
Niezwyke Pukanie Wtroby I Woreczka
Ciowego

Ladda ner boken PDF

Andreas Moritz
Niezwyke Pukanie Wtroby I Woreczka Ciowego Andreas Moritz boken PDF

 

W poprawionym wydaniu swojej bestsellerowej ksiki, Niezwyke
pukanie wtroby i woreczka ciowego, Andreas Moritz zaj si jedn z
najczstszych, aczkolwiek najrzadziej rozpoznawanych przyczyn

chorb - kamieniami blokujcymi wtrob. Co roku dwadziecia milionw
Amerykanw cierpi z powodu atakw woreczka ciowego. W wielu

przypadkach, leczenie jedynie ogranicza si do usunicia tego organu,
co oznacza wydatek sigajcy 5 miliardw dolarw rocznie. Jednak

podejcie nastawione jedynie na usuwanie objaww nigdy nie usuwa
przyczyny choroby, a w wielu przypadkach wywouje o wiele
powaniejsze schorzenia. Wikszo osb dorosych yjcych w krajach

uprzemysowionych, zwaszcza za tych, ktrzy cierpi z powodu chorb
przewlekych jak choroby serca, reumatyzm, stwardnienie rozsiane,

rak czy cukrzyca, ma setki lub nawet tysice kamieni ciowych
(bdcych gwnie zbitkami stwardniaej ci) blokujcych kanay ciowe

wtroby.
Ksika ta umoliwia dogbne poznanie przyczyn powstawania kamieni
ciowych w wtrobie i woreczku ciowym oraz dlaczego mog one by



odpowiedzialne za najczciej wystpujce choroby w dzisiejszym
wiecie. Daje czytelnikowi wiedz, ktra jest niezbdna do rozpoznania

kamieni, jak rwnie zawiera instrukcje do samodzielnego
przeprowadzenia bezbolesnego usunicia tyche kamieni w komforcie
wasnego domu. Podaje te praktyczne wskazwki odnonie tego, jak
mona zapobiec powstawaniu nowych kamieni. Ogromny sukces

Niezwykego pukania wtroby i woreczka ciowego jest dowodem na si
i skuteczno takiego oczyszczania. Oczyszczanie wtroby przynioso
znaczn popraw zdrowia i samopoczucia tysicom ludzi, ktrzy ju
zapewnili sobie przywilej posiadania silnej, czystej i odnowionej

wtroby.
Andreas Moritz leczy intuicyjnie; praktykuje Ajurwed, irydologi,
shiatsu i medycyn fal. Jest autorem nastpujcych pozycji: Niezwyke
pukanie wtroby i woreczka ciowego, Ponadczasowe tajemnice
zdrowia i odmadzania, Unoszc zason dwoistoci, Czas aby zacz y,
Rak nie jest chorob, Proste kroki do peni zdrowia. Twrca nowego
systemu leczenia, Sztuki Ener-Chi oraz Uwiconej Santmonii -

boskich inkantacji na kad okazj.
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