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Vysoký tlak
lze snížit

i bez
pilulek

aneb Jak to řeší léčitel Jaroslav Zajíček
Jak vysoký tlak vzniká
Ke vzniku vysokého tlaku vedou tři hlavní příčiny. Tou základní jsou farmaceutické produkty, to, že se cokoli snažíme okamžitě léčit pomocí
injekcí a různých medikamentů. Tělo však není od přírody nastavené na
tak masivní přísun toxických látek. Ty se pak v důsledku toho usazují v organismu a zahušťují krevní řečiště. Výsledkem je zvýšení krevního tlaku.
Lepší bůček nebo buchty?
Další v pořadí příčin pak je špatná životospráva. Ten největší prohřešek
přitom představuje trojkombinace: tepelně upravené sacharidy společně s tukem a cukrem (například koláče, dorty apod.). Všechny tyto
složky jsou přitom špatné už samy o sobě, nicméně s každou z nich
jednotlivě si ví tělo při trávení rady, na to už je za tisíciletí nastavené.
Teprve spojení všech tří prvků v jediném jídle však dává vzniknout
kombinaci, s níž si tělo neporadí. V tomto smyslu je také „přírodní“ bůček, konzumovaný se syrovou cibulí, pro náš organismus lepší, než
„umělý“ margarín nebo zmíněná trojkombinace v podobě českých
buchet či moravského frgálu.

U lékaře vám změří při běžné
kontrole tlak, a většina z nás je
překvapena, jak je pěkně „nahoře“. Následují rady k lepší životosprávě a nějaké ty prášky, které
berete většinou do konce života.
Ale léčitel Jaroslav Zajíček má
trochu jiný názor, vše se dá vyléčit i bez pilulek... Přečtěte si několik jeho rad a poznatků.

Jak se pěkně zanášíme
Poslední z trojice příčin plyne z obou předchozích. Toxiny, které tělo
nedokáže vyloučit, zanášejí tlusté střevo. Nečistota, která zde přetrvává, pak dále napomáhá vyšší tvorbě toxinů, stoupá tělesná váha a zahušťuje se krevní řečiště. Tlak stoupá…
Nahoďte akumulátor
Pokud odstraníte výše uvedené příčiny, ve velmi krátkém čase se zbavíte i vysokého tlaku. Tento problém lze přitom řešit skutečně kdykoli. Měl
jsem pacienta, který bral sedmnáct roků prášky na vysoký tlak. Přesto se
poté, co se začal řídit mými pokyny, do tří týdnů obešel bez pilulek. Je
to podobné, jako s vybitým akumulátorem – taky ho stačí nahodit…
Tohle je jen několik rad. O tom, co všechno bychom měli
pít a jíst, jak bychom se měli chovat, pokud touto nemocí trpíme, i další rady a nevšední náplasti na naše neduhy najdete na stránkách: http://zdravi-az.cz

GRAND EXPRES/ 19

