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מבוא
ברוכים הבאים ל  10הטיפים שלי לבריאות אופטימלית.
אני חייבת להתחיל בהצהרה כי עיסוקי אינו רפואה .אני אם ורעיה נלהבת בנוגע למציאת דרכי ריפוי טבעיות
לעצמי ולמשפחתי .חקרתי את תחום הרפואה האלטרנטיבית במשך  20שנה עם תוצאות מדהימות.
אני מאמינה שלכל צורות הרפואה והטיפול בבריאות יש מקום .אם אפגע מאוטובוס ,קחו אותי בבקשה לבית
החולים! אבל כשמגיעים לתחום החולי וחוסר בבריאות ,כשיש צורך בריפוי או מניעה ,אני מעדיפה לבדוק מה
הטבע מציע לי.
אם אתם נמשכים לנסות משהו מהמפורסם בדפים אלה ,אנא עשו את המחקר העצמאי שלכם כדי שתכירו את
כל הרפואות המוצעות לחיוב או לשלילה.
כך הופכים תתעצמו ביכולתכם לשלוט לבד על גופכם ובריאותכם.
אני מקווה שתמצאו את הדפים הבאים אינפורמטיביים ושיהיו לכם לעזר.

אם תמצאו את הספר הזה בעל ערך אנא בקרו ב  http://www.lisamharrison.comוכתבו על כך .אשמח
מאוד לשמוע מכם.

לבריאותכם ולחיים ארוכים,
ליסה.

	
  

נוהג הניקוי בשמן מגיע אלינו מהאיורוודה שיטת הריפוי ההודית.
איורוודה מתוארכת כ  5000שנה אחורה ,ופירושה בסנסקריט הוא "מדע החיים".
האמונה היא שבזמן השינה ,הרעלנים בגוף נמשכים ומצטברים בחלל הפה .זאת הסיבה לריח הפה
בבוקר! זהו המקור לנוהג גירוד הלשון בבוקר.

היתרונות בניקוי חלל הפה בשמן
ישנו אתר הרשום מטה ,אשר יש בו אוצר של ידע אודות ניקוי בשמן ,כולל הדגמה בוידאו ורשימת
יתרונות שביניהם:
ריפוי כאבי ראש ,ברונכיטיס ,כאבי שיניים ,קרישי דם ,אקזמה ,אולקוס ומחלות קיבה ומעיים ,לב ,דם,
כליות ,כבד ריאות ומחלות נשים .עצבים ,שיתוק ,ודלקות מח .כמו כן מניעת צמיחה של גידולים
ממאירים.
יתרון נפלא נוסף לניקוי בשמן היא ההשפעה שיש לו על בריאות השיניים והחניכיים .הרכיבו לי גשר
על השיניים בגיל  .21בגלל אזלת ידו של רופא השיניים נאלצתי להסתובב עם הגשר במשך  3שנים
במקום שנה וחצי .זה הותיר לי חריצים בשיניים אשר עם השנים הוכתמו מאוד .מספר רופאי שיניים
אמרו לי שלא ניתן לעשות דבר פרט להרכבת כתרים .טיפול בשמן ניקה את רב הכתמים האלה תוך
שבועיים.
איך לבצע ניקוי חלל פה בשמן

שלב :1
דבר ראשון בבוקר ,על קיבה ריקה ולפני שתיה )אפילו מים( ,קחו  1כף שמן חמניות או שומשום
לפיכם )יש המשתמשים בשמן קוקוס ,אני משתמשת בחמניות משום שהוא חסר טעם(.
שלב :2

הניעו את השמן בחלל הפה ובין השיניים מבלי לבלוע אותו .לא להטות את הראש לאחור כדי לגרגר,
כדי לא לבלוע בטעות .השמן יהפוך לנוזלי יותר ככל שיתערבב עם הרוק .אם שרירי הלסת יתחילו
לכאוב אתם עובדים קשה מדי .הרפו את שרירי הלסת והעבירו את השמן בחלל הפה עם הלשון.
שלב :3
התכנית היא להאריך את הפעולה עם הזמן עד  20דקות .בהתחלה יתמזל מזלכם אם תצליחו לעשות
זאת כ  5דקות ,אבל זה בסדר ,תתרגלו לכך .בתום הזמן שהקצבתם לכך ,יש לירוק את השמן.
שלב :4
שטפו את הפה מספר פעמים עם מים חמימים ולירוק .כעת יש לצחצח שיניים.

