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Terapia Zdalna 

Borelioza i przewlekłe choroby autoimmunologiczne  

 

Program na boreliozę i choroby przewlekłe w systemie zdalnym to półroczny plan kompleksowego 

podejścia do przypadłości, z którą zmaga się wiele z nas. Jest to program cykliczny, na który zbieram 

indywidualne zamówienia i rozpoczynam przy założeniu, że zbierze się odpowiednia liczba osób.  

 

W praktyce oznacza to: 

• 6 miesięcy zdalnej walki z boreliozą 

• ponad 4200 godzin programów w trybie zdalnym 

 

W przeszłości sama chorowałam na neuroboreliozę (borrelia garinii) i w zakresie walki z tą  chorobą 

testowałam na sobie wiele metod i kuracji (poza ILADS, na który jednak nigdy się nie zdecydowałam). Były 

to między innymi Protokół Buhnera, prądy, pole elektromagnetyczne PEMF, program Darin Ingels, 

celowana informoterapia, specjalistyczna dieta i jeszcze parę innych. Borelioza jednak po jakimś czasie 

powracała. Dlaczego tak się działo?  

 

Każdy z tych programów nastawiony był głównie na bakterie i nie dotykał szeroko pojętych biofilmów 

boreliozy, ani koinfekcji boreliozowych.  

 

Jak w przypadku każdego złożonego organizmu (np. Candida), borelioza również tworzy dla siebie kryjówki 

do przetrwania, w których chowa się na czas zagrożenia. Chodzi o tak zwane biofilmy. Ten aspekt 

zdecydowanie utrudnia jej usunięcie z organizmu. I tak jak Candida tworzy swoje chitynowe „pancerze”, 

tak borelioza ma swoje metaliczne struktury. 

 

Biofilmy boreliozy można opisać jako stworzone przez bakterie mikrobiologiczne twierdze, pokryte śluzem, 

w których uwięzione są jony metali. Ta polisacharydowa matryca jak gąbka gromadzi wapń, magnez, 

żelazo, a także metale ciężkie i inne minerały. Taka struktura umożliwia patogenom przetrwanie w 

nieprzyjaznych warunkach, gdzie antybiotyki przestają być skuteczne.  

 

Biofilmy są główną przyczyną nawrotów choroby u ludzi cierpiących na trudne do wyleczenia infekcje. 

Według NIH (National Health Institute, USA) ponad 80% nawrotów zakażeń bakteryjnych jest związanych 

z biofilmem. Zdalny program na boreliozę przewiduje aż: 

 

• 470 godzin na walkę z biofilmami oraz patogenami, które je tworzą 

 

Kolejnym ważnym aspektem w leczeniu boreliozy są jej koinfekcje. Żeby ostatecznie poradzić sobie z tą 

chorobą, czyli zespołem wirusowo – bakteryjnym, a nie wyłącznie bakteryjnym jak to jest ogólnie 

pojmowane, nie wystarczy jedynie usunąć bakterie Borrelii. Należy położyć duży nacisk na pozbycie się 

również jej szeroko pojętych koinfekcji, tj. patogenów, które żyją z bakteriami Borrelii w zwartej symbiozie. 

Tłumaczyło by to swoją drogą dlaczego system ILADS jest tak mało skuteczny w kierunku leczenia 

boreliozy. Antybiotyki wybijają jedynie bakterie, nie dotykając innych aspektów. Zdalny program na 

boreliozę przewiduje aż: 

 

 

https://mojasymbioza.pl/2018/12/testy-na-borelioze-czyli-objawy-choroby-czy-jest-w-ogole-sens-sie-badac.html/
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• 493 godzin na walkę z koinfekcjami boreliozy 

 

A czemu ten program sprawdzi się również w przypadku chorób przewlekłych? Poza leczeniem stricte 

boreliozy, program w zasadzie nadaje się również na wiele innych chorób przewlekłych, szczególnie tych 

niewiadomego pochodzenia takich jak fibromialgia, Choroba Morgellonów, Hashimoto, toczeń, 

stwardnienie rozsiane (SM), zanikowe boczne (SLA), endometrioza i wiele innych. Jednostki chorobowe to 

tylko nazwy, etykiety, a ich podłoże stanowią często podobne patogeny, między innymi właśnie borelioza. 

Mówiąc kolokwialnie, osoby chorujące na przykład na fibromialgię, bardzo często chorują jednocześnie na 

boreliozę.  

