
Kleszcz, borelioza – akcja, czyli Zdrowie dla Odważnych

Uwaga 
Autor niniejszego opracowania nie jest lekarzem, wyraża tu własne opinie na temat możliwego przeciwdziałania, które
w przypadku tak poważnego dziś zagrożenia jakim są ukąszenia kleszcza (lub nawet owada) może umożliwić eliminację
zagrożenia zakażeniem. Autor nie namawia nikogo do niczego, przedstawia jedynie swoje poglądy i doświadczenia
w dziedzinie prostej możliwości eliminacji tego typu zagrożeń. Cokolwiek Czytelnik zrobi w odniesieniu do treści tego
artykułu, robi to na własną odpowiedzialność.  

Borelioza jest skutkiem oddziaływania zespołu drobnoustrojów, jakie bywają wstrzyknięte do
organizmu człowieka podczas ukąszenia kleszcza, a czasem nawet owada. Wielu zorientowanych
badaczy tematu uważa, że różne patogeny składające się na  dolegliwości zwane boreliozą, nosi już
w organizmie każdy, lub prawie każdy z nas. Zakażenie może nastąpić bowiem poprzez używanie
wspólnych przedmiotów, pocałunek itp. Skutki boreliozy są powalające, wiedzą to osoby
zaatakowane tym produktem laboratoryjnym, jakim jest zarazek borelia.  

To, co się liczy, to sumaryczne obciążenie patogenami w danym okresie czasu, jak również
sposób ich przekazania: np. kichnięcie, czy wstrzyknięcie do krwiobiegu, z jakim mamy do
czynienia podczas ukąszenia. Podczas ukąszenia kleszcza mamy do czynienia z przeniknięciem
bakterii bezpośrednio do krwiobiegu. Kleszcz może mieć też sporo czasu, zanim się zorientujemy.

O ile w miarę wydajny system immunologiczny, jakim wciąż dysponuje  wielu z nas,  może
trzymać w szachu niewielkie ilości tych niebezpiecznych patogenów, to jednak ukąszenie kleszcza
skutkować może przekroczniem pewnej masy krytycznej, skutkującym rozwojem tej strasznej
choroby, z którą współczesna medycyna nie potrafi sobie poradzić. 

Jeśli sądzisz inaczej, Czytelniku, pokaż mi osobę wyleczoną antybiotykami z boreliozy.
W książce „Maszyna Rife’a – Czas na Reaktywację” boreliozie poświęcam prawie cały rozdział,
opisując m. in. dlaczego borelia (i jej „towarzysze”) jest odporna na antybiotyki, i jakie sposoby
okazują się skuteczne.  A są to sposoby – mówiąc ogólnie – elektroniczne.

Typowy scenariusz
Ukąsił Cię kleszcz. Przerażony, wyciągasz go (niektórzy pędzą z kleszczem, nawet go nie

wyciągając) i pędzisz do lekarza, który mówi, że trzeba poczekać, bo teraz test nie wyjdzie, bo
patogen nie zagnieździł się na tyle, aby powstały przeciwciała. Czekasz więc bezradnie, dając
szajce „robali” czas na rozpanoszenie się i nieskrępowany rozwój. Czy jest to postępowanie
racjonalne? Nie sądzę. Czyż nie jest to typowy dla wielu z nas  przejaw tzw. wyuczonej
bezradności? Dla nas – ludzi wierzących nie wiedzieć czemu, że po zdrowie chodzi się do lekarza?
Dlaczego medycyna nie sugeruje nam likwidacji patogenów in situ1? 

Jako gatunek, zatraciliśmy tradycyjne sposoby utrzymania zdrowia. Zagubniśmy tradycyjne
sposoby oczyszczania organizmu z robactwa (nafta, zioła, okrzemki). Zapomnieliśmy też,
że w przeszłości zakażone rany wypalano rozpalonym w ogniu żelazem. 

