
zdravi ochrana a prevence

  Zdraví - ochrana a prevence
  

  
    systemická řízená detoxikace    tipy na ochranu a prevenci
našeho fyzického zdraví     nezáv
islost na farmaceutickém lobbingu za vlastní zisky
 
 
vlastní odpovědnost za svůj zdravotní stav
 
 
uvolnění zadržených traumatických energií a bloků v těle
 
 
prevence před destruktivními likvidačními programy vládnoucích
elit
 
      .  
  Naše zdravotnictví, které je zaměřeno převážně jen na symptomy
a neléčí příčiny, ale většinou jen odstranuje nebo potlačuje
následky skutečných příčin, což je v důsledku velmi nebezpečné
pro celkové zdraví a imunitu člověka, je pod vlivem následujících
faktorů:
    
    -  farmaceutický lobbying  
    -  traumatické obranné strategie všech účastníků (konzervatismus, zaslepenost, odpor vůči
novému, potřeba kompenzace deficitů a vlastních projekcí....)   
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    -  politické zisky a kontrola voličů přes strach o zdraví a vytváření závislosti a kontroly  
    -  destruktivní programy vládnoucích elit v rámci plánů potřebné redukce obyvytelstva a
kontroly plodnosti   

  Význam zdravotnického systému (v současném stavu) lze tedy
vidět v těchto oblastech:
    
    -  akutní pomoc v případě úrazů, otrav, náhlých záchvatů apod....  
    -  v případě potřeby odborné podpory a odborných úkonů (např. porody, těhotenství ...)  
    -  v případě potřeby získání určité specializované odborné analýzy či diagnostiky,
monitoringu  ...   
    -  v případě potřeby předepsání určitého léku v rámci jeho nedostupnosti nebo zbytečně
větší finanční zátěže   
    -  pomoc a zásah ve stavech, kdy už je tělo opravdu trvale funkčně a strukturálně
poškozeno  (což ovšem může být často předmětem důvodného rozdílného názoru, kdy
tomu tak je a kdy nikoliv, protože mnoho klientů s nějakou definitivní oficiální diagnózou zjistilo
po práci na sobě, že to vůbec nemusí být pravda)   
    -  v případě potřeby pomoci, kdy tělo z nějakých důvodů nezvládá proces vlastní detoxikace
(ať vědomé či nevědomé při nějaké nemoci či infekci) nebo při systemické chybě v
detoxikačním procesu.   

  V rámci prevence a minimalizace své závislosti na současném
zdravotnickém systému, j e zapotřebí se věnovat těmto oblastem:
    
    -  Práce s psychikou na systemických a traumatických zapleteních a
psychosomatických tématech obecně - veškeré fyzické zdravotní problémy mají své
skryté psychosomatické souvislosti a příčiny a všechny nám předávají nějakou zprávu. Tato
práce je základem efektivity a vhodného využití všech dalších oblastí.
 

    
    -  Vědomé žití a tvoření reality (bez nevědomých kompenzací a obran, s realným
vnímáním životních hodnot bez vytváření iluzí).   

    
    -  Vědomé stravování - hlavním přínosem všech výživových systémů je zvědomění
stravovacích zvyků, poskytnutí pozornosti tomu, co jíme, jak to jíme, kdy to jíme a co to s náma
dělá, jak na to reauguje tělo a duše. Vyhýbání se některým konzervantům, glutamanům a
aspartamu, fluoridům, ...   

    
    -  Systemická řízená detoxikace - bliže po otevření odkazu  - je velmi důležité aby
detoxikace probíhala opravdu systemicky a řízeně
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    -  Optimální způsob systemické práce na sobě je například v rámci komplexního
přístupu SiT Systému   
    -  

  
    -  Využití dalších podpůrných preventivních přípravků a způsobů, jako např.:  
    -  postupné řízené a přirozené odlehčování stravy,   
    -  specializované bylinné směsi, ovocné a zeleninové šťávy, bylinné podpůrné prostředky
a kůry, energoinformační
bylinné přípravky ,   
    -  extrakty z čínských a jiných léčivých hub,   
    -  obecně jakékoliv přípravky vybrané a potvrzené na diagnostickém přístroji EAV,  
    -  zásaditost/kyselost - udržování optimálního pH v těle,   
    -  pravidelná očista střeva - klystýry (v lékárně či zdravotnických potřebách koupený
irigátor za 200-400Kč, tekutina: zelený čaj s jablkem, vlastní urina, kol. Ag, mms1 ...) a
tinktura ořešáku amerického
dle receptury Dr. Clarkové, 
hřebíčové kůry, ....
 
