ЗДРАВЕЙТЕ

Ако ви се живее...

Ако
имате
странни и непреодолими
болестни симптоми като сърдечни смущения; необясними болки
в мускули, стави и/или сухожилия; ако
се чувствате „безпричинно“ уморени,
изчерпани, капнали; ако често ви се
„замъглява“ паметта, мисленето, мозъкът; ако губите равновесие и трудно
вдигате от пода падналата карфица;
ако усещате кожата си безчувствена
или свръхчувствителна; ако имате и/
или други оплаквания, не подценявайте тези сигнали на тялото, не се правете на герой, юнак или бабаит, не се
самодиагностирайте, а посетете своя
личен лекар...
Ако той и следващите специалисти
(ревматолог, невролог, кардиолог, психиатър и пр.) ви кажат, че имате: фибромиалгия, синдром на хроничната
умора, АЛС (амиотрофична латерална
склероза, позната в САЩ като „болест
на Лу Гериг“), Паркинсон, синдром на
Гийен-Баре, мускулна дистрофия, Алцхаймер, множествена склероза, хипохондрия, стрес, сезонна депресия
(през четирите сезона) и още няколко
десетки, дори стотици обезпокоителни, съмнителни, неубедителни, необосновани подобни „болести“, не се
плашете, но и не се бавете – погрижете се сами за себе си.
Тествайте се в най-добрите лаборатории за лаймска болест (IgM и IgG),
както и за някои от най-често съпътстващите я инфекции: бабезия, Coxiella burnetii, бартонела, ерлихия...
Не бързайте да се радвате, ако резултатът е отрицателен. За хроничните форми на повечето инфекции резултатът е фалшиво отрицателен в 2 до
95% от случаите на тези хронифицирани инфекции.
А те могат да причинят от 20 до 90%
от случаите на вече споменатите „болести“ и още много, много други „диагнози“!
Ако не ви вдъхват доверие моите два
диагностични теста (1. СИТ - Симптоматичен интегрален тест и 2. ЛИТ –
Лабораторен индиректен тест), намерете начин да се тествате при опитен
микробиолог с микроскоп на „черно
поле“ или поне в две-три водещи микробиологични лаборатории в САЩ и
Германия.
Ако всички тези препоръки ви изглеждат любителски, необосновани,
паникьорски, преднамерени, ненадеждни и най-вече излишни, има още
един, най-убедителният и неопровержим диагностичен тест – аутопсията.

Това за някои всезнайковци е „най-надеждният“ диагностичен тест... Черен
хумор.
Все пак – помислете за посочените
(те са само незначителна част от възможните болести) признаци, които
наблюдавате у ваш близък човек, помислете и за препоръчаните лабораторни анализи и, ако не желаете скоро
да чуете резултатите от аутопсичното
диагностиране и да понесете черния
цвят на траура, действайте!
Колко много, често и съвсем млади
хора си отиват без време от този свят,
защото няма кой да им каже това,
което прочетохте дотук, или защото
невежеството и хормоните им се оказват по-силни от разума и възможното
спасение...
Ако ви поставят която и да е от споменатите (или неспоменатите) диагнози, не бързайте да почвате лечение
по стандартните методи на конвенционалната (официалната) медицина,
защото в повечето случаи те са погрешни, както и „диагнозите“!...
Ако пък искате да се доверите на
своя личен лекар или на специалиста,
за когото сте научили от свой познат
или от рекламата, ваше право е да
грешите... Всеки си плаща грешките,
а за лекарските грешки плаща болният... Понякога с живота си.
Нарочно не ви предлагам алтернативата, наречена „Лечител“, за да не
решите, че си търся пациенти – имам
повече пациенти, отколкото мога да
консултирам своевременно, но е тягостно, непоносимо да констатираш
всеки ден, че хората масово не знаят
най-добрия път към здравето, че умират толкова често и преждевременно
не толкова от „нелечими“ болести,
колкото от непреодолимо незнание,
невежество, закъснение, всезнайковство...
Все пак след казаното дотук, не
може да прехвърляте своята лична отговорност на Бог, на съдбата, на гена
(неграмотната ми баба казваше: „Каквото ти е писано!”), на черната магия и
прочие, защото вече сте информирани
и предупредени, драги читатели, и вашето здраве и вашият живот зависят
от вас, от вашето мислене и от вашето
действие.
Здравейте!
Атанас
ЦОНКОВ,
Медицински консултант на в.
„Лечител“

