Krystyna Alagor

TAJEMNICA
oczyszczenia organizmu.
OD AUTURA
"Nie przekonasz nikogo,
kto sam si´ nie przekona“
Platon
Wspó∏czesna ludzkoÊç zachodniej cywilizacji, wprawdzie nie umiera z g∏odu, ale ˝ywnoÊç przemys∏owo przerobiona kryje w sobie groêne bakterie, które ˝ycie zabierajà. Lody przekaza∏y mi gronkowca z∏ocistego, ser "pleÊniak" przyniós∏ mi paciorkowca; objawy zatrucia paciorkowcem przypominajà gryp´, ból g∏owy i gard∏a, ból mi´Êni i wysoka temperatura, sprawi∏y i˝ przez kilka miesi´cy leczona by∏am antybiotykami, ciàgle wymienianymi na inne. Obrzmia∏a
krtaƒ uniemo˝liwia∏a jedzenie i picie, a potem oddychanie. Niefortunna kuracja antybiotykami, zaka˝enia paciorkowcem zdiagnozowanego jako grypa, angina, uczulenia na leki itp., w konsekwencji pozostawi∏y mi grzybic´ (CANDIDA
ALBICANS); zadomowiony w organizmie grzybek penicylinowy nie podda∏ si´ leczeniu przez medycyn´ akademickà,
a medycyna Wschodu nie podaje sposobów leczenia, albowiem nie by∏o wówczas syntetycznych antybiotyków i nie znali dalszych konsekwencji takiej kuracji. Indianie pozyskiwali antybiotyki, przechowujàc zbo˝owe ciasto w wilgotnych
naczyniach glinianych, gdy ciasto spleÊnia∏o, stawa∏o si´ naturalnym lekiem o w∏aÊciwoÊciach antybiotyku.
D∏ugotrwa∏a kuracja antybiotykami, sprawi∏a, i˝ penicylinowy grzybek, jako konsekwencja owej kuracji, intensywnie z˝era∏ powierzchni´ b∏ony Êluzowej w ca∏ym organizmie, co z przera˝eniem potwierdzi∏ lekarz irydolog. Od zaprzyjaênionej osoby otrzyma∏am opis leczenia wszelkich schorzeƒ, w tym likwidowanie bakterii i wirusów, przy zastosowaniu WODY UTLENIONEJ, z proÊbà, by ten sposób leczenia przekazywaç innym. Aby upewniç si´, ˝e nie jest to
˝artem, wypróbowa∏am na sobie; dopiero wówczas, gdy zacz´∏am odczuwaç popraw´, a inni dostrzegaç odmian´ w moim wyglàdzie i fizycznej kondycji, przekazuj´ cudownà metod´ leczenia wodà utlenionà, dla zdrowych i chorych, bo:
"Lepszy jest cz∏owiek ukrywajàcy swà g∏upot´, ni˝ cz∏owiek ukrywajàcy swà màdroÊç."

WST¢P
Oczekujesz du˝o - dostaniesz du˝o,
oczekujesz ma∏o - dostaniesz ma∏o,
a je˝eli niczego nie oczekujesz,
to nic nie dostaniesz."(Edgard Cayce)
Z poÊród wielu oczekiwaƒ na dary losu, najsilniejszym pragnieniem cz∏owieka jest zdrowie, szczególnie wówczas,
gdy zdrowie przemienia si´ w chorob´. Czym zatem jest choroba?
Âwiat medyczny, dla odró˝nienia, poszczególnych stanów dysfunkcji organizmu okreÊla nazwami, lub uogólnia
jako jednostka chorobowa, a stan chorego organizmu doprasza si´ leku. W drugiej po∏owie XX wieku, szczególnie dynamicznie rozwin´∏a si´ medyczna wiedza akademicka, a za nià rozrós∏ si´ pot´˝ny przemys∏ farmakologiczny. Lekarze, aptekarze, producenci syntetycznych specyfików na coraz to nowe i coraz inaczej nazywane choroby, ˝yjà w systematycznie wzrastajàcym dostatku i dobrobycie, wy∏àcznie dzi´ki chorobom. Czy stworzone struktury medyczne, sà
zainteresowane zdrowiem spo∏eczeƒstw?
