
Antibakteriální kůra 

Buněční parazité jsou hlavními příčinami selhávání zdraví organizmu. Lékařská věda začíná dávat do 

souvislostí únavový syndrom a jiné pocitové- převážně bolestivé problémy s chlamidiemy a jiným 

bakteriemi. Kdo létá letadlem je pravděpodobně infikován plicními chlamydiemi. Většina návštěvníků 

bazénů čelí ureám a mykoplazmám. Chlamidióza zůstává skrytá, jako podprahové onemocnění 

projevující se občasným vzplanutím a permanentním atakem na organizmus. Jste unavení i po 

spánku? Potíte se bez příčiny? Často nachlazeni? Zastřená mysl? Neidentifikovatelné 

zdravotní problémy? Otráveni? Chlamýdiemi pravděpodobně trpí až 80% civilizace, jen malé 

procento nakažených má ranné akutní příznaky. 

Udělejte si krevní testy na chlamydie, mykoplazmy a ureu plazmu: základní parazity, které nám 

odčerpávají buněčnou energii a způsobují chronické nemoci. Výsledky jsou relevantní až po 3 

opakováních, teprve tehdy lze s jistotou vyloučit výskyt chlamydií. 

Léčba antibiotiky: tetracyklyny, makrolidová ATB, fluorované chinoliny 2.a3.genereace. Podávat 

dlouho min. 20 dnů, a více. Pouze na lékařský předpis a konzultaci s lékařem (imunologem) 

Alternativní léčba: 

Měsíční kůra doporučená imunologem (doplňky stravy dostupné v lékárnách): 

- Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem (2xdenně) 

- Bursinky (1xdenně) 

- Omega 3-6-9 (2-3x denně), brát dlouhodobě 

- Isoprynosine (1xdenně) pro podporu imunity, brát dlouhodobě, je na recept 

 

Moje osvědčená kůra: 

- Noni džus 

(http://www.eccevita.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&prod

uct_id=550&category_id=11&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26) 

- Aloe Vera – šťáva (http://www.vitalita.cz/aloe) 

- Chlamydyl Extra ( http://www.vitalita.cz/pm-chlamydil-extra) 

- Innerlight Myco Detox (na objednávku z USA) 

- Candi stop (běžně v DM marketu) 

- Kapky z grepfruitových jadérek (http://www.vitalita.cz/citrovital-kapky?v=12666&_fid=crps) 

- Antibakteriální čaje (střídat šalvěj, heřmánek, řepík, lichořesnice, aj.) 

(http://www.eshop.tavlisa.cz/store/department-154-caje-bylinky-smesi--vyrobce.html) 

 

Alternativa – antibakteriální kůra těžkého kalibru (na vlastní zodpovědnost): 

- Metoda mms (http://www.czmms.net/index.php/knihy-mms-cesky) 
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Ostatní přípravky působící antibakteriálně: chlorofyl , psylium (http://www.vitalita.cz/psyllium), 

koloidní stříbro (http://www.zdravavyzivahronov.com/internetovy-obchod/koloidni-stribro-

100ppm), apod. 

 

Osobně si myslím, že antibakteriální kůra je nevyhnutným krokem pro další práci na zlepšování zdraví 

těla. Pokud nebudete mí t životní energii a dobrou náladu jsou vyhlídky na další pokrok téměř nulové. 

Na místě je taktéž připomenout, že živnou půdou pro vegetaci bakterií, virů a plísní je kyselé 

prostředí. Takže pokud chcete, aby vaše kůra byla úspěšná, určitě je nutné vyloučit alkohol, kávu, 

cigarety, sladkosti, bílé pečivo, snížit příjem živočišných bílkovin na 2x týdně a pít hodně čisté 

neperlivé vody, slabé čaje a potravinové doplňky s minerály (http://www.vitalita.cz/koloidni-

mineraly) (http://www.vitalita.cz/mineral-star) (http://www.remedicum.eu/cz/e-shop/12-mineral-

drops-koncentrovane-tekute-mineraly-8594014742787.html). 

Určitě kůru udělejte, měsíc se dá vydržet a výsledek Vás překvapí! Z vlastní zkušenosti mohu jen 

potvrdit, že jsem pravidelně vystaven ataku chlamydií (letadla, bazény, moskevské metro, apod.) a 

byly časy, kdy jsem ráno vstával unavenější než večer, potil se jako prase, pořád jsem byl nechcípaný 

a rozmrzelý. Po intenzivní léčbě antibiotiky a imunitními injekcemi jsem přešel na permanentní 

prevenci dle osvědčené kůry. 

 

Literatura: 

http://www.vitalita.cz/chlamydie-skryta-hrozba-v-tele 
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