    -  koloidní Ag ( 2-3dcl kol.Ag 40ppm / den / 1.týden , každý další týden nižší poloviční
dávka až do 1-2 měs. nebo jako akutní podpora či preventivně), koloidní
zlato
(podpora imunity a vitality, otevření starých zátěží)
 
    -  MMS1 ( 2-3 aktivované kapky po cca 1-1,5 hod, cca 8-10x den, aktivace 1kapka
chloritanu sodného : 5 kapkám roztoku kyseliny citrónové a nechat 3 min aktivovat, pak dolít
2-3dcl čisté vody bez bublinek a bez chlóru, možno použít též čerstvou šťávu jablečnou,
brusinkovou či ananasovou, nevhodný je pomerančový džus a džusy s přídavky vit. C) - značný
efekt na všechny nachlazení, chřipky, angíny, záněty, zápaly, infekce, malarie, rozpouštění cyst
parazitů, vyrovnávající pH prostředí v těle - zapotřebí ale používat řízeně a optimálně s
diagnostikou EAV protože jinak hrozí po likvidaci parazitů (v nejlépe dostupných oblastech těla)
k jejich rozprostření a vytlačení hlouběji do těla!!   
    -  MMS2 (podpora imunitního systému, podpůrně k MMS1 u vážných chorob, jsou hlášeny
výborné výsledky při léčbě rakoviny či AIDS),   
    -  MMS3 - zatím testovaná varianta spojující MMS1 a MMS2 do jednoho přípravku,
zaměřená spec. na vážné choroby   
    -  VMS - varianta aktivace chloritanu sodného a přípravy dioxidu chloru pomocí HCl místo
kyseliny citronové či citronové šťávy, tato varianta při správné přípravě a technice užití by měla
být účinnější a zdravější pro náše tělo   
    -  vitamíny - zejména vit. D3 (2000-4000 IU/den - u vážných případů i více, preventivně v
zátěžových obdobích pak 1000IU/den, vzhledem k celosvětovému výraznému deficitu D3 u
lidské populace jde o zásadní prevenci a podporu při léčbě běžných i těžkých chorob
 
    -  frekvenční terapie Zapper (zapping) a Plasma generátor - selektivně zvolené frekvence
na likvidaci konkrétních parazitů a patogenů nebo na podporu funkce jednotlivých orgánů
našeho těla   
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    -  Dechová cvičení, harmonický pohyb a cvičení ...  
    -  Tělesné systemické terapie - jako základní MFK metoda  a pak podpůrné systemické
terapie - CST ,
shiatsu...
 
    -  minimalizace očkování a vakcinace - dnes je už známo dostatek informací o
nebezpečném působení očkování, o látkách přidávaných do vakcín a jejich vlivu, o zneužívání
vakcín k jiným účelům a vlivu farmaceutického lobby   
    -  vyhnutí se fluorizačním programům - voda, zubní pasty, některé potraviny ...
fluoridizace byla používána už za války i po ní cíleně na kontrolu svobodné vůle vězňů, vojáků a
obyvatelstva a má další destruktivní dopady na lidské zdraví
 
    -  odstranění amalgamů (Hg) ze zubních výplní - nejen odvrtání, ale vypálení laserem -
důležité pro předejítí trvalé stimulace imunitních reakcí na toxický prvek, neustálým zánětům
dásní vedoucím k paradentóze, udržování infekčních ložisek v těle s dopadem i na jiná místa v
těle   

    

    

  

  

vit. D3 - www.swanson.cz

  

koloidní stříbro - přístroje na vlastní výrobu - www.ag-plus.cz  ,  www.ionic-pulser.cz  , 

  

MFK metoda -  www.mfkcentrum.cz , www.mfkinstitute.cz  nebo zde u nás v centru - viz. MFK
metoda

  

.

  

- více o psychosomatických souvislostech -  zde
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- více o vlivech traumatických zapletení - zde

  

.
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