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REFACEREA PROCESELOR METABOLICE ȘI TRATAMENTUL ALCOOLISMULUI, DEPENDENȚEI  

DE DROGURI, AL ALERGIILOR, GLANDEI TIROIDE 

Metoda universală de tratament cu polen 
 

 

Acest articol a fost scris pe baza rezultatelor obținute în tratamentul afecțiunilor care au ca și cauză generală 

modificarea proceselor metabolice din celulele organismului. 

Efectul îndelungat al alcoolului, drogurilor și al altor substanțe, suprasolicitările neuropsihice, stresul modifică 

procesele metabolice din organism. Aceste procese devin de lungă durată și nu se refac fără tratament îndelungat. 

Cauzele pentru care procesele metabolice nu se refac singure constau în deficitul la nivel celular de macro- și 

microelemente, vitamine și alte substanțe sănătoase necesare, sau în prezența unor elemente nenecesare, precum și 

influența sistemului nervos și, în primul rând, a creierului asupra stabilității reacțiilor metabolice.  

 

Există două tipuri de tulburări metabolice: 
I – tulburarea metabolică obișnuită, general cunoscută (procesele metabolice din celule sunt în stare normală și 

stabilă, iar afecțiunile provocate de astfel de tulburări sunt tratabile; 

II – modificarea proceselor metabolice în celulele organismului (stare stabilă). Afecțiunile provocate de aceste 

modificări sunt afecțiuni de tip II și aproape că nu pot fi tratate cu ajutorul medicamentelor, însă se tratează cu succes cu 

ajutorul polenului poliflor sau cu ajutorul amestecului de miere și polen în cazul administrării îndelungate. 

Pentru refacerea proceselor metabolice din organism, deci pentru vindecare, administrez polen poliflor, 

caracterizat prin marea diversitate a compoziției chimice. Microelementele, vitaminele, aminoacizii și alte componente 

din polen ideal echilibrate pentru celula vie creează condițiile în care au apărut și au evoluat celulele viitorului om. 

Dacă îi dai organismului tot ceea ce are nevoie, în proporții optime, acesta se regenerează singur. 

 

Extrag din faguri polenul proaspăt uscat pe rame de către albine (polenul nu trebuie încălzit, congelat, uscat), îl 
curăț de impurități și îl amestec cu mierea lichidă până când obțin o consistență foarte densă. Produsul obținut este gata 

de administrare. Se va păstra în borcane de sticlă închise la temperatura de 3 – 15°C. Pentru un an de tratament este 

nevoie de 0,4 – 0,5 l de astfel de amestec. Pentru tratament se utilizează doar polen proaspăt (termenul de păstrare nu 

depășește 1 an). Prin administrarea polenului, procesele metabolice din organism se refac pe parcursul a 2 ani, iar 

tratamentul este urmat respectând o anumită schemă. 

 

Schema de tratament cu polen. Cum se administrează corect polenul 

În primul an polenul trebuie administrat 10 zile, după care se va face o pauză de 10 zile, urmând această 

schemă timp de trei luni. După care este necesară o pauză de 1 lună, continuând mai departe tratamentul, în timpul 

căruia la fiecare 3 luni este nevoie de o pauză de 30 – 40 de zile, pentru a nu apărea supradoza de vitamine.  

În cel de-al doilea an, tratamentul poate fi mai puțin intens, polenul se va administra pe parcursul a 2 luni, după 

care se face o pauză de 1 lună ș.a.m.d. Polenul trebuie administrat dimineața și seara cu 20-30 minute înainte de masă 
(dacă aveți tensiune arterială scăzută se va administra după masă), prin sugerea lentă în gură până la dizolvarea 

completă, fără a înghiți și fără a bea. În cazul creșterii constante a tensiunii tratamentul va fi întrerupt, iar după scăderea 

acesteia – tratamentul va fi continuat. O singură doză are 1,5 – 2 grame (1 cm3). 

Nu are sens să creșteți doza: apare supraîncărcarea organismului cu vitamine și alte elemente, și, pe cale de 

consecință, se reduce eficiența tratamentului. După 2-6 luni polenul trebuie administrat 1 dată pe zi. Dacă polenul se 

administrează în doze crescute sau fără pauze, procesul de vindecare se poate opri. Pentru ca acest proces să continue, 

este nevoie de o pauză de 2-3 luni. Rezultate foarte bune se obțin în cazul administrării polenului 1 dată pe zi la 

începutul tratamentului. 

În timpul tratamentului cu polen nu se administrează vitamine (comprimate sau injecții), preparate hormonale. 

