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Gdy Luna jest w Bliźniętach
(1–2.05) smaruj ciało
olejkami i balsamami,
świetnie się wchłoną.

Czekolada

natura dla urody

obroni cię przed słońcem!

Ale tylko gorzka. A poza tym: herbata,
owoc granatu, pomidory, brokuły.
W sam raz na słoneczną majówkę.
Nie dość, że wspaniale smakują, to jeszcze chronią nas przed skutkami zbyt gorącego

Czy wiesz, że...
Olej kokosowy działa jak balsam
przeciwsłoneczny o faktorze 2.
Dlatego tuż przed wyjściem na słońce
wsmaruj go w skórę. Tylko pamiętaj,
żeby kupić olej czysty, nierafinowany!

romansu ze słońcem. Wiosną i latem jedzmy je codziennie w dużych ilościach.
☛ Gorzka czekolada. A dokładnie kakao – zawarte w nim flawonoidy chronią skórę przed uszkodzeniami,
są jak kojący plaster na słoneczne podrażnienia.
☛ Herbata. To przebogate źródło polifenoli, które są strachem na promienie UV. Poza tym wymiatają
wolne rodniki, które dodają skórze lat. Najwięcej polifenoli ma biała herbata, zwana eliksirem młodości,
potem zielona i czarna.
☛ Granat. Zawiera dużo witaminy C, która również zwalcza wolne rodniki.
☛ Pomidory. To nieocenione źródło likopenu, który chroni przed słonecznymi poparzeniami.
Przy czym najskuteczniej działa nie ten z surowego pomidora, ale z przecieru, najlepiej z dodatkiem oliwy
(kwasy omega-3).
☛ Brokuły. Zawierają sulforafan – przeciwutleniacz, który przeciwdziała powstawaniu oparzeń słonecznych
oraz hamuje rozwój nowotworów.
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siÚ odbfotografowanego obiektu przejmujÈ informanformacjÚ odbjego kwantów ibstajÈ siÚ bliěniakami, które
pozostajÈ zebsobÈ wbstaïym kontakcie, jakby zebsobÈ
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karcie pamiÚci. Bliěniacze kwanty widziaï Einstein ibsam
byï tym zdziwiony, okreĂliï ich zachowanie „upiornym
dziaïaniem nabodlegïoĂÊ”. Udokumentowano ich istnienie ibzbudowano diodÚ zbbiaïym szumem. Oprócz
bliěniaczych kwantów ma wbtej terapii zastosowanie
takĝe numerologia. Program Quanteca to bazy danych
czyli zapisane nazwy rzeczy , które stosujemy fizycznie
dla poprawy zdrowia. One majÈ wedïug numerologii
swojÈ wibracjÚ. Litery wystukiwane nabklawiaturze
zapisujÈ siÚ nabtwardym dysku wbsystemie jedynkowo-zerowym. Taki zapis dioda zmienia nabwibracje,
abkwanty zebzdjÚcia przesyïajÈ je dobkwantów fotografowanego obiektu. Podczas skanowania zdjÚcia
dobór tekstów dobterapii odbywa siÚ rezonansowo.
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zbbujawki ibuderzyï tyïem gïowy obziemiÚ. Skarĝyï ssiÚ
iÚ nabból gïowy, ale poniewaĝ nie byïo wymiotów uznano, ĝe siÚ nic nie staïo. Dioda oceniïa to
tó
inaczej ibpostanowiïa usunÈÊ
drobne nastÚpstwa tego zdarzenia, które organizm sam
nie potrafiï zlikwidowaÊ. Rok
temu zgïosiïa siÚ dob mnie
zrozpaczona wïaĂcicielka kota,
która korzystaïa zbusïug bardzo
znanego jasnowidza ibdowiedziaïa siÚ, ĝe jej ukochany
ibschorowany zwierzak za trzy
miesiÈce zejdzie zbtego Ăwiata.
Powiedziaïam, ĝe sprawdzimy

nieomylnoĂÊ tego Pana ibzrobiïam terapie naboczyszczenie caïego organizmu. Kotek dobtej pory ma siÚ
dobrze. Ostatnio robiïam terapiÚ kilku kotom, które
byïy wbzïym stanie zbpowodu nadmiaru kreatyniny
we krwi. Wszyscy weterynarze nie widzieli dla nich
ratunku. Po wïÈczeniu naĂwietlania kotkom wracaïa
szybko energia ibapetyt, abbadanie krwi pokazywaïo
kreatyninÚ wbnormie.
Pisaïam juĝ obprzypadku mononukleozy ibgorÈczce
Denga. Najgorsze sÈ tzw. wirusy stresu. Naleĝy dobnich
Cytomegalie. Dioda odczytuje go ubwielu osób. Uaktywnia siÚ podczas dïugiego stresu, abtym samym spadku
odpornoĂci ibczyni ogromne spustoszenia. Pierwszy
raz zobaczyïam go wbterapii dziewczyny, która byïa
wbĂpiÈczce odbtrzech miesiÚcy. ¿yïa dïugo wbstresie
pobnagïej Ămierci swojej ukochanej babci. Jej organizm
produkowaï czerwone ciaïka krwi, abcoĂ je natychmiast
niszczyïo. Nie mogli sobie poradziÊ zbtym ani lekarze,
ani uzdrowiciel, który odbbardzo dawna nad niÈ pracowaï. Wybudzenie nastÈpiïo jakiĂ czas pobwïÈczeniu
Quanteca. Ostatnio zadzwoniï dobmnie klient zbproĂbÈ
obratunek, bo nie moĝe wyjĂÊ zbinfekcji.
Zobaczyïam bardzo aktywnego wirusa
Cytomegalie. Klient ĝyje wbduĝym stresie
wiÚc wirus ma warunki dobrozwoju ibdlatego doskonaïe preparaty podnoszÈce
szybko odpornoĂÊ tym razem nie dziaïaïy.
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