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Otrzymuję od Czytelników "feedback". Bardzo za niego dziekuję, bo upewnia mnie, że
idę właściwą ścieżką.
Poniżej zamieszczam fragmenty kilku otrzymanej poczty dosłownie z ostatnich dni.
____________________________________________________
W dniu 2013-05-21 13:16, xxxxx pisze:
Witam Pana! Chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie przesłane
opracowania.
Są naprawdę na świetnym poziomie.
Wykonał Pan kawał wspaniałej pracy, dzięki e-bookom zaoszczędziłem
pewnie setki godzin na przekopywaniu Internetu.
Jeśli chodzi o zapper - to najbardziej spektakularne było usunięcie jedną
sesją (3 x 7+20min, 30 kHz) bólu kolana który towarzyszył mi od ponad
roku.
Kilku sesji wymagało usunięcie zapalenia mięśnia uda (od ok 8 miesiący),
jednak i to zapper zlikwidował pięknie.
Ziemia okrzemkowa - przez pierwsze 5 dni nie mogłem sobie poradzić z
objawami infekcji, a zwłaszcza z nękającym katarem, jednak teraz - po ok
1,5 tyg przyjmowania, czuję się jak nigdy dotąd.
Lekkość, brak jakichkolwiek bóli które ciągle mi towarzyszyły, mniejsze
łaknienie (zjechałem na wadze ok 1,5kg) i wrażenie większej ilości
energii.
Mniejsza potrzeba snu. Kawa - jedna i to nie codziennie, wyłącznie dla
przyjemności, a nie jako konieczność żeby w ogóle funkcjonować.
Srebro koloidalne.
Wyleczyłem w ciągu 2 tygodni paskudne narośla na łapach psa, i jedno
przy oku, które nie goiły się od ponad pół roku. Były średnicy ok 3,5 cm,
wyglądały jakby śliwka węgierka przecięta wzdłuż, koloru czarnego,
wyciekała z nich jakaś wydzielina, często je sobie urażał więc nie mógł
już chodzić z bólu.
W tej chwili narośla są wielkości 10-cio groszówki i podrośnięte sierścią, a
pies biega jak wściekły po ogrodzie. Oczywiście dostaje również diatomit
do karmy i ma wypryskaną srebrem sierść. Sam chętnie przychodzi na
sesję pryskania srebrem i siedzi cierpliwie mimo że 'psikam' mu z
rozpylacza praktycznie do oka aby zwilżyć tą narośl, pozostał po niej
maleńki wzgórek. Prócz tego wrócił mu jego normalny głos - nawet
znajomi zauważali że dziwnie szczeka, czyli coś mu się musiało w gardle
rozwijać.
Żona - gdy zobaczyła efekty jakie srebro poczyniło na psie, zgodziła się
na pryskanie jej czoła na którym od kilkunastu lat miała przykrą
dolegliwość - trądzik różowaty. Próby leczenia, dziesiątki różnych maści i
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wizyt u dermatologów nie odnosiły skutku. Po ok 3 dniach stosowania
srebra koloidalnego czoło jest gładkie, wypryski zniknęły, gdzieniegdzie
widać jeszcze ślady po trądziku - delikatne zaróżownienia. Zachwycona,
opowiada koleżankom o zaletach srebra.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję. [...]
JZ
____________________________________________________
Witam,
po przeczytaniu Pańskiej książeczki natchmiast przystąpiłam do działania bo uważam, że ta
wiedza jest genialna, bardzo Panu za nią dziękuję i życzę pomyślności w dalszym
odkrywaniu prawdy, i odkłamywaniu bzdur pseudoautorytetów żerujących na cudzej
krzywdzie, zalew dezinformacji w tej materii jest przerażający, a presja lobby jest ogromna.
[...]
BB

21 05 2013

__________________________________________________________
Co to znaczy " uzywać transmerdalnie"?- chodzi o smarowanie skóry zewnatrz? jesli tak to,
to robie i bardzo mi to pomaga, zwłaszcza jak dostaje reakcji herzmeira głownie na szyiwłasnie wczoraj to mnnie dopadło, cała byłam podpuchnieta, poorana przez "robale" jak
pole po orce.
Powiem Panu, ze ten diatomit, zioła, kapiele .teraz zapewne dołacze wode
utleniona prawdopodobnie uratowały mnie przed przeszczepem watroby- bo to mi groziło.
W tej chwili wyniki sie znacznie poprawiły GGTP spadło mi z ponad 600 do 200 jednostek.
( norma ok. 40). Znalazłam przyczynę moich problemów - pasozyty.
Pies takze dostaje okrzemke ( miał straszne problemy ze skora i sierscia)- a tera z błyszczy
sie jakby wyjadał jajka z kurnika.:-). .... wydalał z kałem takze jakies glisty- fuj sama
widziałam, a odroboczany przecież był co jakis czas.
Z tym ebookiem o diatomicie to super sprawa. Ja zaczełam sie tym interesowac grzebiac w
google- głownie na amerykanskich stronach, az natrafiłam na Pana opracowanie i firmę
Perma-guard.:-)....
pozdrawiam
AZ
_______________________________________________________________
witam P. Romanie

