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Dr n. przyr. Zbigniew WIŚNIEWSKI
a HAMER i ASHKAR (1)

Z. Wiśniewski nacisk kładzie na jakość
środowiska, zwłaszcza diety, w tym
szczególnie na poziom witamin i
bioelementów w organizmie.
Uwzględnia procesy starzenia się. Na
triadzie: życie-choroba-śmierć buduje
model zapadania na raka. Analogia do
roślin. Śmierć jest tam, gdzie nie ma
życiodajnego pożywienia i metaboliki,
tlenu, krążenia (woda), równowagi H-OH,
jonowej…
Rekomenduje wysokoenergetyczne,
proste i naturalne żródła pożywienienia,
ziół, minerałów; wykorzystywanie analiz
radiestezyjnych i pól E-M w
oddziaływaniach na człowieka
Przy holistycznym podejściu sugeruje
ekstensywną spójność modelu energoterapeutycznego (składowa radiestezyjna
- mistrz Zb. Zbiegieni) z fizykochemicznym: urazy mechaniczne,
bakterie i wirusy zmieniające DNA/RNA
(por G Ashkar) , karmią się kosztem
zdrowych komórek malejącą ilością
pożywienia, tlenu, … zmasowany atak i
brak zasobów na życie!

Max GERSON – w holistyce ważne
enzymy!, TOŁPA – minerały !

„…zapewnia organizmowi ogromną dawkę
enzymów, witamin, minerałów i
składników odżywczych. Substancje te

"Uważam Gersona za
jednego z największych
geniuszy w historii
medycyny."

rozbijają chore tkanki, podczas gdy lewatywy
pomagają w usuwaniu z wątroby toksyn
zgromadzonych w organizmie na przestrzeni całego
życia”.

Albert Schweitzer, laureat Nagrody Nobla
•

Doktor Max Gerson:

"Lekarstwo na raka zostało wynalezione w....1928 roku!„- Cud
terapii Gersona
•

Doktor Max Gerson (1891-1956), genialny lekarz i naukowiec, który już 80
lat temu odkrył przyczyny powstawania raka, opisując je jako zespół
wyniszczenia tkanek wynikający z zaburzenia równowagi sodowopotasowej na poziomie komórkowym, postępującą toksemię organizmu
oraz permanentny niedobór składników odżywczych. Dr Gerson określił
raka jak chorobę całego organizmu, a nie poszczególnych jego organów.
Na bazie swoich odkryć, po ponad 35-ciu latach klinicznych doświadczeń,
opracował Terapię Gersona - wybitnie skuteczną, naturalną,
niespecyficzną terapię antynowotworową, nakierowaną na usuwanie
przyczyn, a nie skutków choroby. Terapia znana jest głównie z ponad
30-to letniego pasma sukcesów w walce z wieloma rodzajami raka, jednak
równie dobrze radzi sobie z innymi przewlekłymi dolegliwościami, m.in.:
cukrzycą, chorobami serca, chorobami reumatycznymi czy nadciśnieniem.
Mimo iż współczesna medycyna nazywa takie dolegliwości
''nieuniknionymi'' i ''nieuleczalnymi'' chorobami cywilizacyjnymi, oferując
jedynie symptomatyczne leczenie, to Terapia Gersona zaprzecza
wszystkim tym tezom - jest skutecznym narzędziem w leczeniu raka, nawet
w zaawansowanym stadium, oraz w walce z ponad 50 innymi chorobami zwalcza przyczyny tych schorzeń i odbudowuje cały organizm, pomagając
pacjentom w powrocie do pełnego zdrowia i w unikaniu chorób w
przyszłości. Terapia Gersona, mimo iż opracowana w Niemczech i USA,
może być z powodzeniem stosowana w polskich warunkach.

Holistyczne podejście do leczenia raka obejmuje doskonałe odżywianie, zioła,
elektromedycynę, oraz medycynę wibracyjną lub energetyczną, uzdrawianie
emocjonalne, a także terapię umysłową

•

Terapia Gersona to alternatywna metoda leczenia wielu
"nieuleczalnych" chorób, która najbardziej spektakularne sukcesy
odnosi w leczeniu raka. Tam gdzie klasyczna medycyna oferuje
jedynie objawowe leczenie, Terapia Gersona radzi sobie doskonale
przynosząc pełne uzdrowienie. Holistyczne podejście Terapii
Gersona nie ogranicza się, tak jak większość klasycznych czy
naturalnych metod do leczenia indywidualnych symptomów
choroby, ale traktuję organizm jako jeden całościowy mechanizm w
którym każdy z elementów pełni istotną rolę i jest powiązany z
wszystkimi innymi. Terapia nakierowana jest na usuwanie przyczyn
chorób a nie jedynie tłumienie ich skutków. Działa poprzez
rekonstrukcję naturalnych, potężnych systemów obronnych
organizmu, które aktywują jego zdolność do samoleczenia, nie
wywołując przy tym żadnych skutków ubocznych. Opiera się na
świeżym, ekologicznym pożywieniu, sokach owocowowarzywnych, starannie dobranej suplementacji, lewatywach z
kawy i całościowej detoksyfikacji ciała; wszystko to w celu
przywrócenia naturalnej zdolności ciała do samoleczania.
Niezmierna obfitość składników odżywczych dostarczana
codziennie w postaci świeżo wyciśniętego soku z owoców i
warzyw ekologicznych, zapewnia organizmowi ogromną dawkę
enzymów, witamin, minerałów i składników odżywczych.
Substancje te rozbijają chore tkanki, podczas gdy lewatywy
pomagają w usuwaniu z wątroby toksyn zgromadzonych w
organizmie na przestrzeni całego życia.

Oddychanie i metabolizm …na
wschodnią nutę ! (1)
(NS 2/2014)

TLENOTERAPIA !!! -i „Wietrzny oddech” Guolin
Qigong x 20; efekt 65% + Nieumywakin z H2O2?

Resume (1)
• Czynniki:
Hamer: udar psychiczny - Psyche
Askhar: kancerogen, promotor
Burzyński: antyneoplastony Chem.
Wiśniewski: witaminy, zioła AV i
strefy geopatyczne deficyty dietetyczne
Tołpa: mikroelementy
naturaliści
Gerson: enzymy
Metabolicy
Guolin i Butejko: oddychanie
…
…
Holistyka w homeostazie!!!

• Skupienie uwagi na!:
• Eliminacji stref geopatycznych.
• Diagnozy z uzupełnieniem
witamin oraz mikroelementów.
• Oczyszczanie organizmu w tym
detoksykacja.
• Bieżące utrzymanie zdolności
do homeostazy (zasób energii).
• Odbarczenie psychiczne z
wyszukaniem rozwiązań emocj.
• Właściwe dotlenienie organizmu
• Profesjonalne zbudowanie diet
i suplementacji
• Inne zalecenia profilaktyczne
i energoterapeutyczne
sharmonizowane z leczeniem.
* Jednoczesność i synergia !!!

Całą prezentację
• Można nabyć :
- Uczestnicząc w kursie stacjonarnym lub
indywidualnym, rzemieślniczym przygotowaniu
do zawodu - organizowanych przez Autora
niniejszej prezentacji;
- Zabiegając o licencję autoryzowanego przez
Autora wykładowcy zawodu (know how);
- Podnosząc wiedzę i doskonaląc umiejętności
jako samokształcenie z konsultacją Autora.
Kontakt: 601 805 111 (pon-pt, godz.17-18)
www.jmackiewicz.pl; jmackiewicz@onet.

