PROTOKÓŁ ZIOŁOWY

PASOŻYTY i GRZYBY
Bardzo wierzę w moc natury, nauczyłam się tego przez lata praktykując naturalne metody
leczenia i pomagając najpierw moim własnym dzieciom i sobie. Jednak te naturalne siły działają
powoli, stopniowo, nie przynosząc natychmiastowych efektów, których często właśnie oczekujemy.
W naszej nowoczesnej kulturze szybki EFEKT jest czymś pożądanym i normalnym. Staramy się
przyspieszać rozwój roślin i zwierząt w rolnictwie. Ale przecież to jest zupełnie odwrotnie niż
naturalny porządek świata. Dobre rzeczy wymagają czasu, a to jest wartość, którą chcę, abyś
zrozumiał i przyjął jako NADRZĘDNE PRAWO NATURY. Budowanie czegokolwiek wymaga czasu,
duże drzewo rośnie przez 30-40 lub więcej lat, dobra marka lub firma powstaje przez lata. Szybkie
metody działają na krótką metę i nie trwają długo. Zatem proszę po raz kolejny abyś zaakceptował
że proces zdrowienia zajmie długi czas, im dłużej byliśmy chorzy, tym dłużej będziemy zdrowieć.
Poniżej nowe ziółka, które najlepiej zakupić przed rozpoczęciem Zielonego Restartu i
zacząć pić najwcześniej od 3go lub 4go dnia protokołu Zielony Restart, czyli jak bakterie i grzyby
będą bardzo osłabione już i łatwiejsze do zaatakowania, nie dadzą rady się tak mocno bronić.
Rano i wieczorem, porcja 2 łyżeczki namoczone wcześniej w zimnej wodzie destylowanej.
Jednocześnie z ziołami na pasożyty polecam powtórzyć zioła nerkowe, by wzmocnić nerki na czas
kuracji przeciw pasożytniczej, bo jest to spore obciążenie dla nerek.
Do ziół używamy ceramiki, szkła, porcelany ewentualnie plastiku, ale nigdy metalu.
Najlepiej przeprowadzić tę kurację przez 12-14 dni potem zrobić przerwę 1-2 tygodnie i ponowić
kurację, niezależnie od diety, bo przy powtórce ziół będziesz już na pewno w diecie mieć dużo
więcej owoców.
W późniejszym czasie, po oczyszczaniu, warto powtarzać te zioła 1-2 razy w roku, aby
utrzymywać czystość organizmu i chronić od nadmiernej ilości patogenów, które na początku
bardzo łatwo wracają jak już raz w nas były i mieszkały. Pasożyty zostawiają jajeczka jako
zabezpieczenie ich bytu, grzyby zostawiają zarodniki, a tych pozbyć się najtrudniej i wymaga to
dużo czasu i cierpliwości. Zatem utrzymuj dietę bez produktów, które je karmią i powtarzaj kuracje
ziołowe okresowo, a z czasem będziesz widzieć że objawy znikają, że coraz rzadziej coś się dzieje i
coraz lepszy jest Twój stan zdrowia.

Mieszanka na pasożyty
Koci pazur, kora
Tymianek
Wrotycz
Orzech Czarny, łupiny
Korzeń Kurkumy
Jagody Jałowca
Pau D Arco
Piołun
Goździki
* jeśli nie możesz znaleźć wszystkich składników tutaj podanych, zapytaj w sklepie zielarskim, czy można to czymś
zastąpić, lub po prostu zrób herbatę bez tego składnika. Nadal będzie działać, bo te składniki działają trochę podobnie.
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