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Książkę
Cud terapii Gersona

  

Terapia doktora Maxa Gersona.

Komentarz do filmu Cud terapii Gersona:
Lekarstwo na raka zostało wynalezione! ...w 1928 roku! Oto film o terapii, którą nazwać
można Świętym Graalem leczenia nowotworów. Ale nie tylko. Terapia ta, z powodzeniem
leczy 57 innych schorzeń, z których wiele uznano za "nieuleczalne". Rak, choroby serca,
nadciśnienie, cukrzyca, migreny, reumatyczne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane,
depresje, uzależnienie od narkotyków, gruźlica, zespół przewlekłego zmęczenia, czy
osteoporoza to tylko niektóre z nich. 

Na czym polega terapia? 
Konwencjonalna zachodnia medycyna "leczy" wszystko środkami chemicznymi, które
często nie powodują poprawy, a zwykle jedynie zatruwają dodatkowo organizm. Musi się
on wtedy oprócz walki z chorobą zmagać z usuwaniem trujących chemikaliów. 

W przeciwieństwie do standardowej medycyny, terapia Gersona zapewnia ciału
odpowiednie warunki, w których ma ono okazję wyleczyć się samo. Dostarcza się mu
potężną dawkę naturalnych substancji odżywczych w postaci świeżych soków, a z
drugiej (dosłownie :-)) strony oczyszcza się organizm ze wszelkich toksyn robiąc
lewatywy z organicznej kawy. 

Oglądając film, niechybnie dochodzimy do wniosku, iż standardowa medycyna i stojące
za nią potężne multimiliardowe koncerny farmaceutyczne nie są zainteresowane
terapiami, które faktycznie działają, a co gorsza zaangażowane są czynnie w ich
zwalczanie. Liczą się bowiem zyski, a na te przy terapii Gersona trudno liczyć, gdyż
każdy w zaciszu domowym może leczyć się sam używając powszechnie dostępnych
warzyw, owoców i kawy. Dr Gerson do lat 50' XX wieku wyleczył wiele tysięcy osób, a
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wyniki swoich badań przedstawił przed rządową komisją Stanów Zjednoczonych. Sprawę
wyciszono. Dr Gerson zdążył opublikować wyniki swoich badań przed śmiercią. 

  

Doskonałą wyciskarkę
soków warzywnych i owocowych

  

Doktor Gerson zmarł w 1956 roku. Wiele wskazuje na to, że został zamordowany.
Komu zależało i nadal zależy na tym aby ta terapia, która przynieść może tyle dobra dla
cierpiących ludzi, nie była stosowana przez oficjalna medycynę? Kto stracił by na tym,
gdyby zamiast wydawać pieniądze na "lekarstwa" w aptekach ludzie kupowali by
warzywa i owoce?
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Najogólniej rzecz biorąc terapia Gersona polega na gruntownym oczyszczeniu
organizmu i dostarczenia mu wraz ze zdrową żywnością dużej dawki potasu. 
Prawdopodobnie chodzi o to samo co w Sodzie dla Zuchwałych - naturalną metodą
podnieść pH powyżej 7. By tak podnieść pH za pomocą warzyw trzeba ich zjeść ładnych
kilka kilogramów dziennie. Stąd soki. To zdanie laika, nie bierzcie go tak zupełnie
poważnie.

Natomiast absolutnie poważnie zapytamy.
Skąd wziąć czyste, ekologiczne warzywa? Trzeba wynieść się na wieś i samemu
uprawiać ogródek.
Przeprowadzenie terapii Gersona w domu jest bardzo, bardzo utrudnione, choć możliwe.
Natomiast ma pełne szanse powodzenia w wyspecjalizowanych ośrodkach.
Podobno jeden taki powstał w Polsce ??? (prosimy o adres, www ???)
Na pewno działa Gersonowski ośrodek w Meksyku, który uciekł ze Stanów przed
lekarzami i farmacją.
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Doskonałą wyciskarkę
soków warzywnych i owocowych

The Gerson Institute
1572 Second Avenue
San Diego, CA 92101
888-443-7766

www.gerson.org

  

Jest również autoryzowany Ośrodek 30 km. od Budapesztu:

  

www.gerson.hu
info@gerson.hu

  

Ciekawe polskie strony:
http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_terapia_gersona.html
http://www.vitajuice.pl/terapiagersonawitygraalwleczeniuraka.html
http://www.klinika-zdrowia.com/gl/rak.php
- Skrót wg książki Maxa Gersona: Cancer Therapy. Results of Fifty Cases. Station Hill
Press. Gerson Institute 1997 

  

I wiele, wiele innych stron które znajdziecie pytając www.Google.pl - Terapia Gersona. 

  

 3 / 3

http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/109_kuvings
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl/109_kuvings
http://www.gerson.org/
http://www.gerson.hu/
mailto:info@gerson.hu
http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_terapia_gersona.html
http://www.vitajuice.pl/terapiagersonawitygraalwleczeniuraka.html
http://www.klinika-zdrowia.com/gl/rak.php

