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Borelyoz kene ve diğer böceklerin ısırmasının sonucu oluşan bakteriyel bir hastalıktır.Borelya
spiroket bakteri familyasında sınıflandırılmıştır.
Bilimsel deneyler göstermiştir ki hücreler metabolizmalarının bakımını fotonlar sayesinde
yapmaktadırlar.Borelyoz hastalığında, borelya hücrelere girer ve hücrenin foton dengesi belirgin bir
biçimde düşer. Bu nedenden dolayı Borelyoz tedavisinde foton terapi kullanılmaktadır. Bıonic 880
cihazı ile 4 farklı frekans aralığından uygulanan foton terapi hücrelerin enerji dengesi, metabolizması
ve rejenerasyonu üzerine pozitif etki yaratmayı mümkün kılmaktadır.
Üstelik, Borelyoz tedavisinde antibiyotik vermeden tedavi etmenin akıllıca bir yolunu
bulmuş olduk.
Foton terapisini kullanarak hücre içerisinde invaziv haldeki bakteri (aynı zamanda virüsler ve toksik
yüklerin de) hücreden atılması sağlanır ve bu sayede hücre metabolizmasının normalleşmesine yol
açılır. Borelyanın hücrelerden temizlenmesi lenfositlerin immün tepkisi içerisinde gerçekleşir ve
sonucunda Borelya bakterisi yok olur. Tedavinin bu fazında sonuçlar hasta için gayet hissedilebilirdir,
erkek/kadın ‘ın immün sistemi reaksiyon gösterir ve biz bunu düzenli uygulanan lenfosit
transformasyon testlerinde açıkça görebiliriz. Yaygın uygulama gözlemlerinde aşağıdakiler tespit
edilebilir:
Hemen başlangıçta Borelya’ya karşı yüksek lenfosit reaksiyonu, foton terapi sayesinde hızlı
normalizasyon. Örneğin, 5-8 tedavi sonrası testler normal değerlerindedir.(Hasta kendi durumunda
devamlı bir iyileşme hissetmektedir.) Düşük lenfosit reaksiyonunun yanında immün reaksiyonda
terapiden 2-3 ay sonra ani bir artışta vardır Hastalarda bunu açıkça hisseder.
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Foton kullanılarak tedavi edilen Borelyoz vakalarında başarı oranı %90’ların üzerindedir. Şu anda 7
yıla ulaşmış olan foton terapi tecrübemizde rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki hastalığın nüksetme
oranı sadece %1-2’lerdedir.

Tedavi için gerekenler:
Bionic 880 ve Borelyoz Nozodları,gerekli durumlarda orjinal Borelya afzelii
Bionic 880 tedavi ayarları:
Güç : 100%; Frekans; F3; Süre; 325 sec.
(Bazı durumlarda F3 yerine F1 kullanılması gerekebilir. Bunun için özel test metodları
gerekmektedir).
Tedavi :
Nozodlar ve eğer gerekiyorsa orjinal Borelya afzelii sternumun üç parmak altına yerleştirilir.
Bu tüm organizma üzerinde açık ve önemli bir etkiye neden olur.Ve onu izleyen S noktaları
tedavi olur.
Borelya’nın Solar Plexus üzerine uygulanması terapötik pozitif bir başarı ve spesifik bir
reaksiyon
elde
etmek
için
gereklidir,aksi
takdirde
başarılı
olunamaz.

Tedavi haftada iki kere tekrar edilecek şekilde uygulanmıştır.Her tedavi arasında en az 2 gün
olmalı,bu sayede aşırı yükleme ve aşırı reaksiyonun önüne geçilmelidir.Toplam 5 tedavi seansı
totalde tedavi için yeterlidir ve bu sırada enerjetik testler ve labaratuvar testleride yapılır. Eğer
enerjetik testler pozitif ise test ile aynı gün veya ertesi gün foton terapisi tekrar
uygulanır.Reaksiyonlar bir aylık periyot boyunca izlenmeli ve hasta bu dönemde foton terapi ile
birlikte başka bir enerjetik tedaviye tabi tutulmamalıdır. Kontroller ayda bir yapılmalı ve eğer test
sonuçları pozitif ise hemen ardından bunu foton terapi tedavisi takip etmelidir.
Uygulama gözlemlerinde 108 hasta kontrol edilebilir bir şekilde ve 3 yılı aşkın bir süre izlenerek
tedavi edildi,başarı oranı %96’nın üzerindeydi. 7 yıllık bu sürede 500’ün üzerinde hasta tedavi gördü
ve artarak devam ediyor,bunlardan sadece 6 hastada Borelyoz nüksetti.Bu vakalar da tekrar kene ve
diğer böceklerin iğnelerinden gelen tekrarlardı.

ngo Woiizel

