Jak neonemocnět po nakažení infekcí včetně Covidu-19

Již od počátku dubna se pokouším nabídnout řešení pandemické situace nejen v ČR, ale i jinde ve světě. Řešení je velice prosté a velice levné. Jen to nabourává politiku řešení krize pomocí vývoje vakcíny a vývoje léků přímo proti viru. Oslovil jsem kancelář předsedy vlády s podnětem na odzkoušení metody skokového navýšení imunitní odpovědi organizmu pomocí nárazové a jedné jediné dávky betaglukanů při objevení prvních příznaků infekčního onemocnění, Tam jsem alespoň dostal alibistickou odpověď, že se mám obrátit na ministerstvo zdravotnictví ČR a že můj podnět bude předložen premiérovi. Dostat se na ministerstvo zdravotnictví s nějakým podnětem je naprosto nemožné. Dostal jsem odpověď emailového robota, že toho mají moc a jak bude čas, tak se mému podnětu budou věnovat. Teď mají alespoň čas řešit nedostatek lůžek, plicních ventilátorů a ECMO v nemocnicích a sčítání počtu mrtvých. Jediný výsledek byl, že jsem musel na popud SZPI prakticky vše užitečné pro rizikové osoby stáhnout ze svých emailových stránek. 

Principem je skokové navýšení imunitní odpovědi organizmu na přítomnost infekčního původce stimulací imunitní odpovědi betaglukany. Tato aplikace prakticky v hodinách zastavuje další rozvoj příznaků a zabraňuje vzniku těžkých stavů při jakémkoli infekčním onemocnění. 

Postup při ošetření

Lze použít betaglukany obsažené v potravinových doplňcích anebo v pekařském droždí. Dobré zkušenosti mám s betaglukany původem z Ganoderma lucidum a Agaricus blazei anebo z obyčejného droždí (Saccharomyces cerevisiae). Je však potřeba tepelná úprava zahřátím na 55°C (maximálně 70°C v případě droždí, betaglukany z hub snesou i var). 

V případě tvrdých želatinových tobolek aplikujeme přímo tobolky v dávce 1 tobolky na každých započatých 25 kg hmotnosti anebo jejich obsah vysypat do nádoby a zalít malým množstvím (do 100 ml) horké, ale ne vroucí vody. Je možné ochutit oslazením medem anebo cukrem. Po zchlazení na přijatelnou teplotu najednou a na lačno vypít při objevení prvních příznaků infekce (bolest hlavy, zchvácenost, bolest na prsou, bolesti ve svalech a kloubech, kýchání, počínající dráždění v krku anebo na průdušnici vedoucí ke kašli, ztrátě čichu a chuti, nárůst tělesné teploty anebo při projevech začínající rhinitidy, angíny). Působí proti jakékoli infekci včetně sezónní chřipky, infekční laryngotracheitidy i Covidu-19, a to i u seniorů nad 80 let věku.

V případě droždí:
	1 kávová lžička čerstvého droždí
	1 polévková lžíce cukru
	1 dcl vody
Nechat v pokojové teplotě 2 hodiny rozkvasit a roztok vystavit třeba v elektrické troubě při teplotě asi 60°C po dobu 30 minut. V případě většího množství je nutné dobu působení teploty adekvátně prodloužit tak, aby bylo zajištěno, že roztok byl zahřát na teplotu 55°C. Roztok je možné uchovávat v chladničce pro pohotovostní použití. Aplikace je stejná. Vypít na lačno při prvních příznacích infekce. Lze aplikovat jen čirý roztok nad sedimentem, ale doporučuji konzumovat i se sedimentem, který obsahuje např. zvýšené množství selenu.

Aplikace je jednorázová při prvních symptomech infekce anebo preventivně 1x (maximálně 2x) týdně. Každodenní aplikace je neúčinná! Aplikace rychle využitelných betaglukanů zmobilizuje v místě napadení makrofágy a ty spustí řetězec imunitní odpovědi. Samotný virus je nedokáže  zmobilizovat na potřebnou úroveň a betaglukany působí jako amplifikátor imunitní reakce. Každodenní aplikace by mohla vyčerpat kapacitu imunitního systému a pravděpodobně může také narušit kaskádu již spuštěných imunitních reakcí. Proto je nutné striktně dodržet více než dvoudenní přestávku mezi aplikacemi. Ale častější aplikace není ve většině případů nutná. 



Důležité upozornění:
 Aktivace makrofágů v místě infekčního agens vede v prvé řadě k aktivaci produkce peroxidáz makrofágy a vzniklé peroxidy v těchto místech dráždí tkáně. To vyvolává vznik příznaků podráždění od několika málo až do 30 minut po aplikaci. Indukuje to příznaky podobné příznakům typickým pro původce infekce. Samy pak odeznívají v průměru od 1 do 3 hodin po aplikaci. Záleží na stupni postižení tkání (větší postižení = delší doba odeznívání) a také na věku (starší mají pomalejší reakci). Není dobré tyto příznaky jakýmkoli způsobem tlumit. Mohou pak perzistovat delší dobu. Nejdéle přetrvávají bolesti ve svalech a kloubech (2 až 3 dny). V případě preventivní aplikace se objeví příznaky jen když je infekční původce přítomen v latentním stadiu. Pokud se betaglukany aplikují ihned po objevení prvních symptomů onemocnění, tak dojde k vymizení symptomů beze zbytku do 1 hodiny po aplikaci. Při středně silném onemocnění trvá vymizení symptomů 2 až maximálně 3 dny. 

Při těžkém postižení vyžadujícím již nucenou plicní ventilaci je aplikace betaglukanů již bezpředmětná a mohla by být i škodlivá. 

Ošetření betaglukany nezabrání pozitiviztě testu PCR (detekuje se RNA), ale zničením napadených buněk se zabrání další reprodukci viru. Virové částice nejsou po zničení buněk vyzrálé a schopné napadnout další buňky.

Jako odborný konzultant pro dietetiku a používání přírodních produktů jak pro zvířata, tak i pro lidi mám desítky vysokověkých seniorů (včetně mé 89 leté maminky, o kterou pečuji), kteří nemuseli do nemocnice a těší se dodnes dobrému zdraví. Prostřednictvím mých vyškolených poradců máme s touto metodou již stovky úspěšných zásahů, přestože šlo o již značně pokročilé symptomy tohoto onemocnění. Nikdo nemusel vyhledat nemocniční ošetření a tento postup je vhodný i pro  chřipku a dokonce nákazy, které teprve vzniknou. Jen je problém, že na tom nikdo nezbohatne a zřejmě proto o tuto metodu nemají oficiální orgány státu a zdravotnictví naprosto žádný zájem.

Zabráněním rozvoje symptomů se může dramaticky snížit počet nutných hospitalizací a také smrtnost. Na vakcínu proti koronaviru nevěřím, protože mám zkušenosti jako veterinární lékař s koronavirovými nákazami u zvířat. Vakcíny jsou nespolehlivé a často mohou způsobit smrt, pokud jsou aplikovány již nakaženému zvířeti. Proto jedinou cestou z této krize je přirozené promoření populace a metoda zabránění rozvoji příznaků onemocnění může významně snížit rizikovost tohoto postupu. 
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