אין לבלוע מהשמן
זכרו ,הרעלים מחלל הפה שלכם ספוגים בשמן ,והופכים אותו לרעיל .לכן יש לשטוף את הפה היטב
אח"כ.

למידע נוסף ומקיף על שיטה עוצמתית ,זולה ובריאה זו ,נא קראו באתרwww.oilpulling.com :

לבריאות השיניים והחניכיים תפקיד משמעותי בבריאותנו ,שלא להזכיר את עלות הביקורים אצל רופא
שיניים.
לכל שן יש נקודה מיוחסת במרידיאנים .כשישנה בעיה באחת השיניים ,היא עשויה להפיץ חוסר איזון
בגוף ,ולגרום להפרעות מסוימות או מחלות באיברים הקשורים במרידיאן זה.
דלקת פרקים ,בעיות בעור ,סרטן ומחלות רבות אחרות נקשרו לבעיות עם שיניים מסויימות.
התאוששות הושגה ברגע שהשן תוקנה או נעקרה .מטיפולי שורש יש להמנע בכל מחיר ,ולכן טיפול
בשיניים הוא בעדיפות עליונה.
ישנו קונצנזוס בנוגע ליכולת התחדשות האמייל המצפה את השן .המחקר שלי הביא אותי להאמין
שהקביעה הזאת אינה נכונה .כשהשיניים נקיות ,יש ביכולתן לתקן את ציפוי האמייל בסיוע נוטריינטים
מהמזון.
הסיבה העיקרית שזה לא קורה היא גליצרין .גליצרין הוא רכיב עיקרי במשחות שיניים ,הוא מצפה
את השן ומונע ממנה התחדשות האמייל.

יש לחפש משחות שיניים שלא מכילות גליצרין ,ממתיקים מלאכותיים ,סיליקאטים )חול( ,פלואוריד,
צבעי מאכל ,מייצבים וחומרים אחרים העשויים להזיק לשיניים והחניכיים .ניתן למצוא גם סבונים
לניקוי שיניים.
משחת שיניים ללא גליצרין וניקוי בשמן כפי שמוזכר למעלה ,הם שילוב מנצח לשמור על שיניכם
בריאות ולבנות.

גיליתי אודות הטקסים בספר שנקרא "סודות עתיקים של מעיין הנעורים" Ancient	
  Secrets	
  of	
  the	
   )	
  
 .(Fountain	
  of	
  Youth,	
  by	
  Peter	
  Kelderבמקור ספר זה פורסם ב  1939בשם "עין ההתגלות" .בספר
זה מר קלדר מספר על פגישתו עם קולונל בראדפורד ,קצין במילואים של הצבא הבריטי ,שביקר אצל
נזירים בטיבט אשר לימדו אותו את  5הטקסים .תרגילים אלה מצמצמים  21תרגילי יוגה ל  5בלבד:
לחידוש הנעורים ,היפוך הגיל ,חיוניות ומצב בריאותי כללי.
על פי הספר ,מרכזי אנרגיות הצ'אקרה שלנו נחלשים עם הגיל .באמצעות תרגול יומיומי ,לא רק
שנחזור לתפקוד תקין ,אלא נשחזר פעילות אופטימלית של מרכזי אנרגיה אלה .בכך נגיע לפעילות
הורמונאלית תקינה.
איך לבצע את  5התרגילים
כפי שניתן להבין ישנם רק  5תרגילים שחוזרים עליהם  21פעמים כל אחד .אל תבצעו את כל ה 21
כבר בפעם הראשונה ,גם אם אתם מסוגלים לכך פיזית .יש להם אפקט דה טוקסי )משחרר רעלים
מהגוף( ,כך שיש להתקדם אתם בהדרגה .התחילו עם  2-5חזרות לכל תרגיל והוסיפו  2בכל שבוע.
אין ערך מוסף לתוספת חזרות מעבר ל  .21אני ממליץ לקרוא את הספרAncient	
  Secrets	
  of	
  the	
   :
 .,	
  by	
  Peter	
  KelderFountain	
  of	
  Youthכדי שתוכלו להתחיל ,הנה לינקים להדגמה ביוטיוב:
http://www.youtube.com/watch?v=HjtslbrFbLY
http://www.youtube.com/watch?v=juZxrvc8-A4

