
Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

mimamuska

(Lívia, 2011.06.21 07:52) 
Még egy kiegészítést az előzőhöz: javasolnám mindenkinek, akit a kérdés bármilyen okból 
foglalkoztat, hogy olvasson utána, érdeklődjön bővebben Kovács Ádám, a Celladam feltalálójának 
filozófiája iránt! Az alapgondolat: környezetvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Még egy 
javaslat: Dr. Eőry Ajándok: 3-1-2 meridiántornája. 

Válasz 

mimamuska
(Lívia, 2011.06.21 07:43) 
Kedves Sound! Ez egy príma összefoglalás! Köszönjük Neked, hogy szántál időt és fáradságot rá! 
Gyönyörűen összegyűjtötted a körlevelek figyelmes olvasóiban felmerült aggályokat! Ezek után 
valóban mindenki gondolkodjon el, hogy milyen kétes tartalmú körleveleket küldözget tovább! 

Válasz 

egészség
(szisz, 2011.06.20 16:18) 
Vega vagyok 4 éve, tisztított vizet iszunk, tejterméket alig fogyasztunk, mert a 38 Celsius fok felett 
hőkezelt tejből kicsapódik a kalcium és a fehérje. Ami még több betegséget okoz, illetve lerakódik a 
szervezetben. 
A desztvízzel nincs gond, ha valaki vegyesen étkezik, mindent, akár hús nélkül..
Kalciumpótlásra ott van a szezámmag és a mandula, tényleg nagyon jók. Magnéziumnak szintén 
mandula. Fehérjének heti egy marék vegyes mag elég.
A mikrót utálom, egy dologra jó: befőzés előtt berakom az üvegeket és csírátlanítom 5 percig. Erre 
tökéletes! Még vizet forralni sem szabad használni! 
Aki lusta, változtasson életmódján! Főzzön kis adagokat, mint 2-3 napra valót! Nem szabad teljesen 
elkényelmesedni!

Jah! A lényeg: rák mindenkiben van, de sokan tesznek az ellen, hogy daganatuk legyen. Életmód, 
étkezés, felfogás kérdése nagyrészt!

Anyósomat decemberben temettük el, 60 évesen, nyáron bevállalt 3 kemot (tüdő + másikon áttét-re), 
majd belehalt. Megunta, lemondott az életéről. Aug-ban kiderült a gerincáttétje, szept-ben kapott 
sugarat rá, nov közepén már szinte mindene beteg volt. Mindezt úgy, hogy májusban közölte a doki 
Tbálinton, hogy max. 5 éve van hátra. Talán, ha nem egyezett volna bele a kemo-ba, ma is élne. Az 
anyja 12 éve áttétes, de soha nem kapott kezelést. 90 éves lesz, él és virul. Élni akar, nem 
kínszenvedésnek tartja e földi létet. 

Válasz 

egy link
(sound, 2011.04.16 19:34) 
Valaki feltette a "közös távíró-asztalunk"-ba, s úgy gondoltam ehhez a cikkhez is illik:
http://www.nana.hu/test-es-lelek/egeszseg/5-hazugsag-a-rakrol-amit-szeretnenek-hogy-elhiggy-
107125.html 

Válasz 



küldöm 
(anikogyorgyi, 2011.04.14 21:16) 
Másolom, és küldöm aki nekem is elküldte, már akkor is voltak kétségeim, most felét már elolvastam, 
holnap a többit, de a gondolat teremtő erejét ne feledjük, lehet hogy erről is szó van, most ennyi időm 
volt, majd reggel :) 

Válasz 

Üzlet
(Edit , 2011.03.22 10:34) 
Igen, sajnos ez a körlevél egy üzletet támogat. Sajnos több személytől is megkaptam, töröltem és 
furdalt a lelkiismeret, hogy hogyan tudassam a jóindulatú küldővel, hogy nem tesz jót. 
Azonban abban is biztos vagyok, hogy ha pl. a fenti írást elküldöm, végig sem fogják olvasni. Azért 
megteszem, de...
Üdvözlettel 

Válasz 
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