A RÁK GYÓGYÍTÁSA

Gyógynövényes parazitairtó program
A laposférgek, hengeresférgek, protozoa, még a baktériumok és vírusok is meglepően könnyen elpusztíthatók a Zappernek és ennek a gyógynövényes programnak
az együttes használatával. Éppen ezért a program nem csak a rák ellen használható,
hiszen ez egy általánosan alkalmazható kezelés, mely szinte minden betegség ellen
hatásosnak bizonyul.
1. Extraerős feketedióhéj tinktúra (lásd Receptek)
1. nap: (ez az a nap, amikor elkezdi; lehetőleg még aznap, amikor megkapja a
tinktúrát)
Egy cseppet tegyen 1¼ dl vízbe, és igya meg éhgyomorra, bármelyik étkezés
előtt.
2. nap: 2 cseppet 1¼ dl vízbe, étkezés előtt kell meginni.
3. nap: 3 cseppet 1¼ dl vízbe, étkezés előtt kell meginni.
4. nap: 4 cseppet 1¼ dl vízbe, étkezés előtt kell meginni.
5. nap: 5 cseppet 1¼ dl vízbe, étkezés előtt kell meginni.
6. nap: Öntsön 2 kávéskanállal ½ dl vízbe. Kortyolgassa el, de ez ne tartson
tovább 15 percnél. (80 kg-os testsúly felett tegyen a vízbe 2½ kávéskanállal! 3
kávéskanálnyinál többet ne, mert nem tapasztaltuk semmi előnyét!)
Ez az adag az egész testben elpusztít minden, még megmaradt fejlődési stádiumot, legyenek azok akár a béltartalomban vagy az elektromos áram által elérhetetlen helyeken is. A tinktúrában lévő alkoholtól egy kicsit szédülhet. Maradjon ülve
addig, amíg ismét jól nem érzi magát! Esetleg tegye a tinktúrát meleg vízbe, hogy
az alkohol egy része elpárologjon belőle. Ne tegye forró vízbe, mert az károsíthatja
a szer parazitaölő erejét. Azután vegyen be 500 mg niacinamidot, hogy az alkohol
mérgező hatását közömbösítse. Enyhe émelygést is érezhet egy pár percig. Sétáljon
egyet a friss levegőn, vagy egyszerűen pihenjen addig, amíg az érzés elmúlik. Adhat
hozzá több vizet, mézet vagy fűszert, hogy kellemesebb ízű legyen.
Egy éven keresztül, vagy addig, amikor a betegsége már csak egy ködös emlék
lesz, minden héten vegyen be 2 kávéskanál extraerős feketedióhéj tinktúrát. Ezt
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azért kell megtennie, hogy elpusztítson minden élősködőt, melyeket a családjától,
barátaitól és az állatoktól elkap.
A családtagok és barátok minden második héten vegyenek be a tinktúrából 2 kávéskanállal, hogy elkerüljék az ön megfertőzését. Anélkül, hogy a
szimptómák mutatkoznának rajtuk, hordozhatnak a beleikben néhány parazita fejlődési alakot. Ha azok átkerülnek a rákban szenvedő beteg szervezetébe, akkor újból meg fogják támadni a rákos szervet.
Most talán azt kérdezi, hogy miért kell 5 napot várnia, hogy a 2 kávéskanálnyi
adagot bevehesse? Ez kizárólag a kellemetlenségek elkerülése miatt van. Talán érzékeny a gyomra, vagy aggódik az esetleges mellékhatások miatt. A hatodik napra
viszont már meggyőződhetett róla, hogy semmilyen mellékhatása nincs a tinktúrának.
Gyorsabb előrehaladás: Ha már az első csepp extraerős feketedióhéj tinktúra
bevétele után meg van győződve annak gyógyító erejéről, vegyen be 2 kávéskanállal, mindjárt az első napon.
Lassabb előrehaladás: Ellenkező esetben, ha már a gyógynövény bevételének
