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Hoewel ontsteking is aangewezen als een onderdeel van chronische ziekte, is wat nog moet worden 
ontdekt door medisch onderzoek het echte verhaal waarom deze ontsteking in de eerste plaats aanwezig 
is.

Zo vaak is de virale explosie in onze moderne wereld de schuld. Verschillende stammen en stammen 
(meestal onbekend uit medisch onderzoek en wetenschap) van het Epstein-Barr-virus, gordelroos, HHV-6
en andere herpesvirussen, samen met bacteriën en parasieten, liggen ten grondslag aan het lijden van 
heel veel mensen. Om van deze wijdverbreide ontsteking en andere slopende symptomen van chronische
ziekten af te komen, moeten we de ziekteverwekkers kwijtraken. Betreed kattenklauw, het kruid dat ook 
bekend staat onder de Spaanse naam uña de gato . Cat's Claw is een van de krachtigste middelen om de 
epidemie van chronische en mysterieuze ziekten in de 21e eeuw om te keren.

Krachtige bondgenoot voor elke ziekte en symptomen
Cat's Claw (Uncaria tomentosa) is een tropische houtachtige liaan waarvan de schors al honderden jaren 
wordt geoogst voor medicinale doeleinden. Kattenklauw kan bijna elk symptoom helpen verlichten, van 
neurologische tot spijsverteringssymptomen. Hoewel kattenklauw enige aandacht heeft gekregen 
vanwege zijn helende eigenschappen, is het de wetenschap nog steeds onbekend dat het kruid bioactieve
farmaceutische verbindingen bevat die synthetische medicijnen vervangen. Te vaak worden antibiotica 
gebruikt tegen bepaalde ziektes zoals de ziekte van Lyme. De wereld zou er anders uitzien als 
kattenklauw de plaats zou innemen van antibiotica; het ziektecijfer zou afnemen en het herstel zou 
versnellen, ongeacht de diagnose voor een bepaalde ziekte.Natuurlijk hebben farmaceutische antibiotica 
hun plaats en doel. Kattenklauw is echter uniek omdat ziekteverwekkers zoals bacteriën er niet resistent 
tegen kunnen worden, zoals soms wel tegen antibiotica . Al meer dan drie decennia ben ik voorstander 
van de wonderbaarlijke genezende voordelen van kattenklauw omdat het zo'n essentiële ondersteuning is
voor zoveel aandoeningen en symptomen.
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Adaptogeen wapen tegen virussen, bacteriën en parasieten
Parasieten als Babesia en bacteriën als Bartonella zijn niet bestand tegen de toorn van kattenklauw. Het 
kruid doodt deze en andere insecten zonder de zogenaamde doodsreactie van Herxheimer die zo vaak 
voorkomt bij antibiotica, omdat de bioactieve farmaceutische verbindingen in het kruid de vernietiging 
van de ziekteverwekkers reguleren tot een niveau dat de individuele persoon kan verdragen. Cat's Claw is
ook geweldig in het bestrijden van virussen zoals het Epstein-Barr-virus(bijna iedereen heeft minstens 
één van de meer dan 60 varianten van EBV – lees meer in Medical Medium Schildkliergenezing: de 
waarheid achter Hashimoto's, Graves', slapeloosheid, hypothyreoïdie, schildkliernodules en Epstein-Barr. 
Uiteindelijk zal medisch onderzoek een groep van antivirale adaptogenen, en wetenschappers zullen 
beseffen dat kattenklauw bovenaan die lijst staat. Het kruid is het ultieme geheime wapen in de strijd 
tegen PANDAS (pediatrische auto-immuun neuropsychiatrische aandoeningen geassocieerd met 
streptokokkeninfecties), ALS, keel, MS, mysterieuze pijntjes en kwalen, en meer.
Cat's Claw staat ook bekend om zijn vermogen om het lichaam te ontdoen van de beruchte streptokok , 
die vaak ten onrechte wordt gediagnosticeerd als gist of Candida. Miljoenen vrouwen nemen antibiotica 
en antischimmelmiddelen die de problemen alleen maar erger maken, omdat de streptokokkenbacteriën 
die urineweginfecties veroorzaken zo vaak resistent zijn tegen antibiotica. Cat's Claw verlaagt met gemak
streptokokken, waardoor het het ultieme UTI-verlichtende kruid is en een essentieel hulpmiddel van onze 
tijd.Strep is ook de werkelijke oorzaak van vele andere symptomen en aandoeningen, waaronder 
cystische acne, bacteriële vaginose, SIBO, sinuspijn en congestie, otitis media, darmaandoeningen, 
keelpijn, styes en meer. Cat's Claw is ook een fantastisch kruid voor het afbreken van E. coli, C. difficile 
en andere bacteriën.

