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Napoj silniejszy od chemioterapii 

share  
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Liczni badacze wykazali, że ten napój ratuje życie. 

Chodzi o napój złożony z łatwo dostępnych i tanich składników – cytryna i soda 

oczyszczona. 

Ta kombinacja cytryny i sody oczyszczonej jest 10 000 razy silniejsza od chemioterapii, jeśli 

chodzi o niszczenie raka. 

Składniki: 

- 240 ml filtrowanej wody 

– 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

– Sok z cytryny 
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Sposób przyrządzania: 

Zmieszaj wszystkie składniki i wypij mieszaninę. Należy to wypić na pusty żołądek. 

Spożywaj tę mieszaninę trzy razy dziennie. 

Dlaczego to lekarstwo jest ukryte? 

Jest to proste. Przemysł farmaceutyczny nie ma dochodów z ludzi zdrowych. Biliony 

dolarów, które przemysł farmaceutyczny zarabia przestałyby istnieć. 

Udowodniono, że cytryna posiada własności antyrakowe. Tworzy ona silnie alkaliczne 

środowisko w organizmie, w którym cysty i guzy nie mogą przeżyć. 

Cysty i guzy odżywiają się składnikami, które tworzą kwasowe środowisko w ciele i tak 

długo, jak ciało ma odczyn kwasowy, guz może rosnąc. Lecz, gdy skończy się napływ 

kwasowości w ciele, guz nie ma pożywienia i przestaje się rozwijać. Dlatego soda do 

pieczenia połączona z cytryna w tak nadzwyczajny sposób zwalcza raka – ponieważ ich 

skutkiem jest w większości alkaliczność. 

Co wpływa na kwasowość w ciele i na pojawienie się raka? 

Jeśli chodzi o kwasowość, to pożywienie najbardziej wpływa na organizm i pojawienie się 

raka. Dzis ludzie odżywiają się w sposób taki, że dodaje to kwasowości, wiec nic dziwnego, 

ze pojawia się ta choroba. 

Czego powinieneś unikać? 

– Oczyszczonego cukru 

Oczyszczony cukier jest najgorszy. Nie zawiera protein, tłuszczu, witamin lub minerałów. 

Oczyszczony cukier zawiera węglowodany, które prowadzą do uszkodzenia trzustki. Jego pH 

wynosi 2.1 

– Wszelkiego rodzaju mies, produktów pochodzenia zwierzęcego – mleka, sera, śmietany, 

jogurtu itd. 

– Oczyszczonej soli, oczyszczonej mąki i wszelkiego rodzaju ich pochodnych, takich jak 

makarony, ciasta i ciastka. 

– Alkoholu, chleba, masła, wszelkiego rodzaju przetworzonego i puszkowanego pożywienia, 

które zawiera środki konserwujące, sztuczne barwniki, aromaty, stabilizatory itd. 
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Czego powinieneś jeść więcej? 

Poza spożywaniem sody oczyszczonej z cytryna, powinieneś tez jeść owoce, warzywa i 

migdały,  bo są one alkaliczne. Powinieneś tez spożywać pełne ziarna, lecz jedyna alkaliczna 

owsianka jest proso. Wszystkie inne ziarna są lekko kwasowe. Jednak idealna dieta powinna 

zawierać pewna ilość kwasowości. Wiec dobrze jest zjeść też nieco owsianki. Wszelkie 

ziarna powinny być gotowane przed spożyciem. Miód ma tez wysoka alkaliczność. Zielone 

rośliny są doskonale, woda jest ważna dla produkcje tlenu, wiec zawsze dobrze się 

nawadniaj, pij często wodę podczas dnia w małych ilościach. I nie zapominaj o ćwiczeniach. 

Ćwiczenia pomagają w utrzymaniu alkaliczności ciała, bo dają ciału tlen. Siedzący tryb życia 

niszczy życie! 

Zrodlo: http://www.timefornaturalhealthcare.com/ 

 