Chory osobnik staje si´ kurà znoszàcà z∏ote jajka. Czy ∏atwo jest zrezygnowaç z piel´gnowania chorób? Dawne
metody leczenia, apteki ∏àk i leÊnych polan, wyÊmiewane i lekcewa˝one odesz∏y w zapomnienie. Wspó∏czesny cz∏owiek,
przez okres rozkwitu medycyny i farmakologii, rozwija∏ si´ intelektualnie równie intensywnie, korzystajàc z logiki,
w oparciu o wiedz´ dawnej medycyny, potrafi∏by zadbaç o w∏asne zdrowie, ale bardzo przywyk∏ do wygody, ch´tniej
po∏yka tabletki i spokojnie oczekuje wyzdrowienia, a przy tym odpowiedzialnoÊç za wyjÊcie ze stanu choroby przerzuca na lekarzy i leki. Oto, Êlepy zau∏ek!
TreÊci ksià˝ek o leczeniu siebie, nie odnoszà si´ do chorób, wskazujà jedynie jak organizm oczyÊciç, odtruç, udro˝niç. Kiedy zdo∏amy usunàç z∏ogi, Êluzy, szlamy, z brudów organicznych powsta∏e guzy, zgrubienia, zniekszta∏cenia,
stworzone cysty, choroby znikajà samoistnie, te b∏ahe i te niepokojàce – zabraknie im chorobotwórczego Êrodowiska.
Istnieje wiele sposobów oczyszczania organizmu, a jednym z nich, dotychczas ukrywanym, jest intensywny proces spalania zalegajàcych w ustroju brudów, nagromadzonych w wyniku niedostatecznej przemiany materii i brudów
psychicznych stworzonych szkodliwymi emocjami, przy zastosowaniu WODY UTLENIONEJ. Przez ostatnie dwa wieki, niebywa∏a skutecznoÊç przywracania zdrowia, takà metodà, ukrywana by∏a przed ludzkoÊcià z przyczyn ekonomicznych uderzajàcych w interesy licznych struktur zajmujàcych si´ walkà z chorobami.
LudzkoÊç w Êwiecie kultury zachodniej, ˝yje w ciàg∏ym stresie, organizm nie spe∏nia poprawnie wielu funkcji wy-
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znaczonych przez natur´, mi´dzy innymi uk∏ad immunologiczny, który ma zadanie stwarzaç w organizmie wod´ utlenionà, produkowanà z wody i tlenu atmosferycznego, nie dostarcza do ustroju wymaganej iloÊci. Wed∏ug tajemniczej
metody oczyszczania, dostarczona z zewnàtrz woda utleniona rozpada si´ w organizmie na wod´ i tlen, tlen syci krew,
a jednoczeÊnie spala infekcje, wirusy, bakterie. Leczenie samego siebie, opiera si´ na zdobyciu logicznej wiedzy, ÊwiadomoÊç spo∏eczna jest na ogó∏ wystarczajàca, musimy jednak koncentrowaç uwag´ na obserwacji w∏asnego organizmu,
a trosk´ o zdrowie budowaç i kszta∏towanej przez mi∏oÊç do w∏asnego cia∏a.

LOGIKA I PROSTOTA
Nie staraj si´ zrozumieç wszystkiego,
bo wszystko stanie si´ niezrozumia∏e.
(Demokryt)
Tlen jest pierwiastkiem chemicznym (symbol O), to bezbarwny i bezwonny gaz, który aktywizuje proces spalania
w przyrodzie i wewnàtrz organizmu. Powietrze atmosferyczne zawiera oko∏o 23% tlenu; po burzy, w lesie, lub w pobli˝u wodospadu zawartoÊç tlenu w powietrzu jest wy˝sza. Tlen znajduje si´ w wodzie i organizmach ˝ywych, stanowi
równie˝ sk∏adnik skorupy ziemskiej. Proces spalania bez udzia∏u tlenu jest niemo˝liwy, niedostatek tlenu powoduje
i˝ spalanie jest niezupe∏ne, natomiast spalanie bardziej intensywne uzyskamy przy zwi´kszonym udziale tlenu. Aktywny udzia∏ bierze tlen w procesie spalania wewnàtrz ka˝dego organizmu, by przetworzyç materie (mas´ pokarmowà) w energi´ potrzebnà do utrzymania ˝ycia. Niedobór tlenu w ustroju powoduje niedostateczne spalanie, przez co
resztki nieprzerobionej masy zalegajà w organizmie i powodujà szkodliwe fermentacje, tworzà Êluz, szlam, guzy,
zgrutnienia, patologiczne twory komórek. Cia∏o fizyczne, to bardzo skomplikowana aparatura, zanieczyszczona organicznymi odpadami w wyniku niedostatecznego spalania, staje si´ chora, a jego funkcje upoÊledzone.
