اگر دچار رسوب گرفتگي در رگهاي بدن شده  ،نيازي به عمل قلب باز وجود ندارد!! زيرا گرفتگي رگها پس
از اين  ،شما را آزار نخواهد داد  .فقط کافي است  ،روزي نصف استکان از اين شربت غليظ و طبيعي ميل
نماييد ؛ تا به کلي برطرف گردد .
طرز تهيه:
تعداد  30حبه ي سير را پوست گرفته همراه با  5عدد ليموترش ( شيرازي ) با پوست که قبال هسته هاي آن
را گرفته ايد  ،در همزن ( ميکسر ) بريزيد  .پس از آن که همه ي محتويات در ميکسر له شد با يک ليتر آب
مخلوط نموده و بجوشانيد ( نکته ي مهم  :فقط و فقط  ،يک بار جوش بخورد )  .پس از سرد شدن  ،آن را
از صافي رد نموده و محتويات را داخل يک شيشه بريزيد و در يخچال نگهداري کنيد.
مصرف:
همانطور که قبالنيز گفته شد  ،روزانه نصف استکان از اين مايع ( به اختيار خودتان قبل يا بعد از غذاهاي
اصلي ) ميل نماييد  .پس از سپري شدن سه هفته از مصرف مداوم اين عصاره ي طبيعي  ،احساس جواني و
شادابي در تمام وجود بدنتان قابل لمس است  .تمامي گرفتگي هاي رگ هاي بدن و ساير عوارض آنها به
عنوان مثال ديد کم و سنگيني گوش به حالت عادي خود باز خواهد گشت .به ياد داشته باشيد ؛ بعد از
مصرف يک دوره ي سه هفته اي  ،شما بايد هشت روز استراحت کرده و سپس دومين دوره ي مصرف سه
هفته اي را اجرا کنيد  .به اين ترتيب يک موفقيت موثر ايجاد مي شود  .اين دوره ي درمان  ،ارزان  ،موثر و
بي ضرر را مي بايست هر ساله تکرار کرد.
بوي سير:
با خوردن اين مايع  ،هيچ کس بوي نامطلوب سير را حس نخواهد کرد ( امتحان کنيد(
خواص شربت:
نيروهاي شفا بخش سير و ليموترش  ،کامال خود را پس از مصرف اين مايع  ،نشان مي دهند  .افرادي که
مبتال به کلسترل بد بوده و رگ هاي آنها رسوب گرفتگي دارد و يا اين که مشکل چربي خون دارند  ،مي
توانند ؛ شبها بدون پريشاني خاطر خواب راحت و آسوده اي داشته باشند  .به فعاليت هاي بدني  ،ورزش
پرداخته  ،زيرا انسداد رگهاي آنها  ،ازبين رفته است.
همچنين مصرف اين عصاره را براي کساني که سايش دندان ( دندان کروچه ) داشته و يا جرم دندان دارند ،
مفيد است  .در آخر توصيه مي کنيم براي اينکه سير را پوست بکنيد  ،در کاسه اي آب ريخته و پس از آن
پوست سير را به راحتي از آن جدا کنيد .

* اين مطلب از سايت دانشکده ي پزشکي  ،دانشگاه ارالنگن به نشاني :

