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Szóval, a betegségem alatt, a 90'-es években...  

És igen, ez még jobb így, mert ezek szerint már húsz éve beszélni akarok a biofilmekről, ahogy a 90'-es években is 

beszéltem már, mégis, nem csak az utóbbi néhány évben kezdtünk el hallani a biofilmekről, mintha csak nemrég 

történt volna az egész? Nos, nem. Hoztam egy – bocsánat, vizuális alkat vagyok –  hoztam egy zacskó biofilmet nektek, 

akarjátok látni...?  

Csak viccelek. Pedig velem megtörtént...  

Autista gyermekek anyukái, akik bármit, bármikor megtettek volna, hogy a gyerekük állapotán segítsenek, nos, ők néha 

tényleg jönnek, és hoznak mindenféle cuccot, hogy „Ez meg mi? Csak úgy kijött a gyerekből”, én meg, „Szent Ég, 

legközelebb inkább fényképezze le vagy valami, nem akarom,  hogy ez az izé itt legyen a rendelőben...”  

Aztán az első méregtelenítésen, amit végeztem, olyan biofilmeket láttam, amiket gyakorlatilag... le lehetett törölni. Az 

ember szemgolyójáról. Tudjátok, mint a lepedéket a fogról. Ez a biofilm.  

Igazából a kutatók és a tanácsadók régóta vitatkoznak, hogy a biofilm létezik-e egyáltalán, ez egyáltalán nem egy 

újkeletű dolog, sőt, több, mint 330 éves... Ott lett valahol egy mikroszkóp alatt, utána lehet nézni a kutatóknak egészen  

Hollandiától Londonig, akik ezzel foglalkoztak, akik előálltak ezzel az elmélettel... A biofilm néha látható, néha nem, 

néha felületi, néha sejtközi...  

De remélem, úgy álltok majd fel erről az előadásról,  hogy már tudjátok, hogy ha krónikus betegség áll fenn, és ti csak 

a fertőzésre koncentráltok, de elsiklotok a biofilm fölött,  akkor lehet, hogy a nagy egészt tekintve rosszfelé 

tapogatóztok,  legyen szó krónikus húgyúti fertőzésekről, krónikus orrmelléküreg-gyulladásról, vagy bármi krónikusról 

a szájban...  

Szóval, kezdhetjük?  

Nos, a főbb pontok... Egy pillanat, kell a szemüvegem, már ilyen idős vagyok... Szóval, beszélek majd a... hang. Jó a 

hang?  Jó így? Szóval, beszélek majd a biofilmképződés lépéseiről,  a biofilmképződéssel elsődlegesen 

összekapcsolható organizmusokról, a biofilmek és a planktonikus baktériumok közti különbségekről. Tehát, a biofilm 

egy statikus, ragacsos réteg,  míg a planktonikus baktériumok csak lebegnek. Továbbá, melyek a biofilmekkel 

összeköthető betegségek, valamint mi a kapcsolat a szájüregi és az egész testes biofilm-okozta krónikus gyulladások 

között. Eztán pedig néhány gyógynövény és növényi alapú szer, melyekről hallhattatok már, és alkalmazhatóak a 

biofilmek ellen.  

Szóval, a biofilmek baktériumok szerveződéseként jönnek létre, de hozzá kell tennem, hogy más patogének is 

betársulnak és egy nagy, összefüggő közösségként élnek együtt. Egy kicsit olyan ez, mintha az utcákon lenne egy 

rosszfiú, egyetlen egy gengszter, majd hirtelen minden gonosztevő összeállna egy bandába, és el tudjátok képzelni, mi 

mindenre képes egy ilyen banda. 

Ugye, hogy sokkal veszélyesebbek együtt, egy szervezetként, mint egyes-egyedül, izoláltan? Gondoljatok így a 

biofilmekre is. Azok a baktériumok, amik biofilm-közösségben, egy nyálkaszerű mátrixban élnek együtt, ami olyan, 

mint a pókháló, melyen át kommunikálnak egymással, még a fajok között is, és egy polimer-szerű, méh-léphez 

hasonlatos szálas szerkezetet hoznak létre maguknak, mintha egy ágyást alkotnának. Csakúgy, mint egy pók és a hálója. 

A legtöbb baktérium valójában  biofilm-közösségekben él. Tehát gondoljunk vissza azokra a krónikus fertőzésekre!  

Azon fertőzéseknek jobbára 80%-a biofilmekhez köthető, melyek igen gyorsan megkötődnek. Igen, a megtelepedés 

gyors, még ha a terjedés nem is az, de a megtelepedés igenis az, és a biofilm-réteg védelmében ott növekednek a 

baktériumok, gombák. Az emésztőrendszer biofilmjei LPS-t is magukba foglalnak, mely egy, a Gram-negatív 

baktériumok által termelt endotoxin. Tehát, amikor ezek a baktériumok kommunikálnak, összejönnek, és tervet 

szőnek, mely terv pedig az, hogy még több toxint, még több méreganyagot termeljenek, és hogy kedvező életteret 

teremtsenek maguknak benned és bennem, a gazdatestben. Önszervező sejtközösségek ezek, szabadon utazhatnak, 
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nincs jellemző vagy igazán honos megtelepedési helyük, tehát bármilyen felületen, és nemcsak a testen belül, de akár 

egy fémlemezen, vagy csípőimplantátumon is megtelepedhetnek, és ez a védőfal, ez a nyálka, ez igazán elképesztő.  