Współcześnie, w miejscach oddalonych od (tzw.) cywilizacji z powodzeniem używane jest
wysokie napięcie ze świecy zapłonowej pojazdów do neutralizacji śmiertelnie niebezpiecznego jadu
pochodzącego od ukąszenia np. węży, skorpionów. Media i propaganda mainstreamu gwałtownie
zaprzecza i próbuje dyskredytować lub ośmieszyć tego typu doniesienia, ale nie zmienia to faktu, że
te metody działają. Zauważmy tu, że prąd elektryczny neutralizuje tu natychmiastowo (około
sekundy) zabójczy jad. Do neutralizacji / likwidacji patogenów wystarczy znacznie mniejszy prąd.
Dowodzi tego odkrycie dwu amerykańskich badaczy i wydany im patent US 5139684. Prąd 0,05 do
0,1 mA neutralizuje wirusy (i bakterie – jak dowodzą dalsze prace, prowadzone przez dr Roberta
Becka (nie lekarz, ale fizyk). A nieco większe prądy? Działają jeszcze szybciej.  

Czy ukąszenie przez kleszcza można dziś traktować jako zakażenie, bądź poważne
zagrożenie nim? Tak. Czy bierne czekanie na rozprzestrzenienie się zakażenia jest w tej sytuacji
wskazane? Nie sądzę, ale  szanuję Twój pogląd niezależnie od tego, czy się ze mną zgadzasz, czy
nie. 

1 W tym przypadku: tu i teraz, w miejscu ukąszenia
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Ja w tej sytuacji nie czekałbym ani chwili, tylko użyłbym powszechnie dostępnych dziś
metod współczesnego „wypalania” zakażenia, lub choćby zagrożenia nim. Nie musimy rozgrzewać
noża, pogrzebacza czy ostrogi w ogniu celem wypalenia miejsca zakażenia. Możemy użyć
zdecydowanie subtelniejszej, bardziej odpowiedniej do sytuacji, i bardzo łatwo dostępnej metody.
W tym opracowaniu mówię  o zastosowaniu w tym celu kilku lub kilkunasto-woltowej bateryjki.  

Zdrowie dla Odważnych czyli zastosowanie mini-bateryjki od „pilota” do neutralizacji skutków ukąszenia
przez kleszcza  

Poniższa fotografia pokazuje, czego potrzeba nam  do skonstruowania stosownego  układu.  
Prostota układu  jest nie do pobicia.
   

Nieco bardziej szczegółowo – możliwość drobnej rozbudowy. Dioda LED dałaby możliwość
optycznej kontroli prądu zabiegu, ale ograniczałoby to napięcie podawane na elektrody o nawet 3 V.
Dlatego optymalnym wyborem jest tu potencjometr. Daje możliwość regulowania intensywności
zabiegu. A kontrola optyczna? Zbędna... bo czuje się przepływający prąd. 

Kolejna fotografia – powyżej - prezentuje większość potrzebnych elementów. Dodam tu, że nie-
które osoby potrzebować mogą wyższego napięcia. Mogą one zastosować dwie szeregowo
połączone bateryjki tego typu, potencjometr (liniowy) odpowiednio zredukuje napięcie.   
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Illustration 1: Najprostszy układ do neutralizacji bakterii w ranie. Bateria: typ23A (12V)

Illustration 2: Układ jak poprzedni,  możliwość  rozbudowania o diodę LED lub potencjometr.  
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Illustration 3: Większość niezbędnych elementów z krótkim opisem. Zielone kreski sugerują
połączenia.

Illustration 4: Elektrody - metalowa, podłączona do "-" i umieszczana na ukąszeniu, żelowa 
(TENS) podłączona do plusa. 
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Elektroda żelowa wystarcza na kilkanaście użyć, potem niezbyt chce się przyklejać. Można ją
wówczas zanurzyć na około minutę w wodzie, chwilowo odzyska lepkość. 

Kolejna fotografia przedstawia szczegóły konstrukcji końcówek roboczych. Elektroda
metalowa jest dolutowana do kabla, następnie pokryta paroma kropelkami kleju temperaturowego
dla wzmocnienia i przykrycia lutowania. Druga elektroda zakończona jest kawałkiem drutu
miedzianego o przekroju 2 mm, konstrukcja wzmocniona i zabezpieczona użyciem rurek termo-
kurczliwych. Drut ten (oczyszczony z izolacji) wtykany jest w gniazdko kompatybilnej do niego
elektrody TENS.   