Hersen- en leverondersteuning
De glycosiden, proanthocyanidinen en beta-sitosterol in kattenklauw hebben een gunstig effect op 
het geheugen, waardoor het een uitstekend supplement is voor de preventie van de ziekte van Alzheimer 
en andere cognitieve/geheugenstoornissen. Het helpt ook het gepersonaliseerde immuunsysteem van de 
lever, waardoor het de kans krijgt om op krachten te komen en zichzelf te resetten voor het volgende 
gevecht. Het helpt de lever zijn omgeving te stabiliseren.

Ontstekingsremmend, tegen kanker en tegen kanker
De meeste kankers worden veroorzaakt door virussen zoals EBV. Kattenklauw breekt virussen af en 
versterkt tegelijkertijd het immuunsysteem, waardoor het een krachtige ondersteuning is bij kanker en 
tumoren. Om meer te weten te komen over de werkelijke oorzaak van tumoren, kunt u het hoofdstuk 
over leverkanker lezen in het boek over hoe u de lever kunt overwinnen: reacties op eczeem, psoriasis, 
diabetes, streptokok, acne, jicht, opgeblazen gevoel, galstenen, bijnierstress, vermoeidheid , 
leververvetting, gewichtsproblemen, SIBO en auto-immuunziekten. Het is ook een krachtige 
ontstekingsremmer.
Houd er rekening mee dat als u zwanger bent of zwanger probeert te worden, kattenklauwen uit uw 
medicinale regime moet blijven.

Conditie
Als je een van de volgende aandoeningen hebt, probeer dan kattenklauw in je leven te brengen:
Elke vorm van kanker; Ziekte van Lyme; alle cofactoren van de ziekte van Lyme (waaronder Borrelia, 
Bartonella, Babesia en mycoplasma); bacteriële overgroei in de dunne darm (SIBO); amyotrofische 
laterale sclerose (ALS); keelontsteking; panda's; keelpijn; multiple sclerose (MS); dyskinesie; reumatoïde
artritis (RA); urineweginfecties (UTI); nierinfecties; lymfoom (inclusief non-Hodgkin's); Chlamydia 
pneumoniae; schimmelinfecties; migraine; prikkelbare darmsyndroom (PDS); zweren; Epstein-Barr-virus 
(EBV) / mononucleosis; gordelroos; HHV-6; HHV-7; HHV-8; HHV-9; de onbekende HHV-10, HHV-11 en 
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HHV-12; knobbeltjes; herpes simplex 1 (HSV-1); herpes simplex 2 (HSV-
2); acne; bekkenontstekingsziekte (PID); vitiligo; slaapproblemen; voorbijgaande ischemische aanval 
(TIA); plantaire fasciitis; psoriatische arthritis;