כפי שידוע לכולנו ,לויטמין  Cתפקיד חשוב לבריאותנו ולהרגשה הכללית .שלא כמו יונקים אחרים ,בני
האדם אינם מסוגלים לייצר ויטמין  Cבעצמם ,ולכן עלינו לקבלו ממקור חיצוני.
אישית ,אני לא חובבת של ויטמינים תעשייתיים ומעדיפה לקבל אותם ממקורם הטבעי .צמח ה
 AMLAההודי נחשב כמקור העשיר ביותר בטבע בויטמין .C
הניסיון שלי עם אמלה היה יוצא מן הכלל .בתי הבכורה פיתחה אסטמה בגיל שנתיים ,והאמלה בנתה
את חוסן מערכת הנשימה שלה בצורה מדהימה .זה אפילו עזר לה לצאת ממצבי אסטמה חמורים
בתוך דקות.
הריאות שלי מרגישות לי נקיות יותר ,אני יכולה לנשום עמוק יותר וחשה בעליה באנרגטיות שלי
כשאני צורכת אותה.
יש לה חיי מדף קצרים ואולי זאת הסיבה שלא ניתן למצוא אותה בחנויות באוסטרליה )איפה
שהמחברת גרה( .הכי טוב יהיה לקנות אותה ישירות מהיצרן בהודו ,כאן למשל:
 ,www.indiaabundance.comאך בטח ישנם עוד ספקים ,או לשאול מרפאים איורוודיים מקומיים.

סלק הוא מסלק רעלים עוצמתי .אם אי פעם שתיתם מיץ סלק ודאי חוויתם תופעות לוואי חזקות.
כשחקרתי את יתרונות מיץ הסלק ,נתקלתי במספר פורומים שדנו ב"פרוטוקול הבייבי סלק" )mini-
 .(beetroot protocolהתוצאות המדווחות היו מדהימות .לבסוף מצאתי אדם בשם רוברט וון שפיתח
פרוטוקול לשימוש במיץ סלק ללא תופעות לוואי ועם כל היתרונות) .אינני מכירה אותו או את הרקע
שלו .ראיתי רק את עמוד הבית שלו ובו מפורטת השיטה והיתרונות שלה(.

היתרונות המוזכרים הם מרגשים:
סילוק מתכות כבדות ,פלואוריד ומזהמי מים אחרים.
מסלק פטריות תחת הציפורניים.
מסלק קמטים ועודפי שומן מעור הפנים.
מסלק עודפי שומן מהמתניים וצלוליט.
מאזן הורמונים ומנקה משקעים מהמח.
היתרונות רבים ומגוונים ,וכפי המדווח בפורומים מאוד יוצאי דופן.
יש למלא את ההוראות בדייקנות ,ולכן לא אמסור הנחיות כאן ,אלא תצטרכו לקרוא באתר של רוברט:
http://www.robertvon.com/mbp.html

ספר שנקרא" :רפואה עממית :מדריך לבריאות טובה מרופא בוורמונט" )Folk	
  Medicine:	
  A	
  Vermont	
  