Nasz Lyme Killer2 - jeśli zdecydowaliśmy się na użycie potencjometru – powinien wraz
z baterią być, ze względów praktycznych, umieszczony w obudowie. Zastosować można obudowę /
pudełko na bateryjkę 9 V. Obudowa taka kosztuje kilka złotych, jest zaopatrzona we własny
przełącznik, co wykorzystamy celem wyłączenia układu na czas przenoszenia i przechowywania,
aby nie dopuścić do ewentualnego zwarcia elektrod, co skutkowałoby rozładowaniem baterii
zasilającej. 

Pokrętło potencjometru należy wyprowadzić na zewnątrz, użyć śruby mocującej
potencjometr  w wybranej pozycji, po czym nasadzić gałkę dla estetycznego wyglądu i łatwego
pokręcania. 

Wyprowadzenia dwużyłowego kabla na elektrody w tym pokazowym modelu dla prostoty
wykonania dokonałem bez pośrednictwa gniazdka / wtyczki (zazwyczaj używam tu mninjack 3.5
mm). Wejście jest zabezpieczone kawałkiem rurki termo, skurczonej tak, aby weszła w otwór dość
ciasno, a w środku wprowadzony kabel jest podklejony / umocowany  klejem termo.   

2 Zabójca boreliozy
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Illustration 5: Sposób sporządzenia elektrod roboczych. Miejsce lutowania zabezpieczyć jeszcze 
należy kilkoma kroplami hot-glue (kleju temperaturowego).
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Otrzymujemy maleńką, estetyczną konstrukcję, odpowiednią do tego, aby ją, zabezpieczoną małą
pochewką lub torebką strunową, nosić ze sobą stale - nawet, a może szczególnie - w torebce
damskiej.

Poniższa fotografia obrazuje wnętrze obudowy. 

       
 

Celem dość szczegółowego opisu montażu jest umożliwienie zmontowania tego prostego układu
przez ludzi o innych, nieelektronicznych specjalnościach. Można w ostateczności zrezygnować
z potencjometru i wówczas układ według ilustracji 1 jest naprawdę prosty.  

Przeznaczenie układu Lyme Killer (czyt. lajm kile)
W razie ukąszenia przez kleszcza, na miejscu ukąszenia umieszczam ujemną elektrodę

(metalową) , zaś żelową w pobliżu, a jeśli ukąszenie nastąpiło w rękę lub nogę, po drugiej stronie,
tak, aby prąd płynął na wskroś. Przepływ prądu unieszkodliwia wstrzyknięty czynnik
chorobotwórczy. Prąd ten znacznie bowiem przekracza 0,05 - 0,1 mA o jakim mowa we
wspomnianym przeze mnie wcześniej  patencie.   

Szczegóły zabiegu
Zabieg przeprowadzam natychmiast po odkryciu ukąszenia. Liczy się każda  godzina. Robię

zabieg to tak, aby czuć przepływ prądu (szczypanie, kłucie).  W tym celu – dla zwiększenia
przewodności - na miejsce ukąszenia nakładam kroplę słonej wody (może to być też roztwór wodny
boraksu). Warto też dać parę kropelek na miejsce, gdzie nakleimy elektrodę żelową. Skóra między
elektrodami musi być sucha. Jak długo prowadzę zabieg? Aby uzyskać pewność, robię to pół
godziny. Dlaczego? Ponieważ po takim czasie skóra w centrum miejsca usytuowania elektrody jest
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Illustration 6: Elementy we wnętrzu obudowy, podczas montaży 
należy kierować się schematem zamieszczonym na ilustracji  2.
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uszkodzona, co dajemi pewność, że tym bardziej bakterie są zniszczone. Czy trzeba tak długo
prowadzić ten zabieg? Podejrzewam, że nie, ja robię to, aby mieć pewność, że zostały co najwyżej
jedna dwie  bakterie ;).  Poniżej pokazuję, jak wyglądać może  skóra  po półgodzinnym zabiegu. 

Czy to boli? Nie, ani trochę.  Na to miejsce kładę taki okrągły wacik, owijam czymś, aby się
trzymał i zwilżam co godzinę srebrem koloidalnym w nadziei, że nie będzie blizny (srebro silnie
regeneruje). Jak się podgoi za dzień, można użyć DMSO w żelu / spreju, AloeVera w żelu,
witaminę E- te czynniki czynią prawdziwe cuda. A jeśli będzie blizna? Cóż, wielu z tych, co się
rozejrzeli,  zauważyło, że to, co się dzieje, to jest wojna biologiczna przeciwko ludzkości. To jest
Blizna Bitewna ;). 

