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Naświetlanie w przypadku raka
Relacja z doświadczenia z Ŝelem Aloe Vera z miodem
Od lipca 2002 codziennie piję Aloe Vera. Choruję na plazmocytomę (nowotwór krwi), która
atakuje kości. Dzięki stosowaniu Aloe Vera rak w kościach został powstrzymany po 10
naświetleniach. Prognoza brzmiała: 5 tygodni codziennego naświetlania. Dzięki Aloe Vera
oszczędzono mi 3 tygodnie naświetlania. Moje trawienie poprawiło się, dzięki temu mogłam
jeść rzeczy, które wcześniej wywoływały silne mdłości, zgagę, a takŜe kolki wątrobowe.
Od około 10 lat mam infekcję wirusową oczu. Prognoza: nieuleczalne, moŜe prowadzić
do utraty wzroku. Po ok. 10-14 dniach picia Aloe Vera nagle mogłam znowu czytać gazetę.
Helene S.

Chemioterapia
Relacja na temat doświadczenia z Ŝelem Aloe Vera
Dzięki temu, Ŝe polecono mi Ŝel do picia Aloe Vera, nie miałam Ŝadnych skutków ubocznych
podczas mojej chemioterapii. 4 tygodnie przed chemioterapią zaczęłam pić 100 ml Ŝelu
dziennie i juŜ po 2 tygodniach zauwaŜyłam, Ŝe ustało znuŜenie. Ponadto, zanim zaczęłam pić
Ŝel Aloe Vera, cierpiałam na nadciśnienie i zgodnie z zaleceniem lekarza rodzinnego
musiałam brać tabletki na nadciśnienie. W międzyczasie bez zaŜywania tabletek mam juŜ
prawidłowe ciśnienie. Dzięki Ŝelowi Aloe Vera.
Christa U.
Nasze własne doświadczenie
13 sierpnia 2002 usłyszeliśmy jedną z najstraszniejszych wiadomości, jakie moŜna
otrzymać!
Nasz syn Tim w wieku niespełna 3 lat zachorował na białaczkę... Do tej pory tylko o tym
słyszałem i mogliśmy tylko mieć nadzieję na pomoc medycyny konwencjonalnej. PoniewaŜ
słyszeliśmy wcześniej o cudownej roślinie Aloe Vera, była to dla mnie jedyna szansa, aby
pomóc synowi. Zacząłem jeszcze bardziej zgłębiać tematykę Aloe Vera, literaturę, Internet,
doświadczenia i opinie doktorów i profesorów specjalizujących się w chorobach
nowotworowych. To, co z tego pragnienia zdobycia wiedzy dowiedziałem się o stosowaniu
Aloe Vera w przypadku raka, z pewnością wydawałoby się niewiarygodne osobie
niedotkniętej tym problemem. Nie zastanawialiśmy się długo i od pierwszego dnia
chemioterapii stosowaliśmy u syna Ŝel Aloe Vera z przekonania podpartego
udokumentowanymi naukowo badaniami. PoniewaŜ moja Ŝona codziennie jest obecna
podczas terapii w szpitalu i ja równieŜ regularnie odwiedzam syna, widzimy wiele innych
dotkniętych chorobą dzieci i młodzieŜ oraz wszystkie skutki uboczne (wypadanie włosów,
ciągłe wymioty, złe samopoczucie, zmęczenie, ciągle złe wyniki badań narządów
wewnętrznych np. wątroby).
Tim ma chemioterapię juŜ od 9 tygodni i naprawdę muszę powiedzieć, Ŝe skutki uboczne
występują nadzwyczaj rzadko lub wcale.
Występuje nieznaczne wypadanie włosów, wymioty wystąpiły raz w ciągu 9 tygodni, nie
moŜna teŜ powiedzieć o złym samopoczuciu, poniewaŜ cały czas widzimy, Ŝe syn jest
wesoły, pełen radości Ŝycia i nadzwyczaj chętnie się bawi.
Mógł nawet świętować swoje trzecie urodziny w domu z wszystkimi swoimi przyjaciółmi.
Zmęczenie występuje czasami, jednak nie rzuca się bardziej w oczy niŜ u zdrowego dziecka,
a wyniki badania krwi oraz narządów są regularnie kontrolowane. Nawet tutaj słyszeliśmy
juŜ opinie, Ŝe mieszczą się w wyjątkowo pozytywnym zakresie.
Tak, wszystkie te własne doświadczenia, jak sądzę, są wynikiem stosowania Aloe Vera,
poniewaŜ literatura z badań na ten temat przedstawia właśnie to pozytywne działanie, a w
Stanach Zjednoczonych (USA) nawet zaleca się, aby podczas chemioterapii oraz
naświetlania jednocześnie przeprowadzać kurację Aloe Vera. To wszystko jeszcze bardzie
przekonuje mnie, Ŝe ta roślina to więcej niŜ jakikolwiek produkt. Dziękujemy, Ŝe ten według
mnie najlepszy produkt poznaliśmy w odpowiednim czasie i dzięki temu pomogliśmy nie
tylko synowi, ale równieŜ wielu osobom w odzyskaniu zdrowia oraz w lepszym utrzymaniu
zdrowia.
Matthias D.