Nemcsak intelligens, de reagál és adaptálódik a változó nedvességtartalomhoz, hőmérséklethez,  kémhatáshoz, így 

nem is lehet olyan könnyen elpusztítani vagy meggátolni. Kiküldi a Facebook-barátainak a meghívót a quorum sensing, 

a lokális denzitásérzékelés által, akik aztán csatlakoznak, és nem érdekli őket, hogy azonos fajhoz, azonos nemzethez, 

azonos családhoz, azonos bármihez tartoznak-e,  egy baktérium akár gombákat is meghívhat a buliba. És ez az igazán 

ijesztő az egészben. Ezek alapján világos, hogy ez a  réteg ellenálló lesz az antibiotikumokkal szemben, és nem is egy, 

hanem  több módon. Ezeket majd végigvesszük. De először is, a „Facebookos” barátkeresés, maga a quorum sensing, 

a lokális denzitásérzékelés. A közösség tagjai olyan üzenőmolekulákat termelnek, melyeket autoinducereknek 

nevezünk. Alacsony sejtsűrűség esetén ezek az autoinducerek eldiffundálnak, de magas sejtsűrűségnél a sűrűségük 

megnő, így érzékelik egymást, és így lépnek kapcsolatba a háló tagjai. Ehhez pedig még a saját felületüket is 

megváltoztatják; az autoinducereket ugyanis vagy a  citoplazma, vagy a sejtmembrán receptorai  érzékelik, a válaszuk 

pedig az, hogy megváltoztatják a saját génjeik kifejeződését; kooperatív viselkedésre állnak át és az autoinducerek által 

kiváltott szaporodásra.  

Tehát ez a többfajú közösség így viselkedik és így működik együtt; változtatnak saját magukon, és nemcsak meghívnak 

másokat maguk mellé,  ebbe a ragacsos maszlagba, de még a viselkedésükön is változtatnak annak érdekében, hogy 

megtehessék, amit meg akarnak tenni.  A lokális denzitásérzékelés tehát egy sejt-sejt közti kommunikációs módszer, 

amely lehetővé teszi a baktériumoknak, hogy a „népsűrűségüknek” megfelelően változtassanak a génjeik 

kifejeződésén. Egészen elképesztő dokumentumfilmeket találni róluk, egyik közülük a „Miért vagyok még mindig 

beteg?”, a  biofilmekről, ez ingyenesen hozzáférhető  az Amazonon, ha le akarjátok írni, és persze, megint mondom, 

hogy ha nem akartok fotózni vagy írni, akkor ne is aggódjatok miatta,  megkapjátok ezt a diasort,  meg minden egyebet. 

A lokális denzitásérzékelés tulajdonképpen – most egy kicsit begyorsítok, elnézést – szóval  tulajdonképpen egyfajta 

kommunikáció, melynek célja, hogy az erősödés,  a növekedés érdekében kiküldjék az üzenetet az egész testbe, legyen 

az az orrmelléküreg vagy a térd... Nos, a fejlődés fázisai.  

Az első fázis a megtelepedés a hordozón, láthatjátok, aztán a kötődés, majd  a növekedés, érés és szétszóródás. Ezek 

a fejlődés fázisai láthatjátok őket a következő dián,  és azt is, hogy eleinte szinte ártalmatlannak tűnik az egész,  az 

elején még semmiség, de számomra az egész intelligenciája a  megdöbbentő. Az az intelligencia, amely arra vezérli 

ezeket a sejteket, hogy összeálljanak, csoportosuljanak, hogy még virulensebbek, még veszélyesebb kémiai kötődést 

létrehozva valami újfajta károkat okozzanak a testben...  És tessék, itt vannak a szabadon lebegő baktériumok...  

Még egy... Ez a rendszer, amit itt láttok a végén, az érett biofilm... Ez a rendszer a polimerek, a kórokozók bandája, ami 

ráadásul magához vonzza a nehézfémeket és meg is köti őket... Az autizmust illetően ez volt az egyik első terület, amit 

vizsgáltam. A nehézfémek. Régebben még azt hitték, hogy jó ötlet fém kelációs terápiának kitenni egy gyereket,  

intravénás nehézfém-kivonó kelációs terápiáról van szó, anélkül, hogy előbb olyasmikkel foglalkoztak volna,  mint a 

bélflóra. Elrettentett a gondolat, hogy úgy próbálják egy gyermekből „kiszedni” a benne ragadt mérgeket és 

nehézfémeket,  hogy egyáltalán gondolnának a biofilmekre? Nos, először is.  

