
programy uzdrawiania ich, by nie zagrażały infekcjami.
Kto bowiem nas ustrzeże przed zaniesieniem śladów chlamydii do naszego domu przez
psa dreptającego po odchodach gołębi na chodniku przed domem??

Choroby odzwierzęce stanowią, niestety, przyczynę wielu chorób chronicznych u ludzi.
Początek tego zjawiska powstał chyba w stajence Betlejemskiej i trwa do dziś.

Zapraszamy na konsultacje właścicieli, hodowców i same zwierzęta ze swoimi
opiekunami na konsultacje.

Badamy całe rodziny. Jest coraz więcej młodych, planujących urodzenie zdrowego
dziecka. A zdrowe dzieci, to skarb Narodu. W Słowenii na przykład nie ma szczepień
obowiązkowych u dzieci. Czy oni są przez to opóźnieni w rozwoju ?
A mają już walutę EURO!.

Wykaz chorób odzwierzęcych, które najczęściej diagnozujemy u ludzi:

- Gruźlica / TBC czyli różne Mycobacterium z trądem (Mycobacterium leprae)
włącznie,

- Białaczki: bydła, koni, drobiu, małp (tu razem ze śladami wirusa polyo)

- Spirochety: leptospirozy, boreliozy, syfilisy: treponemy i ich różne odmiany,



- Pierwotniaki: lamblie, rzęsistki, malarie, babesie, piroplazmy, toksoplazmy

- Wirusy inne: brodawczycy strzyków krów, wścieklizny, hepatitis,

- Bakterie: bruceloza, różyca świń / róża / trądzik różowaty na twarzy..., salmonellozy,
mykoplazmy,

- Grzybice: wielko- i drobnozarodnikowe, aspergillozy, candidozy, mukormykozy

- Roztocza: świerzby krajowe i tropikalne, nużyca.


