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 Rezumat 
 Atunci când este injectat venin de albine nativ, acidul formic şi melitina cauzează o reacţie locală sub formă de hiperemie, 
umflături şi dureri puternice. Toate aceste efecte pot fi înlăturate dacă se "înţeapă" într-o pânză sterilă şi densă (acul nu poate fi reţinut 
de o pânză poroasă). Primele fracţiuni de venin de albine ar trebui injectate în pânză timp de 5-6 secunde până la un minut, conform 
scopului. Apoi se ia cu o pensetă sterilă ascuţită acul din imediata apropiere a pungii de venin şi se înţeapă cu el într-un punct activ din 
punct de vedere biologic (PAB) timp de o secundă sau chiar mai mult (perioada depinde de stadiul sistemului de imunitate, de scop şi 
de numărul dozelor pediatrice deja primite. Primul test biologic dureză o secundă, veninul fiind injectat în coapsă (regiunea cortico-
suprarenală) sau, dacă se poate, în punctul Shang-Mang. Dozele pediatrice ale veninului de albine se potrivesc mai bine pentru tratarea 
copiilor, a oamenilor bătrâni şi a oamenilor care suferă de orice fel de alergie. Timp de mulţi ani am tratat polinoza cu doze pediatrice de 
venin de albine şi extern cu 5% ulei de propolis, chiar şi în condiţii sezoniere acute, reuşind s-o înlătur. Un ac poate fi folosit în 10 pînă 
la 15-PAB-uri. În cazul neuralgiei faciale, dozele pediatrice de venin de albine pot fi folosite cu succes. Dozele pediatrice de venin de 
albine şi de propolis au avut acelaşi efect ca şi corticosteroizii şi imunosupresorii, fără a avea efectele secundare ale acestora. Am 
observat de mai multe ori inhibarea creşterii procesului autoimun. Complexele imune din sânge au fost distruse şi eliminate în ţesutul 
nefros. Veninul de albine opreşte procesul autoimun, cum ar fi poliartrita reumatoidală, lupul eritematos şi altele. Dozele pediatrice de 
venin de albine şi dozele mari de propolis pot reface sistemul imunitar al pacienţior suferind de SIDA. 
 
 
 Atunci când este injectat venin de albine nativ, acidul formic şi melitina cauzează o reacţie locală sub 
formă de hiperemie, umflături şi dureri puternice. Toate aceste efecte pot fi înlăturate prin "înţeparea" într-o 
pânză sterilă şi densă (acul nu poate fi reţinut de o pânză poroasă). Primele fracţiuni de venin de albine ar 
trebui injectate în pânză timp de 5-6 secunde până la un minut conform scopului. Apoi cu o pensetă sterilă 
ascuţită se ia acul din imediata apropiere a pungii de venin şi cu el se înţeapă într-un punct activ din punct 
de vedere biologic (PAB) timp de o secundă sau chiar mai mult (perioada depinde de stadiul sistemului de 
imunitate, de scop şi de numărul dozelor pediatrice deja primite). Primul test biologic durează o secundă, 
veninul fiind injectat în coapsă (regiunea cortico-suprarenală) sau, dacă se poate, în punctul Shang-Mang. 
Este confortabil şi nu este înfricoşător pentru un pacient dacă acesta poate privi cum îi este luat braţul şi cum 
este înţepat pentru o secundă, în timp ce se vorbeşte cu el. Tratamentul este posibil bineînţeles numai dacă 
pacientul nu a consumat alcool timp de o săptămână sau dacă nu suferă de vreo alergie. Eu aplic această 
metodă din 1998. În general am 46 până la 84 de pacienţi pe lună, şi aproximativ jumătate dintre ei sunt 
trataţi cu doze pediatrice. 
 Pacienţii sunt totdeauna avertizaţi în ceea ce priveşte incompatibilitatea dintre veninul de albine şi 
alcool: 

1. Veninul de albine epuizează; 
2. Starea sistemului imunitar se înrăutăţeşte (apicultorii care sunt înţepaţi şi care nu duc un mod de 

viaţă cumpătat nu vor fi longevivi); 
3. Consecinţele imprevizibile ale unui şoc, chiar şi a unui şoc anafilactic. 
Dozele pediatrice de venin de albine oferă posibilitatea tratării mai ales a copiilor, oamenilor în 

vârstă şi a oamenilor care suferă de orice fel de alergie. Timp de mai mulţi ani am tratat polinoza cu doze 
pediatrice de venin de albine şi extern cu 5% ulei de propolis, chiar şi în timpul unor condiţii sezoniere acute 
şi am reuşit s-o elimin. Înţepăturile le aplic în regiunea cortico-suprarenală, punctele Shang-Mang şi nas. În 
cazul bolilor respiratorii acute înţeparea în nas înseamnă oprirea acestora de la bun început. Semnele de 
rinită dispar în câteva secunde. Migrenele pot fi înlăturate de asemenea foarte uşor folosind punctele de pe 
frunte, deasupra sprâncenelor, de pe tâmple şi de pe bărbie. Pe faţă vor rămâne pete mici roz care vor 
dispărea însă după 15 minute. Un ac poate fi folosit în 10 până la 15 PAB-uri. Timpul poate fi variat de la o 
secundă la mai mult. 

Un copil de patru ani cu astm bronşic a putut întrerupe tratamentul cu hormoni după ce a fost tratat 
extern cu 5% ulei de propolis timp de o lună şi apoi intern cu doze pediatrice de venin de albine injectabil  
(s-a început cu 1 PAB timp de o secundă o dată pe săptămână, nu mai puţin de trei ori, apoi 1-2 PAB-uri de 
trei ori, data următoare timpul de înţepare fiind prelungit). Drept rezultat am avut un copil normal, căruia i-a 
plăcut să ia produse apicole. El are acum şapte ani şi continuă să le ia. 