A biofilmek előfordulása: az Egészségügyi Intézet szerint a mikrobiális fertőzések több, mint 60%-áért biofilmképződés 

a felelős. Ezek olyan fertőzések, melyek folyton kiújulnak. A rendelőmben ez gyakran a húgyúti fertőzéseket jelenti, a 

beteg kipróbál minden természetes gyógymódot, minden gyógyszeres kezelést, és mégis, a húgyúti fertőzés újra meg 

újra kiújul. Persze, lehet azért is, mert a pH nem volt megfelelő, de jóval nagyobb az esélye annak, hogy azon a területen 

biofilm telepedett meg. Vagy akár a test más részein: A szájban, említettük már a lepedéket; vagy mesterséges, 

műanyag- vagy fém csípőimplantátumon...  Hogy meséljek egy kicsit a saját egészségemről: életemben eddig két 

kerekesszékes élményem volt, az egyik, amikor candida, biofilmek, Lyme fertőzés, gombás fertőzések vették el a 

mozgás- és beszédkészségemet... Elvesztettem a motorikus képességeimet, a beszédkészségemet, a józan eszemet, az 

emlékezetemet, a pénzemet, mindet a gyógyulást hajszolva  

... Ezért van szükségünk életmód mentorokra!   
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A második kerekesszékes élményem csupán pár éve volt, hogy a fene enné meg; miután visszaszereztem az ép 

elmémet, kinn a házam udvarán a kutyám fellökött, úgyhogy most  fémlapok vannak a jobb lábamban... Azt 

gondolnátok, emiatt csupa szörnyűség zajlik bennem, de én úgy gondolom, hogy túlélő vagyok! Még táncolni is tudok! 

Sosem volt, legalábbis, tudomásom szerint, sosem volt biofilm az implantátumaimon, és ha rajtam múlik, nem is lesz, 

higgyétek el, figyelek rá,  de éppen a biofilm az oka, hogy rengeteg sebészeti implantátum, ami bekerült, ki is kell, hogy 

kerüljön, mert annyi biofilm képződhetett rajtuk,  hogy a gondok okozója már nem is a fertőzés, hanem a biofilm. 

Nagyon nehéz diagnosztizálni, nagyon nehéz laborvizsgálatokkal kimutatni. Próbáltam olyan keresztreferenciákat 

felállítani,  amik kimutathatnák a biofilmeket, jó részük persze szubklinikai módszer, a nyelv, a fogak állapota, tudjátok, 

mint a lovaknál, de vizelet- és székletvizsgálatokkal is, és például ha egy kórokozó melléktermékei a vizeletből még 

kimutathatóak, de a széklet nem mutatta,  akkor az azt sejteti,  hogy a bélfalakon lehet valami réteg, ami magába 

kötötte mindazt, és fenntartja a gyulladást. Tehát régebben ilyen keresztreferenciákkal próbáltam kikövetkeztetni a 

biofilmek jelenlétét. Nagyon nehéz őket kiirtani is.  Ötszázszor, akár ötezerszer erősebb antibiotikumokra is szükség 

lehet  a kórokozók elpusztításához, ha biofilmek védelmében tenyészik.  

 Gyógynövények és -olajaik viszont hatékonynak bizonyultak, erről pedig egy perc múlva beszélünk. Tehát, hol 

képződhetnek biofilmek a testben? Mandulákon, okozhatnak mandulakövet. Krónikus orrmelléküreg-gyulladást. 

Tüdőgyulladást a tüdőben, szívbelhártya-gyulladást a szívben... Vannak tanulmányok, melyek kimutatták, hogy azok a 

baktériumok, melyek a szájban találhatók, ugyanúgy megtalálhatóak voltak a szív izmain és az aortán is, tehát azt 

gondolják, hogy a biofilmek áthelyeződtek a szájból, áthelyeződtek a szívbe,  és most gondoljatok arra, hogy miért is 

akart antibiotikumot  adni a fogorvos, szájsebészeti beavatkozás előtt! Már ők is elhiszik, már ők is így gondolják! 

További példák a szájban képződött biofilmre: vannak persze a régimódi, szokványos fajok, mint az E Coli és társaik, 

de itt van pl. a Pseudomonas aeruginosa.  

A Pseudomonas aeruginosáról azt hitték, csak egy szokványos baktérium,  ami tüdőgyulladást vagy cisztás fibrózist 

okoz, de a Pseudomonas aeruginosa...  

Kutattam egy kicsit utána, amikor először hallottam róla, mert hát az elmúlt húsz évben eleinte alig láttam 

tenyészetekben, de egyszer csak elkezdett fel-felbukkanni az utóbbi tíz... tíz-tizenkét évben, és talán van valami 

kapcsolata a glifozátokkal, a glifozátok talán táplálják a Pseudomonas aeruginosát és talán ezért látjuk egyre 

gyakrabban a teszteken... Kacsintsatok, bólintsatok, ha értitek, miről beszélek... Streptococcus pneumonia és egyéb  

streptococcusok is előfordulnak, valamint... ...Klebsiella.  

Klebsiellát gyakran  találni széklettenyészetekben. Ezek tehát a szájban  gyakran előforduló baktériumok. LPS! 

Említettük már korábban, de ha nem lennétek benne biztosak, hogy mik is azok az LPS-ek, nos, az az erősen 

gyulladáskeltő lipopoliszacharid-endotoxin,  melyet azok a Gram-negatív baktériumok termelnek, melyeket a biofilm 

szór szét,  miután megértek. Ez az LPS. Ez az endotoxin lehet  az első számú felelős fibromialgia kialakulásáért! Hiszen 

ez az endotoxin bennragadhat az izomrostok közti kötőszövetekben, és gyulladást okoz a tejsav által. Így az izom nem 

tudja lebontani  a tejsavat, ami rettentő fájdalmas lesz.  Van laborvizsgálat LPS-re, tudja valaki? Van néhány 

kutatólabor, mint a Cyrex, ők végeznek tesztet LPS-re, és az LPS olyasmi, ami tényleg visszafordítható,  a laborban 

láttunk már rá példát, amikor sikerült visszaszorítanunk a biofilmeket és fertőzéseket. De a szájüregből  az 

emésztőrendszerbe is kerülhet biofilm.  Említek még itt néhány más kórokozót, de... nem tudom, nem néztem az 

időmet...  Csak mutatni akarok néhány képet, hogy ezek mikroszkóp alatt hogy is néznek ki... Köszönöm! E. coli 

biofilm... Tudjátok, sokan... Hm.  

