
Prezentacja przygotowana dla Słuchaczy Wykładów 

Pana Adama P. Anczykowskiego

Jest to prezentacja informacyjna zawierająca opis przypadku, 

w którym wykorzystano produkty wykonane przez 

Pana Adama P. Anczykowskiego.

Oficjalnie pragnę podziękować Panu Adamowi za jego 

zaangażowanie, chęć pomocy oraz drogocenne wskazówki,

dzięki którym nie doszło do infekcji oraz

proces leczenia został skrócony do minimum.



Proszę pamiętać, że każdy organizm jest inny i inaczej reaguje

na stan zagrożenia zdrowia i życia.

W przypadku dużej utraty krwi lub szoku pacjenta, należy bezzwłocznie 

wezwać pogotowie aby nie doszło do tragedii. 

Zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku w takich przypadkach ratuje życie.

Nie należy wykonywać zabiegów, które mogą pogorszyć stan pacjenta. 

Magdalena Serafin 



„Ucho”

Opis leczenia przypadku po ugryzieniu przez dużego psa.

ZAZNACZAM – pacjent nie dostał żadnych leków doustnych typu: antybiotyk, 

przeciwbólowy, przeciwzapalny, ani nie wykonano typowego w takich 

przypadkach zastrzyku przeciw tężcowi.

Pies szczepiony.   



Dzień 0 (13/10/2018)
Rana przemywana nierozcieńczonym CDS. Ormus doustnie dawka 

potrójna. Alfa Active dawka uderzeniowa 4 buteleczki, po 4 godzinach 

powtórka dawek na noc. Poza tym - CDS doustnie po 5 ml w szklance 

wody co 3 godziny. Krwawienie było bardzo trudne do opanowania. Zrobił 

to CDS. 



Dzień 1
Jak widać, tkanka skóry ucha jest całkowicie wyszarpana, została tylko 

chrząstka. 



Dzień 6
Stan zapalny jest widoczny. Rana spryskiwana tylko 

nierozcieńczonym CDS. Alfa Active 4 dziennie. Ormus doustnie, 

CDS doustnie 15 ml dziennie, oraz Ormus wsmarowywany w ranę. 



Dzień 8
Rana spryskiwana stężonym CDS. Alfa Active 4 dziennie, Ormus doustnie 

podwójne dawki. CDS doustnie do 10 ml. Stan zapalny był na tyle 

niebezpieczny, że zastosowano mieszankę węgla aktywnego z Ormusem. 

Węgiel absorbował w dużej mierze wysięk z rany i działał antyseptycznie. 



Dzień 9
Widoczna opuchlizna ucha, przód ucha bardzo mocno opuchnięty

i gorący w dotyku. Rana spryskiwana CDS. Wmasowywany Ormus, 

Alfa Active 2 dziennie, Ormus doustnie 2 dawki dziennie. Nadal 

CDS doustnie do 10 ml dziennie.



Dzień 18 
Widać proces gojenia. Jednakże górna część ucha nadal jest w 

lekkim stanie zapalnym. Blizna spryskiwana CDS. Wmasowywany 

Ormus, Alfa Active 2 dziennie, Ormus doustnie 2 dawki dziennie.



Dzień 19
Pogorszenie – pacjent nie miał możliwości smarowania ucha w ciągu dnia i był 

nałożony plaster na cały dzień. Niestety doprowadziło to do niniejszej sytuacji 

ponownego stanu zapalnego. 



Dzień 20 

 Nałożono Kompozycję Mineralną zmieszaną z Ziemią Okrzemkową.

Skład kompozycji:

- Woda z Reaktora Plazmowego Blue Lagoon.

- PBM - ProBioMinerał, złożona procedura mineralno – probiotyczna.

- Nano elementy: Złoto, Srebro, Miedź, Cynk, Magnez, Selen, Krzem.

 Protokół doustny bez zmian. 



Dzień 21

Stan zapalny został w ciągu 18 godzin wyeliminowany.

Działanie Kompozycji Mineralnej  jest 

błyskawiczne.

Odbudowa tkanki następuje bardzo szybko

i jest to nasz przysłowiowy

Kamień Milowy w tym procesie leczenia.



dla porównania dzień 19 i 21
(przed nałożeniem Kompozycji Mineralnej – 18 godzin po jej nałożeniu) 



Dzień 28

Poprzedni protokół doustny bez 

zmian.

Od dnia 21 wprowadzono 

Kompozycję Mineralną doustnie 

wraz z Ziemią Okrzemkową.

Widać narastającą tkankę 

pokrywającą chrząstkę.

Zewnętrznie stosowano Victria’s Oil. 



Dzień 44 (25/11/2018)
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Dzień 28

i dzień 44

Naszym 

zdaniem

UCHO

ODRASTA



Dzień 55
Protokoły doustne bez zmian, zewnętrznie 

Kompozycja Mineralna oraz Victoria’s Oil

Tworzą się naczynia krwionośne 

oraz tętniczki!

Struktura tkanki skóry jest 

identyczna (w miejscach już 

kompletnie uzdrowionych) ze 

strukturą tkanki 

nieuszkodzonej.

Zatem – nie ma blizny i ostrego 

przejścia pomiędzy strukturą 

tkanki nowej i starej. 



Dzień 44 oraz 55 

Porównanie 



Dla sceptyków, że inna perspektywa zdjęcia 



Dzień 44 i 55 
Porównanie – zauważono również, że w miejscach gdzie odbudowuje się chrząstka, powstaje mały 

strupek i w tym miejscu tkanka się odbudowuje. Proszę porównać kształt lewej strony i prawej w miejscu 

strupka. 



Dzień 28, 44 i 55 
Proszę porównać tkankę w miejscach uszkodzonych. Każde uszkodzenie tkanki oraz późniejsze jej 

odbudowanie – zawsze związane jest z bliznowcem. W przypadku zastosowania Kompleksu 

Mineralnego oraz Victoria’s Oil – blizny NIE POWSTAJĄ. Nie ma różnicy w „jakości” tkanki. 



Dzień 0 i 55 



Dzień 9 i 76 



Dzień 46 i 76

Widoczne

zmiany

w odbudowie

tkanki 



Dzień 9, 21 i 76



Dzień 76 Odrastająca NOWA 

tkanka jest 

WIDOCZNA 



ZAPAMIĘTAJ

 W lodówce musisz mieć CDS, on ratuje życie, jego wszechstronność użytkowania jest fenomenem. Do spryskania,  do picia, 

do dezynfekcji itd. 

 Alfa Active jako silny antyoksydant ratuje Cię od wolnych rodników, które uwalniane są w każdej sekundzie Twojego życia 

a szczególnie w przypadkach powypadkowych każdego pochodzenia. Zalet Alfy nie sposób wszystkich wymienić. 

 Kompozycja Mineralna – moim zdaniem jedyny produkt na Świecie, dający możliwości regeneracji i odbudowy martwej 

tkanki. Prawdopodobnie zawiera w sobie typ komórek macierzystych, które powodują odrastanie części utraconych. 

 ORMUS 

 Victoria’s Oil – zapobiega bliznowcom a lista zalet tego oleju jest bardzo długa włączając w to regenerację oraz

odbudowę tkanki.