a gondolatától is irtózik, vagy a biztonságosságában kételkedik, folytassa a cseppenkénti emelést, amilyen ütemben kívánja, mindaddig, amíg elég bátor nem lesz,
hogy az igazán hatásos adagot, a 2 kávéskanálnyit bevegye.
2. Fehérüröm kapszulák (tartalmazzanak 200-300 mg fehérürmöt, lásd Beszerzési források):
1. nap: Vegyen be 1 kapszulát ebéd előtt (vízzel).
2. nap: Vegyen be 1 kapszulát ebéd előtt.
3. nap: Vegyen be 2 kapszulát ebéd előtt.
4. nap: Vegyen be 2 kapszulát ebéd előtt.
Ezen a módon folytassa az adag emelését a 14. napig, amikorra az adag már
elérte a napi 7 kapszulát. Az összeset vegye be egyszerre (gyorsan egymás után)
úgy, hogy az egy adag legyen. Az ezután következő két napon szintén 7 kapszulát
vegyen be. Ezután már egy héten csak egyszer szükséges a 7 kapszulát bevenni, de
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azt az élete végéig, a „Karbantartó parazitairtó program”-nak megfelelően. A hatodik napig próbálja meg tartani az előírt ütemet, hogy biztos lehessen benne, hogy
az összes kifejlett bélmétely elpusztult. Ezután, ha szükséges, lassíthat a tempón.
Sokan, akiknek érzékenyebb a gyomruk, szívesebben maradnak egy-egy adagon
hosszabb ideig, mintsem hogy kövessék az itt megadott ütemet. A hatodik nap után
a saját belátása szerint dönthet az ütemezéssel kapcsolatban.
3. Szegfűszeg:
Töltsön meg 00-ás kapszulákat frissen őrölt szegfűszeggel; ha ez a méret nem
kapható, használjon 0-ást vagy 000-ást! Vásároljon zselatinkapszulákat, vagy más
vitaminkapszulákat, és ürítse ki azokat! Amennyiben kapható frissen őrölt szegfűszegkapszula, annak legalább 500 mg-osnak kell lennie. Az élelmiszerboltban
kapható őrölt szegfűszeg nem használható! Vagy őrölje azt meg saját maga, vagy
lásd Beszerzési források.
1. nap: Háromszor 1 kapszula, étkezések előtt.
2. nap: Háromszor 2 kapszula.
3-10. nap: Háromszor 3 kapszula, minden nap.
A 10. nap után: Egyszer egy héten 3 kapszulát vegyen be egyszerre az élete
végéig, a „Karbantartó parazitairtó program”-nak megfelelően.
Álmatlanság ellen szedjen ornitint (elalvás előtt). A paraziták elpusztítása idején akkor is álmatlanság gyötörheti, ha egyébként nincsenek ilyen problémái.
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A parazitairtó program egyszerű diagramja
Pipálja ki az adagot, miután bevette.

Nap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Extraerős feketedióhéj tinktúra

Fehérüröm kapszula
(200-300 mg)

csepp, naponta egyszer, étkezés előtt
1
2
3
4
5
2 kávéskanál
mostantól egyszer egy héten

db, naponta egyszer,
étkezés előtt
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

6
2 kávéskanál

Szegfűszeg kapszula
(0-ás vagy 00-ás
méret)
db,
naponta háromszor
1, 1, 1
2, 2, 2
3, 3, 3
3, 3, 3
3, 3, 3
3, 3, 3
3, 3, 3
3, 3, 3
3, 3, 3
3, 3, 3
3
mostantól egyszer
egy héten

7
7
7
7
mostantól egyszer egy héten
3

Ettől a ponttól fogva nem kell szigorúan betartania a táblázatot, de válasszon ki
egy napot, amikor egyszer egy héten mind a három készítményt beveszi, egyszerre!
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