
ROZTROUŠENÁ  SKLERÓZA
Když  mi  lékaři  před  rokem diagnostikovali  Roztroušenou sklerózu,  můj  život  se  mi
zhroutil jako krabička karet. V ten moment jsem si uvědomila, co mi způsobuje zdravotní
problémy. Dostala jsem se do RS centra, podstoupila vyšetření a byly mi nasazeny první
kortikoidy – Solumedrol. Při této první návštěvě byl můj zdravotní stav takový: na pravé
oko jsem špatně viděla, hučení v uších, časté čůrání, problémy s chůzí. Chodila jsem o
jedné francouzské holi,  protože jsem měla  těžké nohy,  převážně pravou.  Po 6 dávce
Solumedrolu jsem se během jednoho dne zhoršila takovým způsobem, že jsem dostala
strach.  Ráno jsem se vzbudila,  bolelo mě celé tělo,  nemohla jsem se ani  sama sebe
dotknout. Nemohla jsem vstát z postele, na záchod jsem se ploužila o dvou francouzských
holích,  protože jsem se celá klepala. Byla jsem úplně vyčerpaná, měla jsem pocit,  že
vážím tunu a k tomu se přidaly deprese, nechuť k jídlu, ztráta čichu. V takovém stavu jsem
jela do RS, kde mě paní doktorka ujišťovala, že to jsou vedlejší účinky, které do tří týdnů
odezní a můj zdravotní stav se vrátí do takového, který jsem měla před atakem, že budu
opět chodit. Tato víra, mě po celou dobu držela, avšak ani po 5 týdnech jsem se nedočkala
toho, co mi říkala a mě se začalo ještě více přihoršovat, měla jsem pocit,  že jsem ve
svěrací  kazajce,  uvězněná ve vlastním těle.  A představa,  že takto budu žít  po zbytek
života,  mě přiváděl  na  sebevražedné  myšlenky.  Díky manželovi  jsem se  dostala  přes
internet k článku o parazitech a v tu ránu jsem vykřikla - to je ono! Zavolala jsem paní Ing.
Bláhové, která mě doporučila paní Belušovou a koncem listopadu 2013 jsem šla na první
měření  jako  nešťastný,  bolavý  človíček.  Začala  jsem  s  léčbou.  První  dny  jsem  byla
zmatená, protože jsem vůbec netušila co se se mnou děje. Měla jsem nejenom pocit
chaosu ve svém těle, ale i strach. Koncem prosince jsem začala s detoxikaci a hned od
začátku mi začalo být ještě více zle. Začaly mi bolet ledviny, byla jsem unavená, měla
jsem zimnice a byla jsem protivná. Díky podpoře manžela jsem vydržela. Hodně zle mi
bylo cca 14 dní a pak se obrátilo. Začala jsem vidět na pravé oko, hučení v uších přestalo,
začala jsem mít pozitivní náladu, vracela se mi energie. Měla jsem pocit, že každý den ze
mě odpadá tíha a já začínám být sama sebou. Byla jsem na přeměření. Bylo vidět, že
jsem udělala velký pokrok.  Zaměřili jsme se i na další oblasti mého těla, kde ještě bylo
třeba pořádně zapracovat.  V dubnu 2014 jsem poprvé dokázala ujít  svých prvních 30
kroků bez holí. Byla jsem jako malé dítě, které začíná chodit. Po týdnu jsem dokázala dojít
k doktorce. Šel se mnou syn a počítal mi kroky - bylo jich 1000! Sice jsem pořád měla
pocit těžkých nohou a mírný třas, ale nohy  mě poslouchají. 
Začátkem května se mi stav ze dne na den zhoršil, opět se všechno objevilo. Měla jsem
pocit, že na povrchu těla jde o atak, ale vnitřně jsem byla svá. Okamžitě jsem volala paní
Belušové a ta mi pogratulovala, protože jsem rozbila ložiska v hlavě a více najednou, tím
došlo k tomu, že se můj zdravotní stav zhoršil. Řekla to s takovým jásotem, že jsem začala
mít radost i já a pochopila jsem, že právě toto bylo naším cílem. Přišla jsem na přeměření
a opravdu to tak bylo. Léčba se upravila podle toho, co mi paní Belušová naměřila. Opět
první dny byly těžké. Znova se objevily deprese, avšak už jsem to všechno začala zvládat
mnohem rychleji. Po 4 dnech jsem zase začala venku chodit o jedné holi, doma bez hole.
Po dalších několika dnech jsem začala cvičit - každý den 20 minut a že to byla dřina ze
začátku,  protože  jsem nedokázala  ani  zvednout  nohu  a  svaly  se  mi  třásly. Začátkem
června mi manžel dovezl rotoped.
 29.5.14 jsem byla na 2. MG resonanci - potvrzeno - jsem bez progrese!!! Pochopila
jsem u sebe, že RS není nemoc, je to životní výzva, žít znovu, tak jak chcete. Život je dar
a tak si ho važme. Začala jsem se řídit, tím co mi říká mé nitro, to co mě táhne, jsem
šťastná, že jsem poslechla svou intuici i přes negativní reakce doktorů a některých lidí z
okolí, začala vědomě pracovat se svou myslí, hovořit ke svému tělu, to co z hlouby duše
cítím, aby se stalo: Jsem zdravá a chodím! Odstranila negativní myšlenky, které vedly mé
tělo k destrukci. Za 6 měsíců mám pocit, že jsem se znovu narodila a je jen na mě jak svůj
život budu směrovat dál. Nevzdávejte se, věřte, všichni máme dar – sílu zvládnout to co