Szóval a legtöbben nem  kapnak kézhez egy-egy zacskó biofilmet a rendelőjükben, ezért is mutatom ezeket... Okozhatja 

őket egy faj, vagy lehet több kórokozós együttélés is... Ha visszakaptok egy laborleletet, amin  azt látjátok, hogy több 

kórokozó is gondot okozhat, de a tünetek nem felelnek meg nekik, akkor érdemes számításba venni azt a lehetőséget, 

hogy ezek a kórokozók egymást segítik. Tudjátok, egyikeknek az a dolga, hogy tartsák nyitva a kaput, másikak 

elnyomják az immunrendszert,  és az ember csak bámul, hogy miféle kommunikáció kellhet ehhez... Itt egy Candida-

biofilm  fejlődési ciklusa... A Candida-biofilm közel áll a szívemhez, hiszen mindent általa kezdtem el. A karrierem 

kezdete. Azt hiszem, mostanság nem esik olyan sok szó a Candidáról, mint régebben, ami kár,  igaz, beszélünk a SIBOról 

és egyéb nehéz esetekről, de köztük is még mindig nagyon gyakran vannak Candidás betegek,  a Lyme-kórosoknál is 
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kimutatható a Candida, nem szabad megfeledkezni róla vagy könnyelműen kezelni... Engem a Candida döntött le a 

lábamról, az vette el a motorikus készségeimet, a tiszta elmémet,  mármint... Nem tudom laborvizsgálatokkal 

alátámasztani ezt, de  penész fertőzés volt az, ami az utolsó szeg volt a koporsóban, de biztos vagyok benne, hogy a 

Candida megadta neki a megfelelő alapot. Hiszen nemcsak biofilmet képez, hanem  valami mást is termel, és ez a 

„más” az acetilaldehid,  ami olyan, mintha az ember emésztőrendszere egy soha le nem álló alkohollepárló lenne, ami 

táplálja a testet... Egy kis szeszfőzde, idebenn.  Itt inkább a fejlődési szakaszokról van szó, úgyhogy inkább most már 

sietek...   

Láttatok már ilyen képet? Nekem nagyon tetszenek ezek, egyik évben arra is gondoltam, hogy karácsonyi  képeslapot 

csinálok belőle... Candida albicans a bélfalon. Ha felmentek az internetre, találhattok összehasonlító képeket, hogy 

milyennek is kellene kinéznie, épnek, rózsaszínnek, tisztának... Ebben az állapotban, amikor már a nyelveik is így 

néznek ki, ezek a gombás telepek bizonyára komoly gondokat okoznak. Itt látható egy része  a mikroszkóp alatt, igen, 

de inkább ez az, amit mindenképpen meg akartam mutatni... Nagyon érdekes, és szinte túl egyszerű! De: A Candidáról 

kiderült, és ez nagyon friss kutatási eredmény, szóval kiderült, hogy ha az ember napi háromszor mos fogat, összevetve 

a napi  egy alkalommal, kisebb eséllyel telepszik meg a beleiben a Candida. 

Ismétlem, meglepően egyszerű, de ezt a megfigyelést és a tesztet székletmintán végezték! Szóval, ha van olyan 

kliensetek, aki sokféle kórokozótól szenved,  csupán a gyakoribb fogmosás –  és ezt a tesztet még csak nem is a 

gyógynövényes fogkrém használata mellett végezték! –  naponta háromszori fogmosással, máris csökkenhet a Candida 

mennyisége még a székletben is. Ezt a kísérletet Cara Fitzgerald tette közzé, nem ő végezte, de ő... ő írta meg belőle a 

cikket. És én azt gondoltam, mennyire egyszerű, és mégis, milyen hatékony! Úgyhogy az első dolog,  amit az új 

klienseteknek, Kovácsnénak vagy akárkinek mondhattok, hogy szerezzen egy új fogkefét,  egy nyelvtisztítót, és álljon 

neki  napi háromszor fogat mosni. Minden nap, háromszor, és jöjjön vissza egy hét múlva. Legyen ez a kezdet. Továbbá, 

a biofilmek, és ez az, ami ide köti őket, a biofilmek tönkreteszik az immunrendszert,  és autoimmunitást is okozhatnak, 

ok-okozati összefüggés van köztük, tehát ha a kezelés, a biofilmek célzása alatt azt látjuk, hogy a fertőzés 

visszahúzódóban van, az autoimmun betegségek tünetei is csökkennek.  