Przed dwoma wiekami, ówczesna medycyna wspomaga∏a spalanie wewnàtrz organizmu, przez podawanie zwi´kszonej dawki tlenu, zawartej w wodzie, którà obecnie znamy jako woda utleniona (wzór H2O2) Woda utleniona okreÊlana jest j´zykiem chemików, jako nadtlenek wodoru. Do celów leczniczych, nadaje si´ o st´˝eniu 3%. Na rynku znajduje si´ równie˝ 30% woda utleniona, nazywana perhydrolem - jest silnà truciznà. Wspó∏czesna medycyna, utlenionà
wod´ zaleca jako Êrodek dezynfekujàcy i odka˝ajàcy, wy∏àcznie do stosowania zewn´trznego.
Nie autoryzowane êród∏a, w formie rozmowy dziennikarza z lekarzem, wspó∏twórcà rosyjskiej medycyny kosmicznej, wynika, ˝e w XX wieku stosowali lekarze równie˝ wod´ utlenionà jako wewn´trzny lek. Wspó∏czeÊnie opracowane naukowe rozwa˝ania, potwierdzajà nadal skutecznoÊç leczenia przy wewn´trznym zastosowaniu nadtlenku wodoru, ich wyniki pozostajà ciàgle w wàskim kr´gu Êwiata medycznego.

Jakie zatem korzyÊci dla organizmu nieÊç b´dzie kuracja wodà utlenionà?
Wàtroba: Oczyszczona ze z∏ogów, t∏uszczu, trucizn, zasta∏ej krwi przez oczyszczenie Epsomitem.
Wàtroba podejmie prawid∏owe funkcjonowanie, poprawi si´ wzrok, wyzwoli od katarakty, w nadwra˝liwoÊci oczu
na Êwiat∏o – przypad∏oÊç ta zniknie. Uporzàdkuje emocje; z∏oÊç, gniew, sk∏onnoÊç do awantur i stany agresji, histerii
b´dà stopniowo zanikaç, uwolnimy si´ od stanów depresyjnych i przygn´bienia. Przez wzmo˝one spalanie organicznych zanieczyszczeƒ p´cherzyka ˝ó∏ciowego staniemy si´ bardziej tolerancyjni i elastyczni, uzyskamy ∏atwoÊç w podejmowaniu decyzji, staniemy si´ bardziej elastyczni w dostrzeganiu zmieniajàcego si´ Êwiata. Mi´Ênie stanà si´ równie˝
bardziej elastyczne, przez co, ustanà i zniknà nerwowe tiki, których nie potrafimy kontrolowaç. Zniknà tak˝e nadmierne skurcze mi´Êni, drgawki, ustanà ataki padaczkowe. Je˝eli mieliÊmy sk∏onnoÊç do zwichni´ç, do przemieszczenia si´
lub wypadania organów, to wzmocnione i elastyczne mi´Ênie zapewnià poprawnoÊç w funkcjonowaniu – zniknie problem niekontrolowanego wyp∏ywania moczu spowodowany upoÊledzeniem w pracy mi´Êni, u m´˝czyzn zanika przypad∏oÊç zwiotczenia genitaliów.
Podobnà popraw´ w pracy mi´Êni zauwa˝ymy przy niedyspozycji zwanej "stwardnieniem rozsianym“: O prawid∏owej kondycji wàtroby Êwiadczyç b´dà silne paznokcie - nie b´dà si´ rozdwajaç, nie b´dà ∏amliwe. Po oczyszczeniu,
odtruciu, udro˝nieniu wàtroby uregulujà si´ u kobiet miesi´czne krwawienia, poniewa˝ wàtroba jest magazynem
krwi, decyduje równie˝, ile krwi mo˝e uwolniç. Zniknà zbyt obfite i zbyt skàpe krwawienia, zaniknà równie˝ mi´Êniaki macicy. MàdroÊci starej medycyny Wschodu, przekonujà, i˝ wàtroba odpowiada za jakoÊç funkcjonowania nerwów,
a misternie spleciony system przewodzenia nerwów, stanowi zasadniczà cz´Êç mi´Êni, dlatego wszelkie dysfunkcje organizmu wynikajàce z niew∏aÊciwej sprawnoÊci mi´Êni, majà swoje êród∏o w wàtrobie jak i równie˝ w Êledzionie.