Pentru a nu apărea cazul de supradozaj al vitaminei A, în timpul tratamentului trebuie excluse din alimentație produsele 

cu conținut ridicat de vitamina A (morcov și altele). Cei care suferă de hipertensiune arterială trebuie să-și supravegheze 
tensiunea arterială în perioada administrării polenului. Se interzice utilizarea polenului în cazul alergiei la polen, dar 

astfel de cazuri se întâmplă extrem de rar. 

 

Tratamentul cu polen al alcoolismului și al dependenței de droguri 

Trebuie să recunoaștem că știința a greșit, negăsind metode de tratament al alcoolismului și al dependenței de 

droguri, considerând aceste boli ca fiind modificări genetice. În cazul alcoolismului și al dependenței de droguri nu pot 

apărea modificări genetice sau să fie afectat codul genetic, pentru că nu există gena alcoolismului și a dependenței de 

droguri. 
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Alcoolismul nu este o boală psihică sau ereditară. Dezvoltarea acestuia este favorizată de insuficienta rezistență 

la alcool a proceselor metabolice din organism. În cazul consumului îndelungat și zilnic de alcool în doze mari, se 

modifică procesele metabolice din celulele organismului, devenind ireversibile, iar numărul acestor celule crește 

constant. Ca urmare, intervine dependența biochimică, deci o poftă irezistibilă de alcool. Acest proces poate fi 

considerat o otrăvire cronică treptată. Ca rezultat, sunt eliminate din celule substanțele și elementele care asigură 

funcționarea normală a celulelor. În cazul alcoolismului, celulele cu procese metabolice modificate sunt înfometate fără 

alcool și, prin creier și conștiință acestea cer doza următoare. Foamea și setea sunt cea mai puternică senzație, omul nu 

poate rezista mult timp acestor senzații și nu se poate lupta mult timp cu dependența. În cazul consumului de alcool, 

foamea din celule încetează pentru un timp, iar omul are iluzia mulțumirii. Și apare situația în care creierul se înșală pe 
sine, propria sa conștiință. Ulterior se adaugă și alte probleme de sănătate, inclusiv probleme psihologice. Același lucru 

se întâmplă și în cazul dependenței de droguri și al oricărei dependențe chimice. Orice dependență reprezintă mereu 

foamea celulelor pentru acea substanță, din cauza efectului acesteia au apărut modificări ale proceselor 

metabolice în celulele organismului. Refăcând procesele metabolice normale cu ajutorul amestecului de miere și 

polen, încetează dorința de a consuma alcool și droguri și dispare și alcoolismul, și, pe viitor, și dependența de droguri 

se vindecă complet. Polenul trebuie administrat timp de 2 ani 1 dată pe zi, în cazul dependenței de alcool – se va 

administra de două ori pe zi timp de 2-6 luni în cure de câte 10 zile (așa cum este descris mai sus), după care se trece la 

o singură administrare pe zi. Ulterior, se recomandă ca încă un an să nu se consume alcool. După această perioadă, 

fostul alcoolic poate începe să consume alcool în doze mici, fără să se ferească să bea. În timpul tratamentului nu 

trebuie administrate medicamente care conțin alcool, este de dorit să nu se consume cafea. Știind metoda de tratament și 

având voință, orice om se poate vindeca singur de alcoolism și dependență de droguri. În cazul alcoolismului instalat de 
mult timp, este posibil să fie necesar tratament îndelungat. Dacă omului îi este greu să se hotărască să renunțe la alcool, 

poate contacta un psiholog sau poate recurge la metoda de codificare a organismului . Alcoolismul se vindecă la orice 

vârstă indiferent de durata afecțiunii. La începutul tratamentului anumiți bolnavi pot avea 1-2 episoade de băutură. În 

acest caz trebuie oprită băutura prin orice metode și trebuie continuat tratamentul cu polen. După 6-7 luni de tratament, 

dacă bolnavul nu a consumat alcool, scade nevoia acestuia de a consuma alcool și devine capabil să se controleze, însă 

dependența de alcool trece complet abia după un an de tratament sau chiar puțin mai mult. În continuare, trebuie 

continuat tratamentul, pentru că rămân dependența psihologică și obiceiurile proprii fiecărui alcoolic, obiceiuri care îl 

provoacă pe om să bea. Nici un fel de alte medicamente, metode de tratament și acțiuni psihologice nu vindecă 

alcoolismul, acesta dispare doar cu timpul. Ele nu refac procesele metabolice, de aceea nu pot fi considerate tratament. 

Singurul neajuns al tratamentului cu polen constă în durata acestuia, însă nu sunt alte metode de tratament în lume, iar 

aceasta este singura care dă 100% rezultate. Toți cei care au urmat cura de tratament cu polen s-au vindecat de 
alcoolism. Tratamentul corect cu polen nu dă efecte secundare toxice, ci, dimpotrivă, însănătoșește întregul organism. 