Ezért, ha a kliens háziorvossal is együtt dolgozik, nem árthat őt is informálni, hogy az autoimmunitás tünetei javulnak, 

hogy jobban érzik magukat; a Hashimotósok már nem olyan fáradtak, a nyakuk nem olyan duzzadt, már lehet, hogy 

nincs is szükségük annyi gyógyszerre, mint azelőtt,  tehát mindenképpen javasolt fenntartani a kapcsolatot a 

háziorvossal, kezelőorvossal, ha egy kliensünk autoimmun betegségét menedzseljük. Idegrendszer! Hiszen a 

kórokozók által termelt anyagok hatalmas hatással lehetnek az idegrendszerre is, okozhatnak szorongást, depressziót, 

pszichózist, skizofréniát... A Great Plainsnél töltött éveim alatt alkottunk egy remek cikket, fenn van az interneten, 

amely bizonyítja, kapcsolat van a Clostridium-törzsek és  a skizofrénia között.  Részt vettem az első orthomolekurális 

orvoslási konferencia szervezésében Amerikában, még  2009-ben, tix... tikk... tikkelésről, Tourette-szindrómáról, OCD-

ről, – Elnézést a nyelvbotlásért, voltak ott horrorsztorik –  de pár évvel később, míg ezekben a betegségekben és 

skizofréniában szenvedő betegekkel és a fertőzéseikkel foglalkoztunk, egy bizonyos esetben teljes fordulatot láttunk.  

A Great Plains honlapján fenn van a cikk, olvasható, hogy egy beteg megszabadult a skizofréniától,  miután kezelték a 

Clostridium difficile-fertőzését. Tehát, mentális betegség esetén is mindenképpen fontos, hogy utánanézzünk, milyen 

fertőzések zavarhatnak be a rendszerbe. Továbbá, megakadályozza az endokrin  rendszer helyes működését is, 

kapcsolatban állnak a hibás vércukorszint-szabályozással és még a koleszterinproblémákkal is.  Ezek a fertőzések 

felboríthatják a szervezet vércukorszint-szabályozását, és kialakulhat hipoglikémia, cukorbetegség, 

koleszterinproblémák. Számos remek tanulmány hozzáférhető, melyek bizonyítják,  hogy ezen kórokozók jelenléte, 

valamint az anyagcserefolyamataik melléktermékei arra kényszerítik a testet, hogy koleszterint termeljen; hogy 

megvédje magát, hogy megvédje a testet ezektől a kémiai anyagoktól...  

Tehát, ha a fertőzést kezeljük, amit pedig úgy tehetünk meg, hogy kezeljük a  biofilmeket, akkor akár a koleszterinszint 

is visszaállhat a normál értékre gyógyszerek nélkül is. További, biofilmekhez köthető fertőzések: Orrmelléküreg-

gyulladás, hüvelyi fertőzések,  szívbelhártya-gyulladás, fogágygyulladás...  egy perce néztük a tanulmányt a szájhigiénia 

fontosságáról,  hogy a fertőzés visszafordítható... Nos, Lyme és a biofilm. Finnországban egy évig vizsgáltuk ezt a 

gyógynövény-komplexet, és azt találtuk,  hogy nagyon, nagyon hatékony a Borrelia minden formája ellen! A 
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pleomorfikus alakjában, a spirochaetától  a gömb, pálcika és a blebes alakokon át, a biofilmig. Még azt is sikerült 

elérnünk, hogy a pálcika ne cisztásodjon,  ne menjen át gömb alakba. A tárgyalt gyógynövény-komplex jelenlétében 

egyszerűen nem akart torzulni,  vagy biofilmet alkotni. Ha látszik... De majd megkapjátok a képeket, és akkor jobban 

láthatjátok, hogy milyen rövid időbe telt lecsökkenteni a  biofilm mennyiségét... mennyi is...  én magam sem látom... 

Olyan 24-órás időszak volt, itt lesz mindjárt kinagyítva...  A biofilm-tanulmányunk, amit 2013-ban végeztünk a 

Binghamtoni Egyetemen, New Yorkban.  

Kimutattuk, hogy képesek vagyunk több módon is meggátolni a biofilmek kialakulását, nemcsak a szabadon úszó  

planktonikus baktérium-formában, de még a biofilm formájában is, mindössze 24 óra alatt, a már említett 

gyógynövény-komplexszel. Ezt a tanulmányt E. colin és Pseudomonán végeztük, valamint  Candida biofilmeken, és a 

24 órás időszak alatt gyors csökkenést, vagy akár teljes pusztulást láttunk. Persze, ez hamar vissza akar majd nőni, amíg 

teljesen ki nem sikerült iktatni a fertőzést, vagy amíg az immunoglobulin A be nem lép a játékba... Tehát, a 

gyógynövények képesek  lehetnek arra, hogy meggátolják azt a  kommunikációt, a lokális denzitásérzékelést,  amiről 

beszéltünk. Elvágják a kommunikációs csatornákat, képesek voltak meggátolni a megtelepedést,  a rajzó mozgást, és 

van még valami, amiről mindjárt szót ejtünk... Az efflux-pumpa. Ez az a hely, ahol a sejt az antibiotikum-rezisztanciáját  

„kifejleszti”, kilöki az antibiotikumot... Tehát, kimutattuk azt is, hogy a Bio... nos, nem mondhatom ki a nevét, de ezzel 

a bizonyos gyógynövény-komplexszel elértük, hogy a sejt ne lökje ki az antibiotikumot; bakteriostatikus és baktericid 

hatásúak. Ez azt jelenti, hogy megállítják a baktériumot és el is pusztítják azt.  