Przeciwskazania
Nie należy umieszczać elektrod daleko od siebie, aby prąd nie płynął przez długi odcinek

ciała, szczególnie w pobliżu serca, szczególnie w przypadku jego osłabienia. Inne przeciwskazania
– stosujemy te odnoszące się do zapperów i innych urządzeń elektroterapeutycznych, piszę o tym
dużo  w e-bookach. 

Uwagi końcowe
Jeśli zechcesz, sporządź sobie małą bawełnianą nakładkę na metalową elektrodę. Może to zapobiec
oparzeniom skóry, ale musisz pamiętać o częstym zwilżaniu nakładki słoną wodą, i może to
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Illustration 7: Wygląd skóry w pobliżu nadgarstka  po 30 min zabiegu (max. prąd). Trudno może Ci 
uwierzyć, ale energii dostarczyła maleńka bateryjka od „pilota”. I wystarczy jej na niejeden zabieg.
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przedłużyć zabieg.  Elektrodę tę należy jakąś ciasną opaską przypiąć do ciała (lub dobrym
plastrem).

Gdy pozwolimy, aby borelioza się umocniła, jest niedobrze. Wówczas jest to już
skomplkowana sprawa, i tylko bardzo zdeterminowani mogą podjąć skuteczną próbę wyleczenia
metodami – nomen omen – elektronicznym, na przykład zaawansowanymi procedurami
opracowanymi dla zestawu generatorów Spooky2 i będzie trzeba około półtora roku stosowania
zaawansowanych, ściśle opisanych procedur korzystania z modułu Spooky2, aby sobie poradzić.   

   
Uważam, że bierne czekanie po ukąszeniu - nie wiedzieć na co - jest nieuzasadnione,
i warto wyrwać się  z okowów tej bezradności. Jak jednak napisałem, nikogo do niczego nie
namawiam. Twoja decyzja, Twoje blizny bitewne i zwycięstwa :). Nie gwarantuję niczego, nie
obiecuję bezpieczeństwa, sukcesów. Wierzę jednak, że sukces jest dla tych z nas, którzy podejmą
samodzielne decyzje i cenią sobie osobistą suwerenność - także w kwestii zdrowia. 

Rozpocząłem temat, wskazałem praktyczne rozwiązania coraz powszechniejszego
problemu. Mam nadzieję, że niektórzy „pociągną” ten temat, i może napiszą mi o swoich
doświadczeniach. 

Logistycznie i technicznie  sprawa jest  prosta. Osobiście uważam, że urządzenie
zbudowane na podstawie niniejszego opisu to przedmiot, który, gotów do natychmiastowego
użycia, w obecnej sytuacji trzeba mieć ze sobą podczas wyjazdów, wycieczek, wypraw do lasu,
Nie musimy być bezradni. 

Poniżej – gotowy Lyme Killer (LM): 
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Należałaoby więc mieć przy sobie Lyme Killer wraz z opaską elastyczną i kawałkiem plastra do
przyklejenia elektrody metalowej. Ale nie tylko. Jeśli bowiem zechcesz zastosować nakładkę
bawełnianą na elektrodę metalową, możesz rozważyć zastosowanie nie jednej, a dwu bateryjek -
połączonych szeregowo - co da napięcie 24 V, i ma to spory sens. Nie trzeba wówczas w zasadzie
stosować wody posolonej do zwilżania skóry pod elektrodą ujemną (metalową), wystarczy zwykła
woda. Wypraktykuj to, bo im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju.     

Nakładka – przypomnę – musi być zwilżana co około 10 – 15 min (co powoduje zapewne
konieczność dysponowania odrobiną wody – noszonej w mini buteleczce, która stanie się
elementem  ukompletowania), ale raczej nie powinna powodować blizn. Sam sprawdzisz, jaki prąd
(intensywność „szczypania”, a więc i zabiegu) będzie dla Ciebie odpowiedni, i dobierzesz sobie
taki prąd potencjometrem (liniowy, 50 – 100 kOhm).  

I na koniec – poniżej - ilustracja – Lyme Killer  podczas pracy. Oczywiście całość może znajdować
się pod opaską podczas korzystania. 

Powodzenia. 
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