Dacă înainte de începerea tratamentului pacientul a urmat o etapă de codificare a alcoolismului, după primele 8-12 luni 

de tratament acesta se poate controla, trebuie să se renunțe la codificarea alcoolismului, pentru că aceasta reprezintă o 

presiune psihică nenecesară pentru bolnav. Recomandăm tuturor celor care s-au tratat anterior de alcoolism și au 

parcurs procesul de codificare a alcoolismului să nu bea, să se abțină și să urmeze tratamentul cu amestecul de polen și 

miere cel puțin un an. Această perioadă va preveni dorința de a bea și alcoolismul pe viitor, eliminând dorința de a bea. 

Același lucru recomand și foștilor dependenți de droguri. Această metodă de tratament cu polen exclude alcoolismul 

din rândul bolilor cronice, netratabile. În urma tratamentului nu am obținut nici un singur rezultat negativ și nimeni 

nu s-a reapucat de băut. Orice alcoolic poate fi vindecat, chiar și cei care nu doresc să se vindece, în cazul administrării 

forțate a tratamentului. Organismul femeilor se vindecă de alcoolism mai bine decât cel al bărbaților, pentru că femeile 

au mai multă grijă de propria sănătate. În timpul tratamentului acestea sunt mult mai disciplinate, având și mai puține 

ocazii să bea. Polenul din Rusia Centrală s-a comportat foarte bine, însă nu știu ce rezultate va avea tratamentul cu 
polen din regiunile sudice și de stepă. Metoda de tratament cu polen este unica posibilitate de a pune capăt 

alcoolismului și de a opri fluxul de decese produs de acesta. Îi încurajez pe apicultori să ia parte la acest proces. Pentru 

a nu cădea victimă dependenței de alcool trebuie respectate următoarele reguli: să nu bei niciodată mai mult de o zi, să 

nu te „dregi” niciodată; să nu consumi mai multe doze de alcool. Aceste sfaturi sunt extrem de importante pentru cei 

care s-au vindecat de alcoolism cu ajutorul amestecului de miere și polen. Toate teoriile despre alcoolism scrise anterior 

s-au dovedit a fi greșite, pentru acestea nu au fost confirmate de fapte care să garanteze vindecarea. Alcoolismul va ține 

Rusia și întreaga omenire într-un punct mort atât timp cât această metodă nu se va răspândi în toată lumea și nu se va 

administra în tratamentul acestei dependențe. 

 

Aplicăm metoda de tratare a alcoolismului și pentru tratarea dependenței de droguri. Nu am avut ocazia să 

tratez vreodată dependenți de droguri, însă presupun că rezultatul trebuie să fie unul similar. Diferența constă doar în 
aceea că drogul este o substanță mult mai agresivă decât alcoolul. La începutul tratamentului se poate administra polen 

de maximum 3 ori pe zi, după 2-6 luni se administrează 1 dată pe zi. Uneori dependenții de droguri trec la alcool. Foștii 

drogați care au devenit alcoolici spun că „poți scăpa de droguri, dar este imposibil să scapi de alcoolism”. În tratarea 

dependenței de droguri, dacă organismul nu se poate trata, se poate aplica metoda înlocuirii drogurilor cu alcool. Când 

bolnavul va fi dependent în mai mare măsură de alcool, și nu de droguri, acesta poate fi tratat cu polen, iar problema 

dependenței se va rezolva. 
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Tratamentul cu polen al alergiilor 

Un om sănătos nu suferă de alergie, însă pentru acesta mai există și alergenii. Reacțiile alergice sunt posibile 

doar în cazul modificării proceselor metabolice din celulele sistemului imunitar și în cazul interacțiunii acestora cu 

celulele sistemului nervos și ale creierului. Este posibil ca toate tipurile de reacții alergice să fie tratate. Refăcând 

procesele metabolice normale ale sistemului imunitar, dispare alergia. Pentru a scăpa de alergie polenul trebuie 

administrat 1 dată pe zi. 

Natalya V., născută în anul 1975, și fiica acesteia de 19 ani s-au vindecat de alergia la albuș de ou. 

Iuriy M. vindecat de alcoolism a scăpat și de alergie. 

