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Lekcja 19. Odblokowanie procesu zdrowienia

Filip Żurakowski

Doktor Pokrywka
Oto fragment maila otrzymanego przez Doktora Pokrywkę.
Szanowny Panie,

Piszę do Pana, ponieważ chciałam wyrazić w ten sposób moje podziękowania.
Miałam przyjemność być u Pana na warsztatach długowieczności w Kudowie Zdroju ok. 5 lat
temu. Miesiąc, może dwa temu otrzymałam od Państwa maila z lekcją "Na zdrowie" z której
skorzystałam. Zakupiłam chlorek magnezu i wg Pana receptury wykonałam roztwór w celu
moczenia

nóg.

Moje

dolegliwości

zniknęły

-

po

zaledwie

trzech

zabiegach.

Nie dowierzam sama temu co się stało, z medycznego punktu widzenia nie do końca
rozumiem,

jak w tak szybkim czasie mogłam sama sobie pomóc. Moje dolegliwości

całkowicie ustąpiły, nie kuleję na nogi, nie potykam się, nie krzyczę z bólu, jak źle stanę na
nogę.
Co istotne chciałam dodać, że od ponad 3 lat leczę łuszczycę paznokciową. Jej powikłaniem
były ciężkie bóle stawowe, stwierdzono u mnie ŁZS. Brałam silne leki, sterydy w tym Trexan
10 mg i nie widziałam poprawy mojego stanu. Zostałam uczestnikiem badań do testowania
leków na zapalenie stawów otrzymując w zamian możliwość śledzenia, jak już teraz wiem nie
etapów zdrowienia tylko etapów popadania w coraz gorsze stany chorobowe. Zrezygnowałam
z tego dzięki temu jednemu mailowi.(…) Katarzyna

Komentarz Doktora Pokrywki
Pani Katarzyna wyzdrowiała z łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS). Nastąpiło
uzdrowienie przez siły obronne organizmu. Organizm cały czas się naprawia. Choroba
pojawia się wtedy, gdy proces naprawiania się zablokuje. Magnez w tym wypadku go
odblokował. Przedtem było zdecydowanie za mało magnezu. Gdy pani Katarzyna zaczęła
moczyć nogi w roztworze chlorku magnezu, poziom magnezu w organizmie podniósł się.
Magnez odblokował wtedy zdrowienie. To nie jest tak, że zawsze magnez coś odblokowuje,
ale w tym wypadku odblokował.

Zdjęcie Szymon Kliszewski

Coś dla ducha
Coraz częściej napotykam w różnych źródłach: książkach, w Internecie –
wiedzę o wpływie myśli i wiary na zdrowie oraz na to, jak układa się los i
pomyślność człowieka. Oto przykłady takich źródeł:



Książka Wayna Dyera „Żyć w równowadze. 9 zasad życia w harmonii”



Książka Siergieja Łazariewa „Bumerang”



Artykuł naukowca Bruce’a Liptona „Wiara cię uleczy” zamieszczony w
Internecie na portalu nieztejziemi.org (Nowa biologia: Mądrość Twoich
Komórek – jak twoja wiara steruje twoją biologią).

Jeden z rozdziałów książki Wayna Dyera nosi tytuł „Nie jesteś tym, co jesz,
ale tym, co myślisz o tym, co jesz”.
Wpływ myśli, wpływ wiary… Wiem , że dla przeciętnego człowieka jest to
jakąś abstrakcja, są to tylko słowa. Trzeba to przełożyć na język, który do
niego trafi. I to jest moja misja.
NOWA KSIĄŻKA! Bestseller Sensusa
www.drpokrywka.pl
www.filip-zurakowski.com

Książkę Doktora Pokrywki i Filipa Żurakowskiego Na zdrowie! Jak osiągnąć harmonię
ciała, ducha i umysłu można kupić w salonach Empiku w całej Polsce lub na stronie
www.nazdrowie.drpokrywka.pl

Przeczytaj recenzje o naszej książce na stronie wydawnictwa Sensus
http://sensus.pl/ksiazki/na-zdrowie-jak-osiagnac-harmonie-ciala-ducha-i-umyslu-dr-janpokrywka-filip-zurakowski,jakosi.htm
Poleć Lekcje Zdrowia i Wewnętrznej Harmonii swoim znajomym.

