rubrika

KOLDÍN:
případ paní Aleny

Byl jsem požádán, abych
více popsal naše pobyty
a jejich komplexnost
na konkrétním případu.
Přemýšlel jsem, kterého
z klientů k demonstraci
vybrat, ale nakonec
rozhodla „náhoda”,
respektive mail s „hlášením”
výsledků jedné z klientek.
Říkejme jí třeba Alena.
text: Lukáš Bulín, M.D. (A.M.)

P

aní Aleně je 52 let, má dvě děti a do
Koldína přijela na začátku zimy.
Pracuje ve zdravotnictví, přesto
(nebo možná právě proto) je příznivcem alternativní medicíny a dlouhodobě nebere žádné léky, má za sebou několik
detoxikačních kúr různými způsoby.
Přijíždí s pocity dlouhodobé únavy,
špatně spí, ráno se cítí neosvěžená. Hučí
jí v obou uších, chronicky pokašlává.Trápí ji pár kilo navíc, vyšší krevní cukr, tlak
i cholesterol. Maminka byla diabetik, posledních deset let na inzulinu. Minimálně
jednou ročně prodělá akutní infekční onemocnění jako je chřipka či angina (včetně
antibiotik), nemívá však vysoké teploty,
vyprodukuje sotva 37,5. Trvá pak i několik
týdnů, než se cítí „ve své normě”. Rodila císařským řezem.
Přiváží výsledky krevních testů: Cholesterol 5,4 (norma 2,9–5), TAG 1,82 (norma<1,70), glukóza 7,4 (norma 3,8–5,6),
homocystein 14,2 (9,0 je hranice relativníbezpečnosti).
CRP namístě (c-reaktivní protein určující

míru zánětu v těle) 6,4 – probíhající chronický zánět.
Frekvenční testování ukázalo zatížení
aflatoxinem a zearalenonem, EB virus, borelie, plicní chlamydie, toxoplasmy, vlasovce, motolice a další zátěže včetně plísní.
Oslabení okruhu kovu (plíce a konkrétně
tlusté střevo) a vody (ledviny) a četné energetické blokády na různých úrovních.
Vzhledem k výsledkům testování, symptomům (ale i způsobu stravování) můžeme předpokládat syndrom propustného
střeva a intoleranci pšeničného lepku (následně potvrzenou testováním Bicomem).
Terapii jsme zahájili na Bicomu, a to odblokováním psychiky pomocí bachových
esencí, základním programem (který prochází a harmonizuje celé frekvenční rozmezí organismu) a programy na podporu
jater, ledvin a lymfatického systému, tedy
k nastartování detoxikace.
Výhodou týdenního pobytu jen na zeleninových šťávách je velké množství energie, které organismus získá. Tím, že jsou
šťávy lisované a neobsahují vlákninu, mohou všechny látky velice rychle přejít do
krevního oběhu. Za normálních okolností
organismus použije 70–80 % energie získané z potravy na složitý proces trávení. To
mu nyní odpadá a veškerou získanou energii tak může použít k vlastní očistě a opravě poškozených buněk a tkání.
Abychom podpořili hojení střeva (které
může díky šťávám odpočívat a regenerovat), podáváme každé ráno šťávu Bio-Noni,
během dne Organic Aloe Vera, křemelinu
a u této klientky i kapsle Kubra s obsahem
protizánětlivé kurkumy a pupečníku asijského, podporujícího hojení.
Další dny jsme se soustředili na všechny
blokády – na Bicomu jsme pracovali s regulací stresu, energetickými a hlubokými blokádami, blokádami páteře, jazylky

a jizvou (ty považuji za extra důležité).
Pokud bychom je neodstranili, zlepšení by
bylo jen dočasné!
Následovala likvidace vyměřených patogenů plazmovým generátorem a po
něm i Bicomem. Bicom v tomto případě
sehrává velmi důležitou roli, protože nemusíme znát přesné frekvence. Například
ampule „motolice” obsahuje 13 druhů
motolic včetně jejich vývojových stadií +
paragonismy a schistosomy! Krom toho
k terapii používáme i stabilizující ampulky
podporující vylučování toxinů z uhynulých
patogenů.
Vybrané patogeny pak na Bicomu řešíme i pomocí speciálních programů v nízkých frekvencích, které nám je pomohou
vyloučit z nervového systému. Zde se
často vyskytují v podobě tzv. nanočástic
(jakýchsi zbytků) a i neživé působí mnoho
problémů a komplikací.
Abychom podopřili vylučování všech
toxinů a minimalizovali tak detoxikační
projevy, každé dva dny jsme prováděli
lymfatické masáže, výplachy střeva colonhydromatem a potní kúry v ayurvédském
Svedanboxu.
Při sezení s psychoterapeutkou zabývající se psychosomatikou jsme našli události
z dospívání, které vysvětlily hučení v uších.
Ke zpracování došlo pomocí kineziologie.
Bohužel je nad rámec vymezeného
prostoru popsat i zapojení jógy, meditací,
gongové terapie a dalších procedur do
celého procesu, kterým klientka prošla
(např. harmonizace hormonálního systému, terapie zaměřené na metabolismus
tuků, cukrů a látkovou výměnu)
Doporučení po pobytu: doporučeny vitamin B6, B12 a kyselina listová pro normalizaci hladiny homocysteinu, AN-KAK (fermentovaná červená rýže) pro rychlou stablizaci
krevních tuků a úprava jídelníčku.
Potešující je ale výsledek, který je kromě subjektivních pocitů potvrzený i krevními testy 4 měsíce od pobytu – všechny
původně zvýšené hodnoty jsou v normě!
A nejen to, paní Alena dobře
spí, v tichu, bez hučení v uších
a těší se na další pobyt u nás.

Lukáš Bulín, M.D. (A.M.)
Noční pozorování kapky krve pod mikroskopem: vlasovci se na noc přesidlují do podkoží,
aby je mohli lépe přenášet komáři.
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