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  !מחלת  הסרטן  "  גוג  ומגוג" הנדון  מלחמה במחלת  הדור  מחלת 

ם  שונים  והיא  מדובר  במלחמה רוחנית  ועליה כבר  הרחבתי  את  הדיבור  המסמכי
  . פוגעת  לנו  ביכולות  החשיבה והתפיסה שלנו  

ברים  י  שנה לפני  כן  בא20 הביטוי לה הוא  כמובן  גשמי  בפגיעה  המתרחשת  
כל  הרפואה הטבעית  לסוגיה יודעת  אופנים  רבים  להלחם  בה .הפנימיים  שלנו  

ויעילים  נטורופתית  וכאן  אני  מרכזת  מספר  אמצעים  ביתיים  פשוטים  
  .והומיאופטית  למלחמה בה  

מחקרים  .    מהכימו  החזק  ביותר  10000לימונים  שטופים  וקפואים  חזקים  פי  .  1
יש להוציא מהפריזר  ולגרר  . במכון  ויצמן  לפני  מספר שנים  הוכיחו  עובדות  אלו  

  .על  האוכל  לפחות  לימון  כל  יום

יש לקחת  כפית מומסת  בכוס  מים  :   לשתיה  של  חברת  סופרב  סודה רפואית .  2
  .ולשתות  בכל  יום  

  .יש להשתמש  באופן  קבוע  בחומץ  תפוחים  במים  כף  במי  לימון  או  במים  .  3

4.VISCUM   AlBUM     יש  להשיג  בגלובולים  בפוטנץ  הומיאופטי :     הסנה הבוער
  גלובולים  על  בסיס  קבוע  בכל  15   ולקחת  30CHים   בבתי  מרקחת  הומיאופטי

  .יום  

ל  "לוי  יצחק  העוסק  בהדברה  ונפגע  והחלים  בעצמו  פתח  מירקות  ופירות  מחו.  5
חומר לתזונה  והוא  מטפל  בביתו  ובמחקר  בצפת  אשר  אושר  על  ידי  ועדות 

  .ם  "מחקר נסגר  לאחרונה לאור לחצי  רופאים  קונבנציונליים  ברמבה.  הלסניקי  

  0505209169:  נייד  שלו  

  : תזונה  לריפוי מערכת  העיכול והקיבה  שהם  הנפגעים  הראשונים  . 6

 אכילת  ירקות  מבושלים  כשבוע כולל  אורז  בשמתי   ולאחר מכן  הוספת  ביו  קארד 
  . בבתי  מרקחת  על  פי  הזמנה  שלהם  ניתן  להשיגם   .55וביו  



 

 

טיפול  מיידי  בכל  תופעות  פטרת  וקנדידה   שהם הגורמות  לפגיעה  במערכת  .  7
  .החיסון  של  הגוף  

חשוב מאוד לעבור לתזונה  והספר  .    אחת  הבעיות  הקשות  היא  חומציות  הגוף  
  .ת  הלכה למעשה  הטוב ביותר  בנושא  הוא  ספרו  של  עינן  הטבעונו

ר  סדובסקי  וכן  לינדה "  של  ד120וכן ספרים העוסקים ברפואה טבעית  כמו עד 
  .קלארק  תרופות טבעיות  למחלות  שכיחות  

  . ר  שמי  שגיב  כדי  לודא את  המצב  "  ניתן  לבדוק טיפת  דם  אצל  ד

 באמבט  מי  מלח  מים  הטיפול  החיצוני  כולל  שטיפת  הרגלים וכל  איברי הגוף .   8
  .המלח  הניתן  להשגה  במחיר נמוך  בכל  בתי  הטבע  בארץ

הטיפול  הפנימי  כולל  נטילת  מי  כסף  על  בסיס קבוע  לטיהור  כל  המערכות  .   9
    046230692והטוב ביותר  הוא אילן  רז  המכין  לבדו  את  מי  הכסף  נייד 

  :הטיפולים  הארומתרפיים .  10

   צמחי  x13השמנים  כוללים  שמנים  רבים  והטוב ביותר  הוא  השמן  הטיפולי   
  .מרפא אותו  פתחתי  שמן  שהוא  כמובן  אנטי  דלקתי  ואנטי  סרטני מובהק 

ניתן  להשיגו    בבתי  טבע  ובתי  מרקחת    וההכוונה נעשית  על  ידי  בטל  
  בברכה  רחל     .  0508743977

  

  

  