Symptomen
Als u een van de volgende symptomen heeft, probeer dan kattenklauw in uw leven te brengen:
Ontsteking, pijn, tinnitus of oorsuizen, overmatige groei van candida, problemen met het 
temporomandibulair gewricht (TMJ), gastritis, tintelingen en gevoelloosheid, neurologische 
hartkloppingen, hoofdpijn, hersenmist, parasitaire en bacteriële infectie, spasmen, verlamming van Bell, 
frozen shoulder, spasmen tics, zwakte in ledematen, branderig gevoel in of op het lichaam, indigestie, 
tintelingen, trillen, slikproblemen, onduidelijke spraak, nervositeit, epileptische aanvallen, huiduitslag, 
rustelozebenensyndroom, duizeligheid, evenwichtsproblemen, pijn bij beweging van het lichaam, 
spierkrampen , spierspanning, spierzwakte, nekpijn, gewrichtspijn, kaakpijn, ontsteking.

Emotionele steun
Wanneer iemand klaar is om te oordelen of het schuldspel te spelen, is de eerste stap dat die persoon 
zich ervan bewust is dat hij het doet. De volgende stap is om de klauw van de kat te krijgen. Het kruid is 
buitengewoon nuttig bij het verminderen van het gevoel van urgentie, zodat je in plaats van automatisch 
op een situatie te reageren, wat tijd kunt nemen om na te denken, te verwerken en om te gaan met wat 
er is ontstaan met een evenwichtige geest.

Spirituele les
Mensen zijn constant op zoek naar de heilige graal van gezondheid. Bij elke nieuwe trend hopen we dat 
dit het antwoord is, de bescherming waarop we hebben gewacht, de ontdekking die ons leven zal 
veranderen. Ondertussen zit er een wondermiddel - een kattenklauw - op de plank bij de 
natuurvoedingswinkel, en we komen er voorbij. Of we voegen het toe aan onze kruidentoolkit en 
vergeten het te gebruiken. Het komt uit de tropische jungle, dus je zou denken dat de exotische 
oorsprong meer interesse zou wekken. Maar nu is het binnen handbereik, haalbaar, en daarom denken 
we dat het te toegankelijk is om het echte werk te zijn. Als we Cat's Claw een echte kans zouden geven, 
zouden we zien dat het echt een magische genezer is.
Ons hele leven verwaarlozen we zulke reddende genaden. Cat's Claw leert ons om ze opnieuw te 
evalueren. Heb je ooit een persoon, bezit, object of kans onderschat en achteraf besef je dat je het 
geschenk van een leven hebt opgegeven? Wat is er op dit moment dat je zou kunnen helpen als je het 
toelaat? Cat's Claw leert ons dat wat we zoeken soms dichtbij is. We hoeven alleen maar de 
tegenwoordigheid van geest te hebben om die dagelijkse wonderen te herkennen die hun weg naar ons 
hebben gevonden, zodat we ze kunnen opvangen.
Ontdek de genezende eigenschappen van tientallen andere voedingsmiddelen in Medical Life Changing 
Foods: Red jezelf en degenen van wie je houdt met de verborgen genezende krachten van groenten en 
fruit.

TIPS
• Zorg er bij het kiezen van een kattenklauwkleurstof voor dat deze niet op alcoholbasis is. Alcohol 

doet de gunstige effecten van gras teniet.
• Neem een fles kattenklauwtinctuur mee als onderdeel van uw noodpakket als u op reis 

gaat. Neem tijdens de reis, wanneer u het zich kunt herinneren, kleine doses van de tinctuur. Het 
is een geweldig hulpmiddel om je immuniteit te versterken en je te beschermen tegen malaria en 
bacteriële infecties.
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• Ongeacht welk gezondheidsprobleem u met kattenklauw gebruikt, neem uw thee of tinctuur 's 
avonds, wanneer de helende eigenschappen het meest efficiënt werken.

(Opmerking: sommige bezoekers zoeken mogelijk ook naar de spelling "kattenklauw" bij het zoeken naar
"cats claw". Dit zijn lokale of regionale varianten van dit heilzame kruid.)
Bron: Medisch medium
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