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  :يادداشت

ضمن ابراز امتنان از دوستی که اين مطلب را برای ما فرستاده اند، بايد خدمت خوانندگان گرانقدر به عرض 

در موضع  يا مطالب مشابھی در آينده به ھيچ صورت نبايد بدان تعبير گردد که گويا مابرسانيم که نشر اين مطلب و

، بلکه   افتاده ايم"از دل گرم خود حرف زده، مردم نان ندارند که بخورند ما می خواھيم کلچه بخورند" اصطالح به

و در ثانی کمترين کمکی " ستدانستن بھتر از ندانستن ا"ھدف ما از نشر چنين مطلبی در قدم اول احترام به اصل

است از طرف ما برای آن عده از ھمکاران و خوانندگان گرانقدری که طبق اطالع در مقطع کنونی به چنين مشوره 

  .ھائی نياز حياتی دارند

  با عرض حرمت                    

  AA-AAاداره پورتال                 

  

  عنايت وھمن: فرستنده

  ٢٠١١ اپريل ١٧

Dr Stephen Mark  

  

   ھاوهيخوردن م
  

درمان کرده است و " نامتعارف "ی در مرحله آخر را با استفاده از روش ھای سرطانیمارھاي استفان مارک، بدکتر

   افتندي از آنھا بھبود یاريبس

    .تقد استع مھايماري درمقابل با بیعي به درمان طباو

   . استدي مفاري است اما بسی طوالنمطلبمئن باشيد ھر چند تقاضای ما از شما آن است تا اين مطلب را بخوانيد مط 

 که ی سادگني به ا؛ اما  دھاندر پوست کندنش و فقط گذاشتنش وه،ي مدي خریعني وهي که خوردن مميکني ما فکر مۀ ھم

    .مي بخوروهي مدي چگونه و چه وقت باميان مھم است که بداري بسستي نديکنيفکر م

   ست؟ي چ ھاوهي خوردن محي راه صح

   . استی خورده شوند که معده خالی زماندي ھا باوهي مدي ھا را بعد از مصرف غذا نخوروهي است که مني ا
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 مقدار با بدنتان خواھند داشت بدنتان را ستمي در مسموم کردن سی نقش مھمد،ي ھا را به آن صورت بخوروهياگر م

 انجام ی بودن باعث از دست دادن وزن و کاھش قدرت برادي مفی به جای انرژني که اکنند ی منيمأ تی انرژیاديز

  شود ی می زندگیتھاي فعالگريد

 آماده است وهي تکه مدي خورده اوهي تکه مکي که دو تکه نان و ديري مثال درنظر بگی خوراکھاست براني مھم تروهيم

     . شودی میري آن به معده جلوگعي آن دو تکه نان، از ورود سرلي تان شود اما به دلۀ وارد معده و رودمايکه مستق

 با غذا و وهي درون معده، منکهي به محض اشود ی مليد تبدي و به اسشود ی مري ھمه غذا فاسد شده، تخمني بني در ا

    .کند ی رفتن و فاسد شدن مني ھمه حجم غذا شروع به ازبکند، ی مداي تماس پی گوارشیمھايآنز

 تان یئ غذای قبل از خوردن وعده ھااي است و ی تان خالۀ که معددي کن مصرفی خود را زمانی ھاوهيپس لطفا م

 ھر اي و د،ي آی غذا باال مخورم، ی متربوز که ھر زمان که کنند ی متي شکایاري که بسدي ادهي بارھا شنشما دي کنليم

 نکهي حس امام وقتت خورم ی مکيله که ی زمانکند، ی خورم معده ام نفخ می را می درخت قھوه سودانوهيزمان که م

 دي بخوری را زمانوهي نخواھند افتاد اگر مق اتفانھاي اۀ ھمتيقي در حق- رهي را دارم و غ، برومیئ فورا به دستشوديبا

دل بدی پيدا می  جهي و درنتکنند ی مدي و گاز تولشوند ی مبي فاسد شده ترکی ھا با غذاوهيم.  استیتان خالۀکه معد

 ی خالۀ شان اتفاق نخواھند افتاد اگر با معدۀ چشم، ھمري زاهي سی ھای و گودتيصبان مو، تاس شدن، عیديسف. کنيد

    دي کنلي موهيم

 ھا مانند وهي از می که بعضستي نحي صحی موضوعني که چنمي بداندي دکتر ھربرت شلتون، باقاتي با توجه به تحق

 وهي محي شما روش صحگر اشوند ی میئايدن قل ھا در بوهي مۀچرا که ھم.  ھستندیدي خودشان اسموي، نارنج و لمالته

 داي دست پیعي و وزن طبی شاداب،ی سالمت، انرژ،ی عمر طوالن،یئباي شما به راز زدياموزيخوردن را کامال ب

      . کردديخواھ

  کهیئ ھاوهي آب میحت.  کنسروھاوهي نه آب مدي تازه بنوشوهي فقط آب م-دي بنوشوهي که آب مدي دارازي که نی زمان

 دي نخواھافتي ھا را دروهي می چرا که ھرگز ماده مغذدي پخته شده را نخوری ھاوهي مدي ھستند را ننوشسخت اريبس

     .برد ی مني ھا را از بنيتامي پختن، تمام وکند ی مافتي شان را درۀکرد تنھا مز

 که دھانتان پر دي بنوشی طوردي بنوشوهي آب مدي آب آن است اگر بادني کامل بھتر از نوشوهياما به ھرحال خوردن م

 آن کامال کردنرت قُ  دھانتان قبل از لعاب با وهي آب متا دي اجازه دھدي چرا که بانمائيد رتقُ شود و آن را آرام آرام 

 و در آخر دي بخوروهي روز فقط م٣ به مدت ديري بگوهيمۀ  روز روز٣ بدنتان ی پاکسازی براديتوان ی شود مبيترک

   و صاف شده است  ن که چقدر پوستتان درخشانديگو ی دوستانتان به شما منکهيا از ديشو یمتعجب م

 است حجم بري و فی انيتامي وم،يزينگ مم،ي از پتاسی منبع خوبوهي مني ا استی مقواري کوچک اما بسۀوي م:یويک 

   است   مالته ی سنيتامي حجم وبرابر دووهي مني ای سنيتاميو

 ی دارد، اما دارای سنيتامي وی مقدار کمبي اگرچه سکند یکتر را از شما دور م دب،ي سکي دن روزانه خور:بيس 

 ادي در بدن را زی سنيتامي وتي فعالنھاي ایکه ھر دو)  و متبلوررنگي بیئايمکيماده ( و فالونھاست دانھاي اکسیآنت

      .کند ی مداي کاھش په و سکتیسرطان روده، حمالت قلب مبتال شدن به سکي رجهي بخشند و درنتی مليکرده و تسھ

 اني را در مدانھاي قدرت اکسني باالترزمينیتوت .و تقويت کنندۀ سيستم دفاعی بدن است محافظ ۀوي م:زمينی توت 

   کندي محافظت م آزادیکالھاي رگھا و رادیسرطان، گرفتگ ھا دارد و از بدن در برابر ابتال به وهياکثر م
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 ی را کم مرولکلست رديگ ی را میسرماخوردگ ی جلومالته عدد ٤ تا ٢ه مصرف روزاناست  نيري شیئ دارو:مالته

 ني موجود در بدن را از بی سنگھااي کرده و یري جلوگ...)کرده، کيسه صفراء، مثانه (  سنگ در بدنجادي از اکند

  .دھد ی را کاھش مسرطان روده به ء ابتالسکي رني و ھمچنبرد یم


