NARAVNO ZDRAVILO PRI RAZNIH VNETJIH - PROTI
ODPORNOSTI IN ZA ZDRAVLJENJE RAKA
RECEPT:
V kolikor je potreba po zaužitju tega sirupa manjša, je bolj, da si pripravite manjšo
količino tega sirupa, (I-varianta) ker se po daljšem času lahko pokvari.
I.

Varianta:
½ kg ingverja (korenina)
½ kg medu (akacija ali gozdni)
1-2 propolisa (2 x 15 ml)
1 – 2 limoni
10 – 15 kapljic GRENIFIT-a (stabilizator iz grenivkinih pešk)
2 – 3 žličke BIO cimeta

Ali pa:
Dve večji korenini INGVERJA očistite in iz nje iztisnite sveži sok. To je približno ½ kg.
Iz tega dobite okrog 3 - 4 dl soka. V kolikor nimate ožemalnika na polža, lahko ingver
v skrajnem primeru tudi naribate zelo na drobno. (lahko uporabite tudi električni
sekljalnik, vendar pa ni priporočljiv zaradi prevelikega števila obratov in kovinskega
rezila).
Najprimernejše je, če iz ingverja iztisnete sok z ožemalnikom zelenjave, ki ga nato
pomešate z domačim medom.

V kolikor pa želite uporabiti tudi pulpo (suhe vlaknine), ki ostanejo pri sočenju, pa
lahko dodatno še zmeljete v ožemalniku, da so vlaknine bolj drobne. Sicer pa vlaknin
ni potrebno uporabiti, ker so zelo težko prebavljive. V tem primeru mora biti ingver
olupljen.
Ingverjev sok ali nariban ingver zmešajte s pol kg domačega medu (akacija). K tej
mešanici dodajte še PROPOLIS in dobro premešajte ter dajte v kozarec.
Zaužijete 3 do 4 čajne žličke na dan.
Uporabljajte plastično ali leseno žličko, nikakor ne kovinske.
V kolikor imate revmatoidni artritis, pa k tej mešanici dodajte vsakokrat ½ male
žličke BIO cimeta in počasi zaužijte. Lažje in bolj enostavno je, če k skupni mešanici
primešamo BIO cimet, da se lepo raztopi in ga tudi lažje zaužijemo.
Prvi učinki »zdravila« se začutijo čez dva do tri dni ……….. to zdravilo prebuja od
mrtvih !!!

Za zdravljenje raka, pa uporabljajo določene klinike po svetu naslednjo
mešanico: (lahko je tudi polovična mešanica)

II.

VARIANTA

1 kg medu (akacija)
1 kg ingverja (naredite iz tega sok)
1 – 2 propolisa
Sok 3 -4 limon
Vse skupaj pomešajte in date v flaške, ki jih predhodno sterilizirate. Dobro je, da se okrog
flašk zavije alu folija in se postavi v temen in hladen prostor, najbolj v hladilnik.
Uporabiti vsak dan 3 – 4 krat 1 žličko ali 0,3 dl (štamperček)
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