W myÊl medycyny Wschodu, wàtroba jest równie˝ siedliskiem emocji, w procesie oczyszczenia i odÊwie˝enia wàtroby, uwolnimy si´ od uwi´zionych przykrych emocji, które wywo∏ywa∏y wiosenne alergie – alergie te zniknà. Osoby
dotkni´te alkoholizmem, stopniowo przestanà byç niewolnikami na∏ogu.
Serce: W procesie oczyszczania organizmu przez bardziej intensywne spalanie, wywo∏ane dodatkowà porcjà tlenu pobranego z wody utlenionej, oczyszczamy ca∏y organizm, czyli wszystkie organy równoczeÊnie. Oczyszczenie serca, osierdzia sprawi, i˝ serce nie b´dzie obcià˝one wielkim wysi∏kiem. Udro˝nione ˝y∏y t´tnicze, przez utlenianie t∏uszczy odk∏adajàcych si´ na Êciankach naczyƒ krwionoÊnych, sprawià, i˝ krà˝enie krwi b´dzie prawid∏owe, ukrwiony b´dzie równomiernie ca∏y ustrój - zniknie a r t e ri o s k l e r o z a. Jelito cienkie; które wed∏ug medycyny Wschodu zo-
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sta∏o wyznaczone do wspó∏pracy z sercem, a przypisano mu zadanie oddzielania czystego od nieczystego, p∏ynnego od
niep∏ynnego, pracowaç b´dzie poprawnie – nie b´dà tworzyç si´ obrz´ki powodowane nadmiernym zatrzymywaniem
wody w organizmie, charakterystyczne przy niew∏aÊciwej pracy serca.
Âledziona i trzustka: Os∏abiona energetycznie Êledziona i trzustka, które w medycynie Wschodu traktuje si´
jako jeden parzysty organ, ÊciÊle ze sobà wspó∏pracujàcy, produkujà du˝o Êluzu, co jest wielkim zagro˝eniem dla ca∏ego organizmu. Âluz patologiczny blokuje t´tnice, ˝y∏y, energetyczne kana∏y, tworzy guzy, cysty, kamienie ˝ó∏ciowe
i nerkowe tak˝e wole na szyi. Âluz umiejscowiony w koÊciach stwarza ropnie, powoduje stany ˝apalne w´z∏ów ch∏onnych, gruczo∏ów piersi i gruczo∏ów p∏ciowych m´˝czyzn i kobiet.Okazuje si´, i˝ patologiczny Êluz wywo∏uje zapalenie
migda∏ków i chorob´ zwana Êwinkà, wprowadza w mia˝d˝yc´, chorob´ Morbus Artzheimera, stwarza pora˝enie po∏owiczne. Charakterystycznym stanem emocjonalnym jest melancholia, nadmierne myÊlenie, rozproszona pami´ç,
utrudniona staje si´ koncentracja uwagi. UpoÊledzone funkcje Êledziony i trzustki, mogà objawiaç si´ jako zapalenie
tkanki podskórnej (cellulit) i wybroczyny na skórze. W wyniku intensywnego spalania nagromadzonych Êluzów, uwolnimy si´ równoczeÊnie od dysfunkcji organizmu, znikaç b´dà upoÊledzenia w pracy Êledziony i innych organów.
P∏uca: Medycyna Wschodu do wspó∏dzia∏ania z p∏ucami przypisa∏a jelito grube. Niebezpieczeƒstwem dla organizmu sà Êluzy, tworzone w p∏ucach z powodu nadmiaru w spo˝ywieniu mleka i cukru. Jelito grube jest pojemnikiem
dla toksyn organicznych, chemicznych i psychicznych. Kuchnia wspó∏czesna obfituje w mi´so, przez co iloÊç toksyn fizycznych jest du˝a, przetworzona przemys∏owo ˝ywnoÊç zawiera chemiczne konserwanty, barwniki, substancje zapachowe i smakowe, zag´szczacze, przez co jelito grube wype∏nia si´ toksynami chemicznymi i kamieniami ka∏owymi
powodujàcymi zaparcia. Stresujàce ˝ycie wspó∏czesnego cz∏owieka, wype∏nione strachem, smutkiem, ˝alem powoduje
oci´˝a∏oÊç, psychicznie przyt∏acza; w jelicie grubym gromadzà si´ psychiczne brudy jako rezultat szkodliwych emocji.