13 05 2013

moge prosic o dane do wpłaty za e-book: Aktywny Tlen w
Praktyce - Skuteczne Kuracje
..... za Pana wczesniejsza radą postanowiłam dodatkowo
zainteresowac sie stosowaniem wody utlenionej....( teraz
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używam diatomit i zapper - robale jelitowe są usuwane w
zastraszającej ilości-Boże ile ja tego w sobie mam:-)....
może woda utleniona pomoze mi usunać szybciej te w mięśniach
i skórze.[...].
pozdrawiam
A
______________________________________________________
Witam
wypadałoby się podzielić jakimiś efektami w odzyskiwaniu zdrowia. Problem w tym, że ja
jestem dość zdrowy:), nie mam żadnej poważnej choroby do wyeliminowania
(profilaktyka?). Nię będę pisał o skuteczności srebra i zappera na zwykłą grypę, katar czy
też "żołądkówkę" bo pewnie mam Pan duże doświadczenie w tej kwestii. Opiszę za to
pewny przypadek.
PRZYPADEK
Moja kuzynka od jakiegoś czasu (ponad 5 lat) ma "coś nie tak" z uchem. Kiedyś wybuchł
jej blisko ucha fajerwerk, co spowodowało małe uszkodzenie błony bębenkowej (?) (nie
sprawdzałem nazewnictwa medycznego). Problem objawia się tym, że taka uszkodzona
błona to podobno pożywka dla drobnoustrojów. Tak też się stało. Długie miesiące trwała
infekcja objawiająca się wyciekającą z ucha ropą!!!Kilka razy na dzień, co nie musze
mówić jak obniżyło komfort życia. Lekarze leczyli jak nie jednymi sterydami to innymi bez efektu! Cała akcja rozgrywała się dość daleko od naszego kraju bo w Grecji.
Smaczku dodaje fakt, że kuzynka zaszła w ciążę! No więc doktorki zleciły dodatkowe
badania i wybadali - gronkowiec złocisty! Wyrok - nie ruszać aż nie urodzi dziecka! nie
leczyć do tego czasu!
Pewnego dnia na spotkaniu rodzinnym (raczej staram się nie propagować alternatywnych
metod z uwagi na negatywne nastawienie społeczeństwa do "teorii spiskowych" hehe)
usłyszałem biadolenie o tym gronkowcu. Ktoś rzucił hasło o tym gronkowcu: "a może jest
coś naturalnego co zabija gronkowca" W tym miejscu nie wytrzymałem i opowiedziałem
"bajkę" o srebrze. Rodzina nie miała żadnego wyjścia z sytuacji więc zdesperowani
poprosili mnie o srebro. Ja to srebro zrobiłem w ilości 1 litra (7ppm) i wysłałem za granicę!
Kazałem wkroplić do ucha bezpośrednio (miejscowe działanie).
Proszę sobie wyobrazić, że po 1 razie gronkowiec został załatwiony. Infekcja nie
wróciła do dnia dzisiejszego a minęło 3 miesiące.
Czy ci ludzie jakieś wnioski z tego wyciągneli? "Srebro jest fajne!, ale i tak trzeba
jeszcze wykonać test na gronkowca".
Pozdrawiam
G
____________________________________________
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[...] Czytając informacje dotycząca obserwacji Pańskich
odnośnie medycyny zgadzam się z nimi w 100 % . Bardzo nie
dawno postanowiłem zrobić sobie badania laboratoryjne oraz
pójść z nimi do lekarza bo moje samo poczucie psuje się z
dnia na dzień(brak siły, bóle brzucha, głowy itd. ) Ku
mojemu zaskoczeniu wyszły dobrze ... tylko musiałem mieć je
robione od razu póki krew nie wystygła inaczej płytki krwi
się z kleją .
Według lekarza niektóre osoby tak po prostu mają a
diagnozę jaką mi przedstawił to ... refluks żołądka.
Wcześniej próbował wmówić mi nerwicę [...]. Po kolejnym
badaniu u znajomej koleżanki , która zajmuje się medycyną
naturalną wyszło mi , że mam : przywra krwi (wiadomo czemu
płytki się sklejały, motylice wątrobową i jeszcze kilku
kolegów w swoim organizmie) . Na krew wydaje mi się że zapper
to ostatnia deska ratunku z połączeniem z srebrem.
Jutro postaram [...].
Pozdrawiam
BG
_______________________________________
W dniu 2013-06-04 9:01, xxxxxx i pisze:
To jest zapytanie z http://www.vibronika.eu/ od:
xxxxxx
Witam serdecznie Panie Romanie! w końcu nowa dawka
pożytecznych informacji. Proszę o info jak kupić...
Nie wiem czy Pan pamięta jak jakieś pół roku temu
kontaktowałem się z Panem z problemem córki z Candidą
(jak się okazało)której prawdopodobną konsekwencją
była między innymi gruźlica z powikłaniami i 3
tygodniowy pobyt w szpitalu co dla 5 letniego dziecka
pozostawiło trwały slad w psychice.
Dziś po kuracji (protokół Becka oraz zappowanie
częstotliwościami dr Clark,metoda Nieumywakina,
lugola, okrzemki i dieta warzywna córka jest
najbardziej odporną na infekcje osobą w domu. Ogromna
w tym Pana zasługa i strony którą Pan prowadzi,
Dziękuje za inspiracje i otworzenie oczu. [...]. Idę
dalej tą ścieżką ograniczonego zaufania do informacji
głównego nurtu i otwieram szkołę [...].
Pzdr. SW
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