Oxana K., 39 de ani, gușă endemică gradul 2-3, bolnavă de la 13-14 ani, în timp ce era elevă a fost internată de 
nenumărate ori în spital din cauza tiroidei. A început tratamentul cu polen la vârsta de 36 de ani. Simptome: oboseală 

permanentă, pernuțe de grăsime pe umeri în zona cefei, alergie la mere și citrice. Din cauza reacțiilor alergice, în fiecare 

an în luna mai își pierdea vocea timp de două săptămâni. Tratamentul cu amestecul de miere și polen i s-a părut 

imposibil din cauza alergiei la miere (edeme puternice ale feței, buzelor, limbii). Am început tratamentul cu polen uscat 

fără adaos de miere, în doza minimă, o singură granulă, crescând treptat până la 5-7 granule. După 2-4 luni am trecut la 

amestecul de miere și polen, nu a avut reacții alergice la miere, bolnava s-a vindecat complet cu acest amestec, însă 

alergia la miere a dispărut complet doar spre sfârșitul tratamentului. După circa un an și jumătate de la începerea 

tratamentului, O.K. era complet sănătoasă. Toate simptomele enumerate au dispărut, mierea și citricele au fost incluse 

în alimentație, pernuțele de grăsime pe de umeri s-au resorbit, nu și-a mai pierdut vocea primăvara. Acest rezultat 

demonstrează interdependența dintre afecțiunile tiroidiene și cele ale sistemului imunitar de reacțiile alergice. 

În timpul tratamentului cu polen s-a vindecat alergia la albușul de ou, la ciuperci (ciuperci albe), miere, citrice 
(mandarine, portocale), la plopul înflorit, alergia de primăvară, alergia provocată de tulburări în funcționarea glandei 

tiroide etc. Aici sunt descrise doar rezultatele obținute de autorul acestui articol. 

 

Polenul în tratarea glandei tiroide 

Bolile tiroidei se vindecă prost sau în general nu sunt tratabile. Glanda tiroidă crește în volum nu din cauza 

deficitului de iod, ci din cauza tulburărilor reacțiilor metabolice. Pe cale de consecință, poate să apară regenerarea 

celulară. Preparatele cu conținut de iod și alte medicamente nu dau rezultate. Iodul se înlocuiește cu alte elemente 

chimice, devine nenecesar pentru celulele tiroidei și este eliminat din organism. Administrarea polenului (1 dată pe zi) 

ajută la refacerea proceselor metabolice, iodul fiind inclus în reacțiile celulare, ducând la refacerea tiroidei. În anul 2005 

a început tratarea pacienților cu afecțiuni tiroidiene. 

Olga B, născută în anul 1981 – gușă difuză. Tratamentul cu medicamentele prescrise de doctori nu a dat 
rezultate, la spitalul raional i s-a spus că „Boala nu este tratabilă, ajungi oricum la operație”. Pacientei i s-a administrat 

polen 1 dată pe zi. După ceva timp gușa s-a resorbit, fapt confirmat de rezultatele ecografiei. Citând-o pe O.L., 

doctorului nu i-a venit să creadă că așa ceva este posibil. 

Irina Ș, 44 de ani, s-a îmbolnăvit la 41 de ani de gușă toxică difuză (boala Basedow), proeminența unui ochi, 

inflamarea puternică a tiroidei. Analizele (din cele spuse de doctor și bolnavă) au fost extrem de ridicate. Doctorul a 

trimis bolnava la analize la spitalul regional la fiecare două săptămâni. Alte simptome: tahicardie, tensiune arterială 

scăzută, edem puternic la nivelul membrelor inferioare, imunodepresie (în fiecare lună avea răceli permannete), 

fatigabilitate rapidă și oboseală. Am început să o tratez cu amestec de polen și miere în februarie 2017. A luat tirozolul 

prescris de medic împreună cu polenul timp de o lună și jumătate. Mai departe a fost tratată doar cu amestecul de miere 

și polen. După trei luni de tratament starea de sănătate a început să se amelioreze. În octombrie 2017 sănătatea era 

refăcută complet, toate analizele erau în limite normale, ochiul a revenit în poziția normală. 

Larisa M., născută în 1945, eutiroidie. După un an și jumătate de tratament cu polen, nu au mai fost descoperiți 
noduli, toate analizele fiind în limite normale. 

În cazul afecțiunii tiroidiene, cu cât tratamentul cu polen este demarat mai devreme, cu atât rezultatul va fi mai 

rapid și mai bun. Administrarea periodică de polen nu va permite dezvoltarea afecțiunilor tiroidiene. În tratamentul cu 

polen al bolilor enumerate, în majoritatea cazurilor nu este nevoie de medicamente din farmacie. Sunt cazuri de 

vindecare miraculoasă, inexplicabilă din punct de vedere științific, explică acest articol. Organismul se vindecă atunci 

când sunt create condițiile pentru refacerea naturală și arbitrară a proceselor metabolice. Acest lucru este posibil doar cu 

o alimentație echilibrată și adecvată, cu cantitatea optimă necesară de vitamine, microelemente, aminoacizi și alte 

componente sau în cazul tratamentului cu polen. Rezultatele și experiența în administrarea tratamentului demonstrează 

că fără administrarea polenului este imposibilă vindecarea afecțiunilor cu procesele metabolice modificate la nivelul 

celulelor din organism. 

 
 

 

Autorul articolului și al metodei de tratament 
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