Este plăcut să observi copiii. Fişele lor sunt întotdeauna păstrate în cabinetul nostru pentru a rezolva 
toate probleme lor. Foarte des ei îşi aduc prietenii la "School of Zoung Beekeepers and Apitherapists" 
("Şcoala tinerilor apicultori şi apiterapeuţi"). 

În cazul unor leziuni perinatale a sistemului nervos cu deficienţe piramidale, copiii sunt trataţi cu 
produse apicole înaintea injectării de venin de albine. Eu recomand în general alifia uleioasă. O aplic pe 
vârful degetului, cu care trec de-a lungul şirei spinării de două ori în decursul unei săptămâni. În restul zilelor 
masaj cu ulei de propolis. De asemenea se recomandă să se ia miere seara înainte de a merge la culcare şi 
Apilak (un preparat cu lăptişor de matcă) dimineaţa. 
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În cazul neuralgiilor faciale, dozele pediatrice de venin de albine pot fi folosite cu succes. Ele permit 
evitarea reacţiilor locale ca hiperemia şi umflarea. Adolapina, substanţa analgezică, antiinflamatoare şi 
capabilă să refacă componenta conductibilităţii nervoase, este cea care înlătură neuralgia. 

Doza pediatrică este unică. Folosită în mai multe PAB-uri are un puternic efect curativ. O pacientă în 
vârstă de 76 de ani a fost tratată cu doze pediatrice din ianuarie până în mai, odată sau de două ori pe 
săptămână. Spre marea surprindere a rudelor ea a reînceput să lucreze în grădină, ceea ce nu făcuse de 
ani buni. Ea a continuat să ia produse apicole şi s-a simţit bine. Toamna a alunecat şi a căzut, dar a avut 
doar nişte hematoame mari, cu toate că înaintea tratamentului cu venin de albine şi produse apicole ea a 
fost diagnosticată cu osteoporoză. În prezent continuă să ia produse apicole, îşi poartă singură de grijă, 
găteşte, spală şi ia parte la activităţi publice. 

Un copil cu diagnostic de polipi (stadiul 2) a fost adus la mine de la mama lui, în loc să facă operaţia 
recomandată. I-am prescris propolis uleios extern şi intern (de câteva ori pe zi timp de o lună şi jumătate). 
După un test, în care propolisul a fost frecat pe mână, i s-a frecat spatele timp de două săptămâni pentru 
îmbunătăţirea imunităţii şi nasul de 1-3 ori pe zi. I-am prescris de asemenea şi Apilak dimineaţa şi miere 
înainte de culcare. Doza pediatrică de venin de albine i-a fost injectată o dată pe săptămână timp de o lună 
şi jumătate. Dozele pediatrice n-au cauzat nici umflături şi nici eriteme şi copilul nu a simţit nici un fel de 
durere, astfel încât el se simte mai bine şi vine la tratament cu plăcere. Copilul a putut respira pe nas atât 
ziua cât şi noaptea şi ORL-ul nu a mai depistat polipi. Mai târziu am recomandat ca timp de şase luni să ia o 
linguriţă de miere cu propolis înainte de a merge la culcare ca doză de suport şi cel mai bine toata viaţa ca 
protecţie faţă de tulburări ecologice şi pentru prevenirea cancerului. 

Noi nu tratăm adulţii în fiecare zi cu venin de albine, ci doar o dată sau de trei ori pe săptămână. În 
prima zi, veninul de albine tratează prin propriile sale componente. A doua zi, sistemul imunitar, cortexul 
suprarenal, hipofiza şi glanda tiroidă se liniştesc şi încep să acţioneze hormonii secretaţi natural. Ei nu 
provoacă efecte secundare precum edeme, sindromul Cushing şi osteoporoza, cauzate de hormonii sintetici. 

Dacă înţepăturile de albină sunt aplicate în fiecare zi, se suprimă secreţia de hormoni nativi. Corpul 
uman are nevoie de ceva timp ca să reacţioneze la veninul de albine injectat. Cu cât pacientul este mai în 
vârstă, cu atât mai important este acest fapt. Pacienţii cu alergii au perioadele lor proprii între înţepăturile cu 
albine, câteodată o dată pe lună. Alergologii încep în general să trateze cu doze minimale şi cu perioade 
lungi între acestea, apoi cresc dozele şi scurteză perioadele. 

Am observat de mai multe ori inhibarea creşterii sistemului imunitar. Complexele imune din sânge au 
fost distruse şi eliminate din ţesutul nefros. Veninul de albine a oprit procesul autoimunitar, ca poliartrita 
reumatoidală, lupusul eritematos şi altele. Dozele pediatrice de venin de albine şi propolisul au avut aceleaşi 
efecte ca şi corticosteroizii şi imunosupresorii, fără efectele secundare ale acestora. 

Dozele pediatrice pentru persoanele mai în vârstă sunt injectate o dată pe săptămână sau la 
douăsprezece zile. Aceştia suportă bine înţepăturile de albine după ce au luat timp de 2-3 săptămâni 
produse apicole. 

Pacienţii noştrii ştiu că: 
1. înţepăturile cu albine tratează, 
2. înţepăturile cu albine sunt un sprijin, 
3. înţepăturile cu albine ajută în caz de urgenţă, 
4. înţepăturile cu albine previn. 
Dozele pediatrice de venin de albine şi dozele masive de propolis pot reface sistemul imunitar al 

pacienţilor bolnavi de SIDA. 