 (Doctor’s	
  Guide	
  to	
  Good	
  Healthשנכתב ע"י ד"ר  ,D.C. Jarvisהודפס ב  .1958בספר זה פורטה
שיטה לשימוש רפואי בחומץ מסיידר תפוחים .ד"ר ג'רביס ייחס לחומץ תכונות מרפאות לכל מטרה,
וטען שערבוב חומץ התפוחים עם דבש ,תערובת שקרא לה  ,Honegarמגבירה את כח הריפוי של
החומץ .ג'רביס כתב שביכולתו של חומץ סיידר תפוחים להרוס בקטריות במערכת העיכול ,והמליץ
לכלול חומץ זה כתוסף בריאות בארוחות.
היתרונות המיוחסים לחומץ סיידר:
שיפור או העלמה של אלרגיות )כולל בעלי חיים ,מזון וסביבתיות( ,דלקת בסינוס ,אקנה ,קולסטרול
גבוה ,שפעת ,עייפות כרונית ,קנדידה ,ריפלוקס ,כאבי גרון ,דלקת פרקים ,סכרת ועוד.
חומץ סיידר תפוחים טוב לפירוק שומנים והוא נמצא בשימוש נרחב כעזר לירידה במשקל .ישנם
דיווחים ששתיה קבועה של חומץ במים למשך שבועיים גורמת ללחץ דם גבוה להתאזן תוך שבועיים.
יתרון נוסף תורם להטייה של חומציות הגוף לכיוון הבסיסי הרצוי.
אני גם יכולה להעיד שהוא מסיר יבלות .לאחת מבנותי היתה יבלת על האגודל .בזמן שעבדנו על
פרויקט לבית הספר ,היא נגעה בטעות באקדח דבק ישר על היבלת .בשבועות הבאים היא גדלה
בטירוף והפכה להיות מה שמכנים יבלת כרובית .מפרק האגודל כוסה במה שנראה כמו כרובית
קטנה .הרופא אמר שלא יוכל לצרוב אותה ,ושהקפאת היבלת תגרום להצטלקות חמורה .לא היתה לו
המלצה מכל סוג שהוא.

תוך שבוע מרגע שהשתמשנו בחומץ סיידר תפוחים ,היבלת נעלמה מבלי להותיר צלקת .מאז
שיתפתי הרבה אנשים בגילוי שלי ,שדיווחו על הצלחה גדולה.
חומץ סיידר תפוחים מאוד יעיל גם נגד חום .יש לטבול בד בחומץ ולהניח על המקום בו יש דלקת או
חום עד שהחום ירד .כשמדובר בילדים קטנים ,אני מספיגה גרביים בחומץ וגורבת להם ,כיון שהם
בד"כ מסרבים להיות מנוגבים בחומץ.
קנו רק חומץ אורגני ,לא מסונן ולא מפוסטר.

התומכים בשמן קוקוס משתמשים בו באופן פנימי וחיצוני .שמן קוקוס הוא שמן רווי כמעט כולו
 92%בערך

מה שנשמע רע על פניו .אבל לא כל השמנים הרוויים שווים .האמונה שלנו שכל

השמנים הרוויים הם רעים הם תוצאה של יחסי ציבור להגנה על יצרני שמן מקומיים בארה"ב בשנות
ה .80
לפי המסמך של ד"ר ברוס פייף 'שמן קוקוס הוא השמן הטוב בכדור הארץ' .שמן קוקוס עוזר למעשה
לרדת במשקל ולהיות בריא בדרך שאף שמן אחר לא יכול .הוא עשוי ברובו מחומצות שומן מסדר
גודל בינוני ,אשר הגוף צורך כדלק מיידי ואינו צובר אותן במאגרים.
לפי ד"ר מרי אניג" ,בערך  50%מחומצות השומן בשמן קוקוס הם חומצה לאורית ,גם היא חומצה
בינונית בגודלה ,אשר הופכת בגוף ל מונולאורין .מונולאורין היא מונוגליצריד שנמצא בשימוש הגוף
לחיסול וירוסים ,חיידקים ופרוטוזואה :מפרק למעשה את המעטפת השומנית של וירוסים כגון ,HIV
הרפס ,ציטומגאלו וירוס ,שפעת ,חיידקים פאתוגניים שונים כולל ליסטריה והליובאקטר ופרוטוזואה
כגון ג'יארדיה .מחקרים הראו גם השפעה אנטימיקרוביאלית של חומצה לאורית חופשית )שאינה
מפורקת למונוגליצרידים שלה(.
למעשה ,שמן קוקוס הוא רק שני באיכותו לחלב אם מבחינת תכולת חומצה לאורית וחומצות שומן
בגודל בינוני .היתרונות עליהם דווח כוללים:
•