 

Choroby przewlekłe mają wiele wspólnych patogenów i pasożytów. Pomimo faktu, że dotyczą zupełnie 

innych obszarów w organizmie, poradzenie sobie już z samymi patogenami i głównymi toksynami daje 

wyraźne efekty w poprawie stanu zdrowia, a to właśnie jest przedmiotem tego programu. 

 

Statystyki mówią, że borelioza stanowi 95% przypadków u osób z chorobami przewlekłymi, dlatego w 

większości chorób autoimmunologicznych należałoy równolegle leczyć również boreliozę. Wyraźnie 

wskazują na to badania Instytutu Carnicom, które ukazują to prawdopodobieństwo w liczbach. Wnioski z 

tych badań są takie, że prawie wszyscy na tej planecie mamy boreliozę w uśpionej bądź aktywnej formie.  

 

A co w praktyce aktywuje boreliozę? I czy na pewno jest to kleszcz? Tutaj więcej pisałam na ten temat. 

 

 

PROGRAM UWZGLĘDNIA ASPEKTY TAKIE JAK: 

 

1. ogólny detoks organizmu (krwi i limfy) 

2. wzmacnianie pracy organów detoksykujących (nerki, wątroba) 

3. detoks metali ciężkich, prób chemicznych (chemtrails) i wielu innych toksyn 

4. usuwanie bakterii Borrelii 

5. usuwanie wirusów 

6. usuwanie pasożytów 

7. usuwanie grzybów i pleśni 

8. usuwanie koinfekcji boreliozy (inne Borrelie, paciorkowce, gronkowce, chlamydie, mycoplasmy, 

salmonelle, candidy, grzyby, pleśnie i wiele innych) 

9. niszczenie infrastruktur boreliozowych 

10. wzmacnianie systemu immunologicznego (interleukiny, leukocyty, nanobakterie, zwapnienia, 

witaminy i minerały) 

11. regeneracja organizmu (organów, kości, nerwów, zbliznowaceń, tkanek, więzadeł, mięśni, naczyń, 

DNA, systemu endokrynnego, kolagenu, poprawa pamięci i koncentracji, poprawa funkcji 

mentalnych) 

 

 

Nie znam w swojej ocenie drugiego tak przemyślanego i kompleksowego programu na boreliozę jak ten w  

systemie zdalnym. Niemniej, zawsze też podkreślam, że bardzo istotne jest jednoczesne stosowanie diety, 

bo dieta stanowi już połowę sukcesu. W trudniejszych przypadkach może być zasadne zastosowanie 

również metod kontaktowych, ziół czy suplementów. Sam rozsławiony w boreliozie Buhner wyraźnie pisał 

o dodatkowym zażywaniu antybiotyków podczas stosowania jego kuracji ziołowych. A tu mamy program 

zdalny, który stanowi pewną alternatywę właśnie dla antybiotyków, przy czym uwzględnia on nie tylko 

bakterie Borrelii, ale również jej biofilmy oraz koinfekcje. 

 

https://www.transitieweb.nl/mirror-carnicom-institute/index.html
https://mojasymbioza.pl/2019/08/czynniki-spustowe-chorob-przewleklych-boreliozy-i-czy-biedny-kleszcz-wszystkiemu-winien.html/
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Faktem jest, że każda borelioza jest inna i wzmacnianie odporności organizmu powinno zawsze iść w 

parze na wielu płaszczyznach. Niemniej, zdalny program boreliozowy i tak rozwiązuje znaczny ogrom pracy 

związanej z tą chorobą, a dla wielu osób już sam w sobie może okazać się wystarczający. 

 

W odróżnieniu od pozostałych programów zdalnych, program na boreliozę jest złożony i dynamiczny. 

Czasami zmiany częstotliwości wprowadzane są nawet co kilka godzin! W większości przypadków co 

tydzień. Osoby podlegające programowi pozostają ze mną w stałym kontakcie, pod stałym monitoringiem. 

Ponadto otrzymują ode mnie adekwatną do swoich dolegliwości dietę oraz raporty co do wykonywanych 

w danym tygodniu procedur. Mile widziane są również raporty zwrotne od uczestników o ich bieżącym 

samopoczuciu. Nie jest to obligatoryjne, ale daje mi bardziej pełny obraz sytuacji zdrowotnej danej osoby. 

 

 

https://mojasymbioza.pl/wp-content/uploads/2021/01/Terapie_zdalne_Popularne_Programy.pdf