nás v životě potkalo, stačí udělat jen první krok a ten vám všem přeji z celého srdce, když
jsem to zvládla já, tak proč né vy? Máte na to!!!! Proto jsem se rozhodla zveřejnit svůj
životní příběh pro vás, kteří potřebujete ukázat , že v tom nejste sami a že je cesta. Tak
vykročte za mnou! S láskou Nikol

Komentář IPB
Paní G.N. přišla za mnou 19.11.13. Do té doby užívala vše určené lékařem + čínskou
medicínu + ječmen, chlorelu a kyselinu askorbovou. Místo zlepšování bylo zhoršení.
Hlásila - RS, bolesti hlavy, v dětství alergie, záškuby, tinitus, studené DK, bolesti páteře,
slabé vidění a levé koleno - po porodu rozpad kostní dřeně (osteomelityda)
19.11.13 - měřením jsme našly
CNS - Očkování, Priony, BSE, FSME, Obrna, Borrelie, Entamoeba histolytica, Iodamoeba
buestschlii,  Plasmodium  vivax,  Plasmodium  ovale,,  Dirofilaria  immitis,  Setaria  equina,
Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum
Svaly - Obrna, vlasovci, BSE
Trávicí ústrojí - Střevní prvoci, Hlísti, Motolice, Borrelie
Slezina  - Trichenilla spiralis, Schistosoma mansoni, Plasmodia a vlasovci
Urino-genitálie  - Ureaplasma, Mycoplasma, obě trichomonády, Chlamydie, Schistosoma,
Echinokok, Obrna, Priony
atd.
Paní si sehnala     a začala s detoxikací až kolem vánoc 2013
Léky - Entizol,, následovala praziquantelová vyšší dávka na noc, ivermectin, hetrazan, 
albendazol a praziquantel. 
Informatika
1.  sada  -  Cranium,  MinDren  +  informatika  p.  Bláhové  HB  Revma  a  HB  Neurosan
2. sada - MuscuDren, NeuroDren a dobírala HB Revma a HB Neurosan
MMS - užívání, koupele, vykapávání očí, nosu i uší, výplachy pochvy a klystýry
17.3.14 -     2. návštěva
CNS - Prvoci, vlasovci larvy i dospělci, plasmodia
Míšní nervy, pleny, mícha, kůra - velmi silné reakce na praziquantel
Slezina - plasmodia, prvoci, vlasovci dospělci, hlísti
Lymfy - plasmodia, vlasovci larvy i dospělce, hlísti
Daly jsme pouze na několik dní MMS1 8x denně a přidali jsme MMS2 v malých dávkách -
bez léků
Paní si sehnala další léky  - Chloroquine a artemisinin, opět praziquantel vyšší dávka na
noc, vlasovcová kůra, albendazol a praziquantel
Informatika
3. sada - Cortex, dále jsem nahrála přímo na míru do jedné lahvičky IP Drenáže - uši,
ledviny, všechny sliznice, do druhé lahvičky mozek, míšní nervy a mozkové komory
4. sada - IP drenáže - ledviny, arterie, krevní čistič, mozek a endokrinní systém, dále IP -
RS, imunita, obratlové ploténky, antistresový komplex
5. sada - Nervus Vagus, Medulon, Vegeton, Plasmodia
DMSO - v březnu jsme přidaly DMSO - užívání i mazání
MMS1 a MMS2 -  během léků 3x až 5x denně dle toho,  jak paní stíhá,  stále koupele,
výplachy, klystýry, vykapávání očí, nosu, uší