ירידה במשקל

•

שיפור המראה העור והשיער

•

מרפא עייפות כרונית

•

משפר עיכול

•

מגן מסרטן

•

משפר את יחס הכולסטרול

•

מונע מחלות חניכיים ועששת

•

משפר את מחזור הדם

•

מבקר את רמת הסוכר בדם :משפר את הפרשת האינסולין למחזור הדם .עוזר גם בניצול
הגלוקוז שבדם ,ובכך מונע ומטפל בסוכרת.

שמן קוקוס הוא השמן הטוב ביותר לטיגון מכיון שהוא נותר יציב בחום גבוה.
שמן הקוקוס יכול להחליף את רב תכולת ארון התרופות שלכם כמו גם מוצרי קוסמטיקה יקרים.
השתמשו בו כמסיר איפור ,ללא ספק המוצר היעיל ביותר שהשתמשתי בו.
הכמות המומלצת היא  3כפות ביום ,עם זאת ,יש להתחיל במינון נמוך יותר בגלל האפקט הדה טוקסי
)סילוק רעלים( .התחילו עם כפית אחת ליום ועלו בשימוש בהדרגה.
חייבים להשתמש בשמש קוקוס כתית מעולה ) (extra virginמכבישה קרה ,לא מזוקק )לא מעובד
וללא שימוש בהקסאן( .אם משתמשים בשמן מזוקק הוא אינו בריא כמו כל שמן מזוקק אחר.

www.coconutoil.com

סודיום ביקרבונט

לא לבלבל עם סודה לשתיה אשר מכילה רכיבים נוספים ,היא מוצר רב שימושים

המועיל לבריאות.
הסודה משמשת לנקיון וסילוק ריחות .שימושים נוספים 60 :שימושים לסודה לאפיה .סודה ביקרבונט
מאזן את ה  pHומחמצן את הדם .מחסלת גם חיידקי עששת.
ד"ר סימוצ'יני פיתח היפותזה שהסרטן הוא פטריה ,וליתר דיוק הוא מאמין שזוהי קנדידה אלביקאנס.
וכמו כל פטריה היא מגיבה לטיפול אלקליני ) pHבסיסי( עם סודה ביקרבונט.
מחקר עצמאי תומך בדעה זאת ,ומאשר שנמצאה קנדידה בכל חולי הסרטן.
אין זה אומר שאם יש לך קנדידה בהכרח תחלה בסרטן .רחוק מכך.
ישנן שלוש רמות של קנדידה:
 .1שטחית :פטרת הפה ,עור ,ציפורניים וכו'.
 .2כרונית :מה שבד"כ מכונה כ קנדידה.
 .3סיסטמית :מלווה מחלות קשות כדוגמת סרטן.

