"Health and Healing"

ESSIAC®
W 1922r. kanadyjska pielęgniarka Rene Caisse spotkała kobietę z dużą blizną na
piersi. Kobieta powiedziała jej, że kiedyś miała w tym miejscu raka i podała przepis
na herbatę ziołową Indian Ojibwa, która uratowała jej życie. Herbata ta zawiera
cztery zioła: korzeń łopianu, szczaw polny, korę wiązu i rabarbar indiański. Rene nie
wykorzystywała przepisu, aż do czasu kiedy jej ciotka zachorowała na
nieoperacyjnego raka. Herbata zaparzona według tej receptury okazała się
zbawienna w skutkach. Od tej pory Rene zaczęła interesować innymi chorymi na
raka i również u nich stosować indiańską herbatę ziołową.

Tysiące pacjentów zostało ocalonych przez zażywanie ESSIAC® jak jednak można
się spodziewać, Rene miała wielu przeciwników i to przez blisko 40 lat. Mimo
wszystko pacjenci przychodzili do niej. Leczyła ich bezpłatnie, sama żyjąc bardzo
skromnie.
Oficjalna medycyna była innego zdania: jeśli chcesz zniszczyć raka, musisz
zniszczyć komórki. Można to zrobić na drodze chirurgicznej, chemioterapii lub
radioterapii. Natomiast ziołowe składniki ESSIAC® już od setek lat w naturalny
sposób leczyły ludzi. Tam, gdzie terapia przeciwrakowa osłabia twoje ciało ESSIAC® działa w odwrotnym kierunku. Na każdy organizm oddziałuje
indywidualnie. Pozwala pozbyć się bólu i poprawia ogólną kondycję organizmu.
Pomyśl chwilę. Rene Caisse otrzymała recepturę mieszanki ziołowej ESSIAC® w
1922 roku, ale prawdopodobnie był on w użyciu setki lat wcześniej. I wciąż jest
użyteczny. Czy znasz inny lek, który jest znany i stosowany tak długo ? Fizjologia
człowieka nie zmieniła się, chociaż nowoczesna medycyna tak często zmienia swoje
kierunki
leczenia.
Rene Caisse broniła ESSIAC® przed konwencjonalną medycyną. Nie pozwoliła go
zniszczyć. Była wystarczająco inteligentna, aby wiedzieć, że ESSIAC® obroni się
sam. Nie potrzebuje badań kontrolnych, testów placebo. Jak długo będziesz widział
pacjentów w ostatnim stadium raka, dochodzących do siebie po kuracji ESSIAC®,
tak
długo
będziesz
mówił:
to
naprawdę
działa!
Wydaje się, że ESSIAC® pomaga również diabetykom. Jeden z odkrywców insuliny,
dr Frederick Banting, stwierdził, że miał pacjenta, u którego po piciu ESSIAC®
nastąpiło ponowne wytwarzanie insuliny przez trzustkę. Sam widziałem karty
chorych, którzy będąc na insulinie, mogli odstawić ją całkowicie po zastosowaniu
ESSIAC®.
samemu
było
mi
trudno
w
to
uwierzyć.
ESSIAC® jest łatwy w użyciu, nie ma przykrego smaku. Powinna być zaparzana
według podanej instrukcji i przetrzymywana w lodówce. Należy ją pić 1 godzinę
przed jedzeniem. Jeśli masz raka, powinieneś pić 60 ml trzy razy dziennie, przez 12
tygodni. Jeśli jesteś cukrzykiem, pij 60 ml dwa razy dziennie. Dla poprawy ogólnego

stanu zdrowia: 120 ml dwa razy dziennie, przez dwa tygodnie, później 60 ml
dziennie.
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