Wydalajàc mas´ z jelita grubego, równoczeÊnie pozbywamy si´ toksyn psychicznych. Kiedy uk∏ad wydalania jest w stanie dysfunkcji, wówczas toksyny zatruwajà organizm, majà naturalnà potrzeb´ wydobycia si´ na zewnàtrz, próbujà
si´ wydostaç poprzez pory skóry, co objawia si´ zmianami na skórze. Dysfunkcja jelita grubego powoduje nadmierne
gazy, wzd´cia, biegunki lub zaparcia. Oczyszczenie gromadzàcych si´ toksyn, (przez oczyszczenie Epsomitem) poprzez
intensyfikacj´ spalania przy zwi´kszonej dawce tlenu poprawi stan psychiczny, przywróci skórze zdrowy wyglàd, powróci komfort sprawnego oczyszczania w uk∏adzie wydalania.
Nerki: Nerki, p´cherz moczowy, narzàdy p∏ciowe sà ze sobà energetycznie po∏àczone a zaburzenia w ich funkcjonowaniu mogà si´ mi´dzy nimi przemieszczaç. Natura wyznaczy∏a im odpowiedzialnoÊç za stan i jakoÊç koÊci, z´bów, poprawnoÊç s∏uchu, za jakoÊç w∏osów na g∏owie, za kondycje narzàdów p∏ciowych. Zapalenie stawów, ostreoporoza, rozmi´kczenie koÊci, rzeszotowienie koÊci w okresie dojrzewania ch∏opców, ∏amliwe z´by spowodowane sà os∏abieniem nerek. Rozdwajanie si´ koƒcówek w∏osów na g∏owie, to objaw niew∏aÊciwej pracy gruczo∏ów p∏ciowych. Oczyszczenie nerek i wspó∏pracujàcych z nimi p´cherza moczowego i narzàdów p∏ciowych, poprzez intensyfikacj´ spalania odpadów powsta∏ych w wyniku zachodzàcych procesów biologicznych przemiany materii, przywróci poprawnà prac´ tych
organów, uwolni od szkodliwych emocji, takich jak strach, nieuzasadnione l´ki, ciàg∏e obawy, paranoje.
Dawka wody utlenionej w organizmie rozpuszczona w wodach koloidalnych, stanowi dodatkowe paliwo, które stymuluje wszelkie biologiczne procesy, we wszystkich tkankach równoczeÊnie, pobudza do wi´kszej aktywnoÊci system
immunologiczny – natura wyznaczy∏a do produkcji w organizmie wody utlenionej system odpornoÊciowy.
Co powinniÊmy wiedzieç: W procesie samoleczenia nie mo˝emy szokowaç w∏asnego organizmu, musimy ustrój
przygotowaç, w tym przypadku, rozpoczynamy dawkowanie od 1 kropli szczególnie w wodach koloidalnych: srebro,
z∏oto, cynk, krzem, platyna. Nadtlenek wodoru pot´guje dzia∏anie tych suplementów.
Kiedy wychodzimy z zat∏oczonej sali kinowej, gdzie tlenu by∏ niedostatek, na Êwie˝e powietrze o znacznie wi´kszej iloÊci tlenu, odczuwamy lekki zawrót g∏owy, niekiedy mo˝e pojawiç si´ omdlenie, podobnie zachowa∏by si´ organizm, gdybyÊmy przyj´li od razu wi´kszà dawk´ tlenu.
W kuracji nadtlenkiem wodoru nie zaleca si´ specjalnej diety (mo˝emy jednoczeÊnie spo˝ywaç 1 zàbek czosnku
dziennie). Jest to kuracja oczyszczajàca przez intensywne spalanie zalegajàcych w organizmie ustrojowych zanieczyszczeƒ, dlatego przyjmowanie leków wskazanych przez lekarza pozostaje nadal w gestii medycyny - sà to równoleg∏e procesy. Sposób przyjmowania wody utlenionej, zalecany przez lekarza profesora Iwana Nieumywakina, wspó∏twórc´ rosyjskiej medycyny kosmicznej, jest nast´pujàcy:
Pierwszà porcj´ 3% wody utlenionej rozci´czonej w jednej ∏y˝ce wody przyjmujemy na czczo, na 30 do 40 minut
przed jedzeniem. Nast´pnà dawk´ przyjmujemy równie˝ na 30 do 40 minut przed zasadniczym posi∏kiem, albo na 2
lub 3 godziny po posi∏ku, jednak nie wczeÊniej ni˝ po 2 godzinach.