ביקרבונט מצליחה ,חוץ מסרטן וקנדידה ,לטפל בצרבות ,בעיות עיכול ,פודגרה ,ובעיות בעור )צלקות
אבעבועות רוח ,למשל(.
בחינה עצמית לקנדידה:
הכינו מראש כוס מים ליד המיטה כשתלכו לישון .כשתתעוררו ,יש לירוק לתוך המים .אל תנסו לאסוף
רוק מפנים חלל הפה ,רק תרקו מה שיוצא ,אפילו כמות קטנה .המתינו  15דקות ,ואז סובבו בעדינות
את המים בכוס )כמו שמסובבים לפניה טעימת יין(.
הרימו את הכוס למעלה אל מול האור :אם הרוק נותר צף על פני מים ,או התמוסס בהם ,הכל בסדר.
אם המים הפכו מעורפלים ,או שלוחות נראות יורדות למטה במים ,יתכן שיש לכם חוסר איזון
בקנדידה.
לפי ד"ר סימונצ'יני ,טיפול בקנדידה ניתן דרך הפה:
 .1כפית אחת סודיום ביקרבונט בכוס מים לפני ארוחת הבוקר .חצי מהכמות הזאת לילדים.
 .2לשתות מזה כל יום למשך חודש :להפסיק לשבועיים ואז להמשיך חודש נוסף.
למידע נוסף על סודיום ביקרבונט ,סרטן ,קנדידה ודרך הטיפול בהם נא בקרו באתר של ד"ר

סימונצ'יניwww.curenaturalicancro.com :

ב  ,1950לאחר שנים של מחקר ,ביוכימאי בשם ד"ר ארנסט קרבס ,בודד ויטמין חדש שמוספר כ
 B17וקרא לו לאטריל .מאז הצטבר מידע רב ומוצק אודות יעילותו של הויטמין בריפוי מחלות סרטן
מכל סוג.
ד"ר קרבס כל כך ב  B17ולא הפסיק לרשום אותו למטופליו גם לאחר שקיבל איומים על חייו ,נכלא
והותקף בתעמולה פראית ונבזית של תאגידי התרופות.
תאגידי התרופות אינם יכולים לרשום פטנט או לדרוש בלעדיות על הויטמין כיון שמקורו בטבע:
•

גלעינים או זרעים :תפוח ,משמש ,דובדבן ,נקטרינה ,אפרסק ,אגס ,שזיף.

•

קטניות :פול ,חומוס ,עדשים )מונבטים( ,שעועית ,מש )מונבט( וכו'

•

אגוזים :שקדים ,מקדמיה ,קשיו )טבעיים(

•

פירות יער :פטל ,תות ,חמוציות ,בלאקברי וכל סוג אחר.

•

זרעים :שומשום ,פשתן ,צ'יה.

•

עשבוניים :עשב חיטה ,אלפלפה )מונבטת( ,ג'ונסון ,מילקוויד ,סודן ,מינוס.

•

דגנים :שבולת שועל ,גריסים )שעורה( ,אורז חום ,כוסמת ,צ'יה ,פשתן ,שיפון ,דוחן.

ויטמין  B17הוא אחד ממקורות המזון העיקריים בתרבויות כגון זו האסקימוסית ,הונזה ,אבחזים
ואחרים .מסתבר שבשבטים אלה מעולם לא היה מקרה מתועד של סרטן באיזורים בהם עדיין
מתבססים על תזונה מסורתית.
על פי ד"ר קרבס ,אנו זקוקים לפחות  100מ"ג ויטמין ) B17שווה ערך ל  7גלעיני משמש ביום( כדי
לחיות חיים נטולי סרטן.

למידע אודות ד"ר קרבס B17 ,והיסטורית הטיפוליםwww.worldwithoutcancer.org.uk :
www.karlloren.com/biopsy/p76.htm
ספק ידוע של www.cytopharma.com :B17

 AIMהיא תכנית ריפוי אנרגטי שפותחה ע"י סטיבן לואיס ואיבן סלואסון .יותר מ  50000איש ברחבי
העולם התנסו בתכנית ריפוי עצמי זאת .אני עצמי השתתפתי בתכנית מאז דצמבר .2003
איך  AIMעובדת

לקוח מהאתר שלהם.

