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Wiosenne ziołowe oczyszczanie
organizmu z toksyn
W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU CAŁEGO
ORGANIZMU I UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO WAŻNĄ ROLĘ
ODGRYWA OCZYSZCZANIE ORGANIZMU Z TOKSYN.

SPUŚCIZNA UNIKALNYCH WYKŁADÓW ZAJCEWEJ ZOSTAŁA
PRZETŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI I JEST UDOSTĘPNIONA
ADEPTOM FITOTERAPII ODBYWAJĄCYM SZKOLENIE
W „ZIELARNI PIENIŃSKIEJ".
W TYM CELU ZAJCEWEJA ZALECAŁA:

Wypijanie 1,5 l dziennie przez

200 gramów czosnku, zalać 400

miesiąc siemienia lnianego.

gramów spirytusu i odstawić na

W tym celu należy szklankę

miesiąc w ciemne i chłodne miejsce.

nasion lnu zalać 3 litrami

Przecedzić I przechowywać w

wrzątku i gotować w kąpieli

chłodnym miejscu. Zażywać przez

wodnej przez ok. 2 godziny.

miesiąc według następującego
schematu: 3 razy dziennie na 30
minut przed posiłkiem: rano 1 kropla,
obiad – 2 krople, wieczorem – 3.
Na drugi dzień odpowiednio 4 krople,
5 i 6, na trzeci 7 kropli, 8 i 9. W ten
sposób doprowadzić do 25 kropli i
następnie zastosować tendencję
odwrotną – obniżać ilość kropli 25,
24, 23 itd. aż do jednej kropli.
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1 łyżeczkę nostrzyka żółtego
zalać 2 szklankami wrzącej
wody. Odstawić na 2 godziny.
Pić po pół szklanki 2 razy
dziennie na 15 minut przed
posiłkiem.
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ZIOŁOWE MIESZANKI NA
POSZCZEGÓLNE DOLEGLIWOŚCI:
WĄTROBA
Należy przejść badanie USG, aby upewnić się, że w wątrobie nie ma kamieni.

Mieszanka, kiedy nie ma kamieni:

Mieszanka, kiedy są kamienie:

wrotycz,
kocanka,

dziurawiec,

nagietek,

kora kruszyny,

nawłoć,

mięta pieprzowa,

rzepik,

nasiona lnu,

lebiodka,

nasiona kopru włoskiego

dymnica,

pokrzywa,

dziurawiec,

wrotycz,

pokrzywa,

chmiel,

włosy kukurydzy,

glistnik,

pięciornik gęsi,

rdest.

liście podbiału,

Wszystkie zioła

rdest ptasi,

wziąć po jednej

Skrzyp,

części,

chmiel,

a rdestu-pięć części –

uczep,

on niezwykle
skutecznie kruszy

glistnik (jaskółcze ziele).

kamienie.
Pić wywar z korzeni
łopianu, cykorii,
perzu.

MIESZANKA SERCOWO-NACZYNIOWA
nadciśnienie tętnicze, stwardnienie mięśnia sercowego, częstoskurcz

traganek,kocanka, skrzyp, szarota błotna,kwiat głogu, serdecznik, bylica
pospolita,mięta pieprzowa lub dowolna, melisa, lebiodka, nostrzyk, kwiat lipy, kwiat
arniki, krwawnik, miłek wiosenny, liść brzozy, korzeń kozłka (waleriany), jemioła.
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MIESZANKA PŁUCNA
zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, nieżyt/katar, astma, gruźlica.

Należy pić:
szałwia , tymianek, macierzanka, bagno,
prawoślaz, podbiał, miodunka/płucnik
poziewnik, babka, kwiaty czarnego bzu
fiołek trójbarwny, pokrzywa, liść brzozy
rdest, pączki sosny
Korzenie: mydlnica,
oman wielki, lukrecja, lubczyk, irys łąkowy.

CHOROBY NEREK
zapalenie nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek, kamica nerkowa, niewydolność nerek.

Należy pić: skrzyp polny, rdest, liść brzozy, liść borówki, wierzbówka
kiprzyca, ziele dziurawca, nawłoć, miodunka, liść borówki, babka,
podbiał, lnica pospolita, gruszyczka okrągłolistna, nasiona kopru,
krwawnik, mięta, kocanka, korzenie perzu i korzenie łopianu.

Nerki oczyszczają krew z soli.
Kiedy zachorują i przestaną
pełni tę funkcję, sole
odkładają się w kręgosłupie,
kolanach.
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MIESZANKA ZIÓŁ PRZY CUKRZYCY:

strąki zielonej fasoli (bogate w insulinę), koniczyna, liść borówki, liść
czarnej porzeczki,liść poziomki, liść brzozy, liść borówki, rutwica lekarska,
mięta, pokrzywa, nostrzyk, rdest, nagietek, skrzyp, dziurawiec, babka.
Korzenie: łopianu, cykorii,mniszka lekarskiego, piwonii, omanu, lukrecji.

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ KURSU

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE:

liść brzozy, nostrzyk, lukrecja, lebiodka/majeranek, podbiał, babka,
skrzyp, koper, owoce anyżu, melisa, serdecznik, głóg, kocanka, szarota
błotna.

CHOROBY KOBIECE:

rumianek, babka, krwawnik, nagietek, mięta, glistnik, bukwica
zwyczajna, dziurawiec, pokrzywa, tasznik pospolity, tobołki polne,
rdest, przywrotnik pospolity, koniczyna, pięciornik gęsi, wierzbówka
kiprzyca, liść brzozy.

Traganek (ros.-Астрагал яичкоплодный; łac. Astragalus testiculatus)
*/ Lebiodka (ros.- душица; łac.-Origanum L.; Origanum majorana L. – lebiodka/majeranek)
*/ Miłek wiosenny (ros.- горицвет lub адонис; łac.-Adonis vernalis L.)
Traganek szerokolistny („wilczy groch”) (ros.- Астрага́л сладколи́стный; łac.- Astragalus glycyphyllos L.)

Informacje dostępne w sieci: Tłumaczenie: Andrzej Leszczyński
Na podstawie nformacji dostępnych w sieci.
Zdjęcia pochodzą z serwisu: https://pixabay.com/pl/
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Grzyb Czaga Fabryka Zdrowia
UNIKALNE UZDRAWIAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI CZAGI ZOSTANĄ
OMÓWIONE NA PROFESJONALNYM SZKOLENIU Z ZIELARSTWA

Uczestnicy kursu dowiedzą się jak bezpiecznie stosować zioła i
preparaty lekarskie, samodzielnie dokonywać wyboru roślin, ziół
i kwiatów oraz ich zastosowania w celach zdrowotnych
kosmetycznych i leczniczych.
Ponadto poszerzą wiedzę w tematyce roślin, ziół i kwiatów, a także
pozyskają praktyczną wiedzę z zakresu zielarstwa.
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończonym kursie.
Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez międzynarodowych
specjalistów.

Zapisz Się
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