ETAP I
dzieƒ 3 razy po 1 kropli w 1 ∏y˝ce wody
I
III
dzieƒ 3 razy po 3 krople w 1 ∏y˝ce wody
V
dzieƒ 3 razy po 5 kropli w 1 ∏y˝ce wody
VII
dzieƒ 3 razy po 7 kropli w 1 ∏y˝ce wody
dzieƒ 3 razy po 9 kropli w 1 ∏y˝ce wody
IX
Po pierwszym etapie stosujemy przerw´ od 3 do 5 dni
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II
IV
VI
VIII
X

dzieƒ 3 razy po 2 krople w 1 ∏y˝ce wody
dzieƒ 3 razy po 4 krople w 1 ∏y˝ce wody
dzieƒ 3 razy po 6 kropli w 1 ∏y˝ce wody
dzieƒ 3 razy po 8 kropli w 1 ∏y˝ce wody
dzieƒ 3 razy po 10 kropli w 1 ∏y˝ce wody

ETAP II
W drugim etapie, kiedy przyzwyczailiÊmy organizm, przyjmujemy 3 razy dziennie po 10 kropli. Maksymalna
dawka, to 30 kropli dziennie, której nie wolno nam przekraczaç. Wod´ utlenionà mo˝emy przyjmowaç codziennie,
przez d∏ugi czas, 20- 21 dni, lub sporadycznie, albo w kilkudniowych kuracjach. Obserwujmy organizm - jest jak wielka màdra ksi´ga.
Zwi´kszone spalanie zanieczyszczeƒ organizmu, mo˝e wywo∏aç podwy˝szonà temperatur´ lub goràczk´, mogà
pojawiç si´ dreszcze, jako objaw podwy˝szonego goràca wewnàtrz ustroju, jest to normalne zjawisko w procesie oczyszczania przez aktywne spalanie.

Inne informacje:
1. Nadtlenek wodoru, dodany do wody, niszczy zawarte w niej zarazki tyfusu, cholery i inne.
2. Nadtlenek wodoru (1 do 2 ∏y˝eczek na 50 ml. wody) wskazany jest do p∏ukania jamy ustnej, do zakraplania
nosa, nasàczania tamponów do ucha.
3. Nadtlenek wodoru o st´˝eniu 3% mo˝emy nak∏adaç jako kompresy przy schorzeniach skóry: egzemy, brodawki, kurzajki, zmiany wywo∏ane grzybicà, wszelkie infekcje, stany zapalne skóry, i inne

UWAGA:
DoÊwiadczeni lekarze, w leczeniu nadtlenkiem wodoru, podajà wod´ utlenionà w formie do˝ylnych zastrzyków.
W metodzie samoleczenia by∏oby to zagro˝eniem dla ˝ycia – nie wolno stosowaç.
Ka˝dy cz∏owiek ma prawo do wiedzy, ale korzystanie z poznanej metody musi byç kontrolowane przez intelekt.
Zdrowie jest najwi´kszym pragnieniem, sami go zdobywamy, chronimy i z niego korzystamy – kochajmy zdrowie.

OCZYSZCZANIE WÑTROBY ZE Z¸OGÓW I KAMIENI KA¸OWYCH – czyli odblokowanie systemu
wydalniczego, jelita grubego, co daje odblokowanie trzustki, zanik wielu dolegliwoÊci.
Na oczyszczanie kamieni wybieramy takie dwa dni, aby byç raczej w domu, blisko toalety i ∏ó˝ka, by zastosowaç
si´ dok∏adnie do poni˝szej kuracji. W tych dniach, a nawet dzieƒ wczeÊniej nie powinno si´ za˝ywaç lekarstw.
Kuracj´ rozpoczynamy od zjedzenia lekkostrawnego Êniadania: owsianka z owocami, sok owocowy, chleb, miód
(nie powinno si´ jeÊç mas∏a i mleka), mo˝e byç pieczony ziemniak, warzywa gotowane z solà.