הכל הוא אנרגיה ,ולפיכך לכל דבר יש תדירות .חוסר איזון הוא ויברציה אנרגטית שאינה בהרמוניה
עם המצב הטבעי של החיוניות שלנו .כל חוסר איזון הוא בעל תדירות הניתנת לתיקון ולניטרול תוך
שימוש באנרגיה מאזנת.
תוכנית  AIMהיא תהליך המתבצע ע"י חשיפת תמונתך לאנרגיה בתדירות עדינה EMC .משתמשת
ב  QEDוב  QIDלעזרה בזיהוי חוסר איזון אנרגטי ובהעברת תדרים מאזנים.
הערכה אנרגטית נעשית באמצעות תמונתך וב  .QEDיכולנו להשתמש בדגימות דם ,רוק ,שיער וכל
דבר שאפייני לך ,אולם תמונות קלות יותר לאיתור החתימה האנרגטית שלך.
לאחר הערכה ,תמונתך מונחת על ) QIDמגש איזון( .תמונתך משמשת כבסיס אנרגטי לנוכחותך
הגופנית .היא מאפשרת לך לגשת לכל התדרים המאזנים דרך התודעה הגבוהה שלך .כמשתתפים
ב  AIMתאזנו את האנרגיה שלכם  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
נשמע משונה? אם השתתפת אי פעם בכל סוג של עבודה אנרגטית ,כולל תפילה ,הרעיון שאנו יכולים
להירפא מרחוק ,מתוך כוונה ,כבר לא נראה לנו בלתי סביר.
התמזל מזלי להיות מקרה מבחן עבור סטפן ,בהדגמה לציבור הרחב בפסטיבל & Mind, Body
 Spiritבסידני ,בנובמבר .2003

באותו זמן לא הכרתי אותו ,ולא ידעתי על התכנית יותר משקראתי בספר ‘Sanctuary- A Path to
' ,Consciousnessוהוא לא ידע עלי דבר פרט לשמי הפרטי.
במהלך האנליזה האנרגטית שלי הוא ציין מספר נקודות מאוד מרשימות:
 .1יש לי תדר של סרטן השד וצוואר הרחם שירשתי מאמי .מה שהוא לא ידע הוא שאכן חליתי
בסרטן צוואר הרחם פעמיים בעברי ,כמו שאמי.
 .2יש לי תדר של מחלת לב ,אותו ירשתי מאבי .שוב ,מה שהוא לא ידע הוא שאבי נפטר
מהתקפת לב בגיל .46
 .3יש לי אנרגיה של סרטן המעי הגס ,אותו רכשתי בעצמי .מאז גיל  6כשהורי נפרדו ,חליתי
בכל סוג של הפרעת עיכול .נאמר לי ע"י  3רופאים שונים שאפתח סרטן מעי עד גיל .40
 .4מבחינה אנרגטית אני בת  .94מה שזה למעשה אומר ,שחוסר איזונים תורשתיים שהיו
אמורים להיות רדומים עד גיל  ,94היו כעת פעילים בגלל כח חיים שהתרוקן.
אין צורך לומר שהתרשמתי עמוקות ,והשתתפתי בתכנית מאז.
כל הסימפטומים האלה נעלמו תוך שנה.
התרשמתי מאוד מההתנסות הרגשית והרוחנית בתכנית .תכנית זאת היא למעשה אודות העלאת
המודעות ,ואני יכולה לומר בכנות שאיני יודעת היכן הייתי היום לולא השתתפתי בה.
ניתן לבקר באתר  www.aimforyou.comלקרוא עוד על התכנית .ממליצה לקרוא את הספר
’ ‘Sanctuary-The Path to Consciousnessשניתן להזמין באתר הנ"ל.
זהו ,אלו הם  10הטיפים שלי לבריאות אופטימלית ולחיוניות .אני מקווה שקיבלתם מידע בעל ערך,
שיחזק אתכם בדרככם .נא בקרו באתרי  www.lisamharrison.comוהשאירו הערות ,מחשבות
והתנסויות .אשמח לשמוע מכם.
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