Néhány ilyen gyógynövény: fekete áfonya, fekete dió, fokhagyma, tárnics, oregánó, teafa, levendula... Összesen 

tizenhétféle gyógynövény, ebben a komplexben. Még néhány szó az efflux-pumpáról. Nos, még ha nem is találjátok 

biofilm nyomát, de van egy kliensetek,  aki esetleg arra panaszkodik, hogy hiába fiatalok, nem működik náluk 

semmilyen antibiotikum, ők maguk pedig nagyon érzékenyek rájuk, akkor lehet, hogy ennek az efflux-pumpához van 

köze. Nagyon érdekesnek találom ezt a gondolatot, mert nagyon sokan vannak, akik Lyme-kórban szenvednek és 

antibiotikumokat kell szedniük, de ha a gyógynövényeket a gyógyszerekkel együtt alkalmazzák, elérhetik a gyógyszerek 

kívánt hatását, mivel a gyógynövények megküzdenek az efflux-pumpa okozta nehézségekkel.  Ez pedig a berberinnek, 

különféle tanninoknak és fenoloknak köszönhető: aranygyökér, fekete dió, fehér fűz, málna tartalmazza ezeket, és ha 

még nem említettem volna, ez a keverék, ebben a formában már kb 30 éve megvan, tehát mindezt nem  úgy mondom, 

hogy még meg sem száradt rajta a nyomdafesték, vagy ilyesmi. Nagyon jó tehát azt látnom, hogy valami, ami ennyi 

ideje nem változott, végre a világhír felé tart és  segíthet az embereknek...  

Valószínűleg kevés ehhez hasonló készítmény van, olajok,  gyógynövények ilyesmi kombinációja, de ami az igazán 

izgalmas: úgy gondolom, hogy az olajok azok, amelyek a leghatékonyabban lépnek fel a  biofilmek ellen, és mintha 

lennének itt néhányan,  akik esszenciális olajokkal foglalkoznak, azt gondolom, hogy ez fantasztikus dolog, szerintem 

az olajok és gyógynövények között égi elrendelésű házasság van, ez a kombináció olyan teljeskörű gombaölő, 

antibakteriális, parazitaölő, vírusölő keverék, mely hatékony Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok ellen is, 

meggátolja a biofilmképződést, lebontja őket, pusztítja őket, és amit be is bizonyítottunk,  hogy nem is engedi az 

újraformálódást, sem az emésztőrendszerben, sem az egyes specifikus területeken. Olyan immunmodulátorokat 

tartalmaz, melyek működésre késztetik az ember természetes védekező rendszerét, serkenti a méreganyagok 

eltávolítását. Ez a komplex tartalmaz tehát májműködést serkentő,  veseműködést serkentő hozzávalókat, különösen 

az egyik támogató keverékünk, csökkentik a gyulladást, elősegítik a sejtregenerációt...  

Itt látható a teljes skála együtt. T 

ehát, a kliens kezelése. Mindenekelőtt a biofilmekkel kell elbánni. Már az elején is említettem, hogy a biofilmek 

kezelése néha fontosabb lehet, elsőbbséget élvez magának a fertőzésnek a kezelésével szemben, és néha a biofilmek 

kezeléséhez külön lépéseket kell tennünk. Csupán egy pár éve esett meg az a felismerés, hogy előbb kell kezelni  a 

biofilmeket, és csak aztán a fertőzést, de ahogy mi nézzük a dolgokat, mi a kettőt egyszerre végezzük, tehát nemcsak 

a biofilmeket kezeljük, hanem ugyanakkor a fertőzést is. Minden a bélrendszerben kezdődik. Vannak teljes rendszert 

érintő fertőzések, de természetesen vannak rendszert érintő biofilmek is, ahogyan azt a Lyme-kór esetében már 

mutattam, és nemcsak egész rendszert érintő,  de akár sejtközti biofilmek is lehetnek, melyeket nem látni szabad 

szemmel, vagy nem  olyan egyértelmű megállapítani őket, mint mondjuk a Lyme-kórt. Tehát vannak sejtközi biofilmek 
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is a maguk fertőzéseivel együtt. azáltal tehát, hogy az emésztőrendszeri diszbiózist kezeljük, melyeket a baktériumok,  

gombák és paraziták okoztak,  egyúttal kezeljük a biofilmet, a bélflórát, támogatjuk a méregtelenítést a toxinok 

kisöprésével... Van még egy termékünk, mely egy agyagot, aktív szenet és egyéb kötőanyagokat tartalmazó 

készítmény... Megemeljük az antioxidáns-szinteket, támogatjuk a hasznos baktériumokat, kezeljük a mellékvesekéreg 

állapotát... Gyakran találkozni azzal, és emlékszem, a  laboráns éveim alatt is gyakran láttam, hogy bejön egy 

eredmény, 20 mutató teljesen rossz, az illető egészsége romokban, tele vannak méreganyagokkal, nem tudnak 

méregteleníteni és a mellékveséjük romokban...  

