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Mitől és mikor jelentkeznek allergiás reakciók
Mielőtt elkezdenénk kezelni az allergiát, el kell gondolkodni rajta, mi is az allergia. Ahogyan más
betegségeket is, ezt is meg próbáltuk megvizsgálni az erőforrás szemlélet alapján. A gyakorlat most
is megmutatta, hogy igazunk volt!
A vizsgálódás részleteit átugorva, elég annyit mondani, hogy az allergia jelentkezését a máj
méregtelenítő funkciójának elégtelensége okozza. (N.B. itt még nem foglalkozik azzal, hogyan,
milyen utakon kerülhetnek a vérbe a toxinok/mérgező anyagok. A szervezetünk számára egy másik
szervezet fehérjéje is méreg lehet, ha bekerül a vérünkbe. Ha megesszük, megemésztjük, akkor viszont
nem az. Az anyagcserénk melléktermékeként is keletkezhetnek mérgek. Hormonháztartási hiba is
okozhat mérgezést.. A nyirokrendszerünk naponta akár tíz deka elhalt saját sejtet is képes feldolgozni.
Ezen felül a táplálékkal bevitt fehérjékkel is van dolga! Tudni kell, hogy amit a nyirokrendszerünk
nem tud feldolgozni, az végső soron a májat is terheli.
Ebben az írásban az akcentus nem az egészséges életmódon, hanem a kezelésen van.)
A méregtelenítési funkció akár kis méretű elégtelensége előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy a vérben
felhalmozódó toxinok koncentrációja eléri a kritikus szintet. Ezt a szervezet nem engedheti meg, ezért
beindítja az úgynevezett allergiás reakciókat, amelyeknek köszönhetően kiválasztódnak a toxinok a
bőrön, vagy a hörgők, orrüreg, bél nyálkahártyáján keresztül.
Kiütések jelenhetnek meg a bőrön, allergiás nátha, hörghurut, vagy hasmenés léphet fel.
A máj méregtelenítő funkciója elégtelenségének több oka is lehet.
- Nincs elég, méregtelenítésre szakosodott sejt a májban;
- Nem elégséges a máj vérellátása;
- Nagy toxinbeáramlás a vérbe a hörgők, orrüreg, bél nyálkahártya gátfunkciójának károsodása miatt
(megnő a nyálkahártyák elhalt sejtjeinek száma, amelyekből nem regenerálódik elegendő).
A hagyományos gyógymód, az allergiás reakciók elnyomása a legtöbb esetben elvileg is hibás, mivel a
toxinok felhalmozódásához és jövőbeli komoly szövődményekhez vezet. Egyébként elfojtani,
elnyomni csak bizonyos ideig lehet, mert a szervezet, tudván a toxin felhalmozódás komolyságát,
megtalálja a gyógyszerkészítmények blokkolásának módját, a hatékonyságuk így lecsökken.
A megoldás magától adódik! Javítani kell a máj méregtelenítő funkcióját, helyre kell állítani a a
hörgők, orrüreg, bél nyálkahártya védőgátfunkcióját. Úgy reméltük, hogy a májra irányuló
mikrovibrációs kezeléssel megszüntethetőek az allergiás reakciót kiváltó okok. Jelentős mértékben
beváltak a remények. Meg kell viszont említeni, hogy az allergiás reakciók csak 6-9 hónap múlva
szűnnek meg, és több éve húzódó betegség és allergiás reakció elnyomó gyógyszeres kezelés esetén
még ennél is több idő kell! Evidens, minél több toxin halmozódott fel a szövetekben, annál tovább kell
várnai az allergiás reakciók megszűnésére. Viszont annak, aki évek óta szenved az allergiától, még 1
év sem túl hosszú idő. Az a fontos, hogy az eredmény előbb-utóbb bekövetkezik. …
Amint a máj képes lesz megküzdeni a méregtelenítéssel,
a szervezet magától beszünteti az allergiás reakciókat! …
Kiegészítő diétás tanácsok
Allergiánál főtt/párolt és nem nyers zöldségek fogyasztása ajánlott, hogy az emésztőrendszer
nyálkahártya károsodását csökkentsük. Heti 2-3 napon fehérjeszegény étrendet kell tartani, zsiradékot
viszont bőven kell fogyasztani, mivel ezek a nyálkahártya építőelemei.

10 évesnél idősebb gyerekek és felnőttek vitafonozása allergia estén:
Kezelendő terület

Minden területet naponta 1-3-szor kell kezelni
Vitafonozási idő
Maximális
Első
Üzemmód
növelési tempója
vitafonozási idő

kezelés

Vese, “К”
2
10 perc
+ 2 perc naponta.
30 perc
Máj, “М”
1
5 perc
+ 1 perc kétnaponta
10 perc
Máj,“М5”
1
5 perc
+ 1 perc kétnaponta
10 perc
Gerinc “E40”
1
5 perc
+ 1 perc kétnaponta
10 perc
A hatás arányos a napi kezelések számával és az összesített napi kezelési idővel. A
vitafonozási idő növelési tempójának emelése nem ajánlott!
Az idő lerövidítése céljából egyszerre 2 darab Vitafon-T készüléket is lehet használni.
Területek elhelyezkedése:

Megjegyzések a képekhez:
„L”, azaz tenyérszélességnyi távolsággal följebb/lejjebb végzik a gerincen a következő
kezelést. M5 a bordák fölött van, M a bordák alatt.