Začátkem května nastal zlom - silné zhoršení - tlaky v hlavě, tlaky za očima, potíže s
ušima, brnění kolem páteře, škubání a řezání dolních končetin hlavně v noci, za nějaký
den putující boule kolem krční páteře, která pak zmizela.

10.5.  -  3.  návštěva,  která  musela  proběhnout  pro  zhoršení  stavu  dříve  než  byla
plánovaná



V celém  těle vlasovci  -  Dirofilarie,  Onchocerca  reticulata  i  setaria  equina,  sem  tam
plasmodia, hlísti, prvoci a co hlavně - objevilo se nám plasmodium falciparum
CNS,  Pleny,  PNS,  VNS,  Hlavové  nervy  měřeny  samostatně  - všude  Echinococcus
granulosus a multilocularis a vlasovci
Páteř - vlasovci larvy i dospělci
Prodloužená mícha - Vlasovci larvy i dospělci, Echinococcus granulosus i multilocularis
Mícha - vlasovci larvy i dospělci, Echinococcus multilocularis
Svaly dolních končetin - vlasovci dospělci
Cévy DK - vlasovci larvy i dospělci, hlísti i prvoci, plasmodia

Doporučení
Vykapávání uší - střídání
1. den rozdrcený praziquantel + slivovice a kapat na noc
2. den Duramectinový gel v trošce vody, také kapání na noc
Ráno vykapávání s MMS
Léky - nejdříve 14 dní chloroquine a artemisinin v jeden, pak artemisinin samostatně 
Dále bude následovat každý sedmý den větší množství praziquantelu na noc a mezi bude
užívat hetrazan a ivermectin
Informatika, která si nyní musí vyzvednout, protože dobrala 5. sadu
6. sada - opět Medulon, VerteDren, speciálka Hlavové nervy + speciálka na falciparku a
vlasovce
  7. řada - Elemde, OsteoDren + HB Revmatic + IP (krevní čistič, drenáž cévního a žilního
systému, drenáž lymfy, ledvin a svalů)
  8. sada - MuscuDren, ArtiDren + dobrat HB Revmatic a IP
MMS1, MMS2, DMSO - stále stejné používání
Kontrolu plánujeme až dle potřeby, jsme denně v kontaktu

10.6.14 byly obě MG resonance, které máme na CD, posouzeny odborným lékařem
neurologie.
Závěr – Celkem 9 ložisek,  které  byly i  kolem míchy,  jsou pryč.  Nos,  uši,  mícha,
mozek....vše je čisté - Roztroušená skleróza je pryč!!!

Terapeut Iveta Polly Belušová, Praha