– A praxisomban és a laboráns évek alatt is leginkább autizmussal foglalkoztam –  édesanyák kérdezték, hogy honnan 

vegyék azt az 1000 dollárt azokra a készítményekre, amiket ajánlok neki, és „hogyan adjam be a gyereknek, tegyem 

bele egy turmixba, vagy hogyan...?” Akkoriban régimódi hozzáállással kezeltem  a dolgokat, és csak követtem a 

kórokozókat, követtem a fertőzést, és ismétlem, gyakran láttam, hogy a fertőzés kezelése után  számos 

laboreredmény-mutató magától javult, mind a mellékvese-, mind a méreganyagok mutatói... Nos, és ez a készítmény, 

tetőtől-talpig mindenhol használható, az orrüregtől a hallójárati fertőzéseken át a fogínybetegségek és akár a 

bélbetegségek kezelésére is...  

Ez az első verzió, ezt úgy neveztük el, hogy Biocidin, ez az a tizenhétféle gyógynövényből álló kombináció, amely már 

30 éves... Íme a kutatás, amit még a korai években végeztünk vele az Aspergillus Nigeren, amit mostanság penész 

fertőzéseknél látni... Candida albicans, E. coli, Pseudomonas aeruginosa... Akkor, amikor még senkinek eszébe sem 

jutott Pseudomonákat vizsgálni... Valahogy ez 2007 táján jutott sokak eszébe... Streptococcus aureus... látható a 

mennyiségük egy-két óra után, hét nappal később, valamint jóval később... Szóval a Biocidin. Ez már a második 

generáció, az első generációs készítményt inkább az emésztőrendszerre céloztuk, ez az új,  liposzómás verzió. Az első 

egyenesen a bélrendszerbe megy és onnan fejti ki a hatását az egész rendszeren, de az LSF-et a szájban kell tartani egy  

rövid ideig, a szer így fejti ki a hatását egyenesen a rendszerre irányozva. Tehát ha praxisban alkalmazza az ember,  

ahogy én is tettem, a készítmény LSF-verziójára lehet úgy tekinteni, mint a véráram gombaölő szerére,  a cseppekre, 

az első verzióra pedig, mely egyébként ugyanolyan hatásos, inkább a bélrendszerére. nincs szükség egyszerre 

mindkettőre, de mindkettő elvégzi ugyanazt a munkát,  a kérdés csak az, hogy milyen tünetek kezelésére kívánjuk 

alkalmazni.  

GI Detox.  

Bármikor, amikor azt látjátok, hogy valakinek problémája  van a méregtelenítéssel, és maga a kezelés egyre több kémiai 

anyagot szabadít fel a  vérben vagy a belekben, mint pl. a pusztuló mikrobák hulladékanyagai, „maradékai”, a 

Herxheimer-effektus termékei, olyan tüneteket okozhatnak, mint a megfázásé vagy az influenzáé, változások az 

emésztőrendszerben, alvászavar, viselkedészavar, különösen a gyerekeknél; akkor ebben az esetben a  GI Detox 

alkalmazása javasolt napi néhány alkalommal, minden korosztálynak. Általában ilyen konferenciák alkalmával van 

nálam egy tégellyel belőle, elosztogatom a kollégáknak, akik esetleg a konferencia előző estéjén kicsit szórakoztak és 

másnap reggel jól jön nekik egy kis extra méregtelenítés... És ez a készítmény segít ezeken a reakciókon. Gyerekeknek 

vízbe is lehet keverni. Ami viszont a GI Detox legizgalmasabb és legérdekesebb tulajdonsága, hogy ez már egy javított  

verzió ebből is, vagyis a GI Detox plus,  ezelőtt egy agyag-szén keverékünk volt, tehát, ha valaki még nem hallott volna 

erről, van egy új, amibe egyéb, bélregeneráló hatású gyógynövényt is tettünk, és némi pektint is, amiről azt gondoljuk, 

hogy megfelelő mennyiség... még SIBO esetén is. Eddig nem tapasztaltunk semmi problémát, amit a SIBO-soknál a 

pektin okozott volna. Szilicium a gyógyulásért és a hámsérülések összezárására, és már zeolitot alkalmazunk a 

formulában, tehát megkötjük a penész spórákat és nehézfémeket is. És ne feledjétek, mi minden élhet egy biofilmen 

belül, tehát ha lebontjuk azt a biofilmet, mindaz az addig beleépült, bezáródott  méreganyag felszabadul, 

képzelhetitek, mi minden.  

Proflora, melyet spóraformáló probiotikumok köré alkottunk, ezért jár a köszönet a Megaspore-nak, az általuk 

kifejlesztett baktériumflórákat használjuk a komplexben, melyben van némi gyógynövény is, valamint egyfajta 

felerősített quercetin, amely százhetvenszer erősebb, mint a normál querectin, ami pedig remek antihisztamin a 

hisztaminérzékenyek számára, aloe vera a bélfal gyógyításáért,  mályvagyökér-kivonat az egészséges bélmozgások 
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érdekében, hogy minden gördülékenyen menjen... Mindössze napi egy kapszulára van szükség, és a készítmény sokáig 

eláll hűtés nélkül is. Tovább a biofilmek fogászati vetületére...  