Od godz. 1400 – Nale˝y nie jeÊç ani piç. Je˝eli z∏amie si´ zakaz, nast´puje z∏e samopoczucie.
Porcj´ “Epson Salt“ (epsomit - siarczan magnezu ok. 100gr.) wymieszaç w naczyniu z trzema pe∏nymi szklankami wody. Ta porcja b´dzie do za˝ywania na 4 razy po 3/4 szklanki. W∏o˝yç t´ mikstur´ do lodówki (sch∏odzona smakuje lepiej i jest dobrze przyswajalna przez organizm.)
O godz. 1800 – Wypiç pierwszy raz 3/4 szklanki zimnego roztworu przygotowanego uprzednio. Mo˝na po wypiciu
przep∏ukaç usta wodà. Przygotowaç pó∏ szklanki „oliwy z oliwek“ (cold press-pierwszy wyt∏ok) oraz du˝y czerwony
grejpfrut, lub dwie cytryny.
O godz. 2000 – Wypiç drugi raz 3/4 szklanki roztworu “Epsomitu”.
2145 – Wlewamy po∏ow´ szklanki oliwy i wyciskamy sok grejpfruta, lub z cytryn. Powinna byç ca∏a szklanka. Przelaç do s∏oika, zamknàç wieczkiem i dobrze wymieszaç potrzàsajàc nim.
2200 wieczór – Wypiç ca∏à porcj´, którà wymieszaliÊmy. Najlepiej piç powoli przez s∏omk´, powinno to zajàç oko∏o
15 minut. Nast´pnie po∏o˝yç si´ na plecach z g∏owà wy˝ej tu∏owia i staraç si´ w tej pozycji zasnàç.
Nast´pny ranek – Nale˝y wypiç mi´dzy 500 a 700 nast´pnà porcj´ “Epsmitu”. Po wypiciu k∏adziemy si´ znowu do
∏ó˝ka, czekajàc na reakcj´. 2 godziny póêniej – wypiç ostatnià porcj´ “Epsmitu” i wróciç spowrotem do ∏ó˝ka.
Po dwóch nast´pnych godzinach mo˝na napiç si´ soku (pomaraƒcza lub grejpfrut) i po pó∏ godzinie zjeÊç jakiÊ
owoc. Po nast´pnej godzinie mo˝na ju˝ jeÊç normalne, kuracja skoƒczona.
W czasie tej kuracji, nale˝y byç blisko toalety, gdy˝ wydalamy co jakiÊ czas kamienie przez odbyt. W organizmie
(wàtrobie i jelicie grubym, znajduje si´ oko∏o 800-1500 kamieni. W czasie pierwszej kuracji mo˝na wydaliç oko∏o pi´ciuset kamieni. Dobrze jest t´ kuracj´ powtórzyç jeszcze po miesiàcu, co daje dalsze odblokowanie wàtroby ze z∏ogów
i kamieni. I póêniej systematycznie co 3-5 lat.
Likwidowanie kamieni ˝ó∏ciowych i nerkowych przez wod´ magnetyzowanà;
Na spodzie kubka, lub p∏ytce (ceramicznej, plexiglas itp.) przyklejamy cztery magnesy (ok 2000 gausów) w
kszta∏cie równoramiennego krzy˝a plusem do naczynia. Na p∏ytce stawiamy naczynie z wodà (pojemnik, butelk´,
kubek) lub do kubka magnetycznego wlewamy p∏yny: (kaw´, herbat´, wod´ z której gotujemy zupy) Woda stojàca na
magnetycznej p∏ytce magnetyzuje si´, czyli szybko (5-20 min) nasàcza si´ plusowà energià kosmicznà. Ta magnetyzowana woda rozchodzi si´ po organizmie zasilajàc ca∏y organizm wi´kszà ˝ywotnoÊcià, oraz rozpuszcza kamienie
˝ó∏ciowe i nerkowe. Podobnie jak do pralek wrzuca si´ gumowà kul´ magnetycznà, która zapobiega tworzeniu si´
kamienia na grza∏ce i go rozpuszcza (nie potrzeba do pralek u˝ywaç „kalgonu“)
Rozpowszechniane przez “Powrót do Natury” 80-345 Gdaƒsk ul. Pomorska 86d tel. (058) 556-3332
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