Kaptam visszajelzéseket korábban, még mielőtt megalkottuk volna a fogkrémünket, hogy a Biocidinnel  való öblögetés 

milyen hatásos. Ezen a dián látható, hogy a Biocidinnel való öblögetés hatására a mintavételi helyen az eredmények a 

spirochaeták pusztulását mutatták, aminek eredményeként szükségtelenné vált a gyökérkezelés, a fog alatti tesztelés 

és tisztítás, és a fogat nem kellett eltávolítani. Sok fantasztikus, fantasztikus laborleletet gyűjtöttem  össze ebbe a 

diasorba, imádom őket imádom az összeset, és ez is egy közülük, ezen a bizonyos laborvizsgálaton azt látni, hogy 8 

hétnyi Biocidin-kúra után 37-ből 33 patogén elpusztult! Ez is a Biocidin hatékonyságát bizonyítja. Tehát a jótékony 

hatások... nos, ez egy gyógyfogkrém, tehát nem feltétlenül kell minden nap használni, de ha komoly fertőzés, vagy 

probléma van a fogakkal, vagy a szájban, akkor erősen ajánlott. A fogkrém 20% Biocidint tartalmaz,  és már szájvizünk 

is van, ez újdonság, mert... Mert az LSF drága tud lenni,  én pedig szerettem volna egy olyan megoldást, ami ezt 

áthidalja, hiszen a a tavalyi visszajelzések szinte mind az öblögetős módszer hatékonyságáról szóltak, miszerint 

nemcsak a szájhigiéné, a szájüreg állapota javult, hanem az általános egészségi állapot is.  

Tehát, olyan családoknak, ahol esetleg a gyerekek is használnák a szert, ajánlhatjuk a liposzómás szájöblítőt, melybe 

egyéb gyógynövényeket is tettünk, például szegfűszeget. Szóval költséghatékonyabb. Íme egy táblázat, melyet 

használhattok a praxisotokban, a rendelőtökben, az sem baj, ha odaadjátok a  klienseiteknek. Be is jelölhetitek rajta, 

hogy mit használnak, Biocidin cseppet, Biocidin LSF-et, ha vírusokkal van gondjuk, akkor Olivirexet.   

A Biotonic az adaptogén- és parazitaölő formulánk, emésztésserkentő és immunműködést serkentő komplex, mind 

egyben. A GI Detoxról már beszéltünk, ahogy a Profloráról is. Ez a tiétek, és bizonyára lesz még tréning az FDN 

szervezésében, ha szeretnétek. Ez a gyűjtemény tele van a Biocidin alkalmazási lehetőségeivel, tetőtől-talpig, 

koszmótól a pelenkakiütésen és a körömgombán, fülfertőzéseken túl  az orrmelléküreg-gyulladásig. Nagyon 

egyszerűen alkalmazható. Bár elhoztam volna az esettanulmányom arról, amikor  egy háziorvos négyéves kislánya 

valahogy penészfertőzést kapott, azt gondolják, valószínűleg az óvodában kaphatta el, súlyos orrüregi problémái 

voltak,  nehezen lélegzett, úgyhogy kivették az óvodából... Gyerekekre szabott dózisban használt aztán Biocidint 90 

napon keresztül, és noha laborvizsgálati szempontból a 90 nap sokaknak hosszúnak tűnket, szerintem remek, mert 

láttam a hatalmas változást ami a szekréciós immunoglobulin A-szintjében történt... Néha az ember túl hamar vizsgál, 

és még nem látja, hogy az IgA beindult volna, és akkor megint csak költeni kell. Én igazán a páciens oldalán állok, 

igyekszem, hogy nekik ne kelljen felesleges kiadásokba bocsátkozni... Szóval, a 90 napos szájon át javasolt dózisból 10 

cseppet...? Meg kellene néznem, de  majd odaadom nektek... Szóval, 10 cseppet inhalátorba tettek. Ez nagyon, nagyon 

kicsi mennyiség. A kislány minden este inhalált vele, és azok a penész-mutatók, amelyek majdnem lelógtak a 

laborleletről,  90 nap után olyannyira leestek, hogy szinte minden fertőzés eltűnt, és minden tünet eltűnt. 90 nap alatt 

az orvos megváltoztatta a lánya életét.  Mert mi van, ha az ember penészes, dohos környezetben él és nem is tud róla... 

Az a sok endokrin rendszert zavaró anyag, és minden nehézség, amivel az embernek meg kell  küzdenie, ha 

penészmérgezése van, vagy az a sok spóra ott él az orrüregében vagy a májában... Az ilyesmi tényleg sorsfordító lehet. 

Ezért is gondolom,  hogy az orvos megváltoztatta a lánya életét.   

58 éves vagyok. Amikor elvesztettem az eszem, a mozgásképességem és minden egyebem, 38  voltam. Millió dolláros 

jelzálog-kölcsönöket  írtam alá. Még a kézírásom is megváltozott. A penészmérgezés olyanná tette az életemet, hogy 

sokáig azt hittem, sosem kapom már vissza a régit.  

És most nézzetek rám. Minél idősebb vagyok, annál jobban érezem magam!  

Nos,ennyi! Jó egészséget!  

Remélem, sikerült átadnom valamit, hogy mind tanultatok valamit, kérdezzetek bátran, és a kerekasztal-

beszélgetésekben is részt fogok venni. Remélem, látszik, de van némi forrásanyagom számotokra, de remélem, hogy 

majd magatok is látjátok, hogy ez az egész nem leküzdhetetlen. Nagyon is leküzdhető, és ti pedig rengeteget tudtok 

benne segíteni a klienseiteknek, ideggyógyász vagy háziorvos kezelése mellett ugyanúgy. Találjátok meg azokat a 

biofilmeket, és legyetek részesei valakinek a gyógyulásának! Köszönöm. [Taps]  


