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Těhotenství
Krásná matka – zdravé dítě
Nikdy v životě neoplývá žena takovým zdravím, jako právě v období, kdy očekává dítě.
Žádná žena si nezaslouží, aby během těhotenství ztrácela na své dosavadní kráse a atrak
tivitě: žádné strie způsobené těhotenstvím, žádné křečové žíly, žádná ztráta vlasů nebo zubů,
žádné akné ani hemeroidy.

Zaplavení organismu
jedy vedou u ženy k(e):
-

kyselé plodové vodě
spotřebování minerálních látek
ztrátě vlasů
ztrátě zubů
úbytku cév - tvoří se křečové žíly
poškození kůže - tvoří se těhotenské strie
diabetu mellitus
hromadění škodlivých látek
hemeroidům
křečovým žilám
celulitidě
uvolnění škodlivin
akné
hemeroidům

Bohužel však nežijeme v normální době. Proto
nejsou právě uvedené negativní projevy těhoten ství
sice pravidlem, ale na druhé straně ani žádnou
výjimkou. Totéž platí i pro mnoho novorozenců,
kteří přijdou na svět s nepěknými defekty kůže,
atopickým ekzémem, lupénkou, dokonce i rako
vinou, alergiemi nebo s plísněmi, které postihují
trávicí trakt až po střevo.
V čem tkví příčiny tohoto momentálního žalost
ného stavu? Nač by měla mladá matka dávat pozor
a co by měla dělat, aby během těhotenství neztratila
na kráse a přivedla na svět zdravé dítě?

V předchozí kapitole jsme již pojednali o škodli
vých účincích antikoncepce, o kyselých požitcích
naší doby a škodlivých lécích. Dnes je přece zcela
běžné, že těhotenství opakovaně předchází shora
zmiňované požitky, stejně tak jako užívání antikon
cepčních tablet, jež zabraňují početí, ale i konzumace léků, zpravidla léků proti bolesti.

Bohužel však nejsou vzájemná interakce požitků, interakce antikoncepce a léků, pro chemii
těla mladé ženy ani trochu rozumné. Jádro pudla tkví právě v antikoncepci. Ta totiž u ženy
navodí jakési falešné těhotenství, které pak brání konsekventnímu vylučovaní nahroma
děných kyselin, jedů a škodli ch látek. Antikoncepce totiž způsobuje pouze slabé krvá
cení, namísto pravidelného silného krvácení, které
by bylo schopno škodliviny z organism vyloučit.
Logickým důsledkem této umělé zdrženlivosti a
následného hromadění kyselin, škodlivin a jedu
během doby užívání antikoncepce je, že se u žen
atopickému ekzému
psoriáze
objevují sekundární projevy, jako je akné a přede
rakovině
vším celulitida.
Toto uměle navozené zadržování škodlivin se ješ tě
více zhoršuje díky novému trendu užívání anti
koncepce v tabletách nebo implantátů, které zcela

alergii
vnějším projevům na kůži
deformaci
plísním
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znemožňují pro ženu nezbytné každoměsíční pročišťování organismu pomocí krvácení.
Některým ženám se to může zdát na první pohled velmi „praktické". Trvá-li však tento stav
delší dobu, jedná se o tragédii pro zdraví ženy, protože v budoucnu nebude možné odvádět z
těla kyseliny a jedy a ty se budou hromadit v jejím těle. V závislosti na dispozicích a na typu
látkové výměny budou pak škodliviny v těle ženy způsobovat strukturní poškození, bude
docházet k jejich ukládání, ženy budou přibírat na váze nebo u nich bude docházet k
nevábným výtokům.
Ženy by měly mít rovněž na paměti, že užívání
antikoncepce a následné zadržování kyselin a jedů
může vést k problémům s vlasy. Tento poznatek byl
ženám doposud neznámý. Problémy s růstem vlasů
jsou velmi pravděpodobné u těch žen, které spolu s
užíváním antikoncepce pijí velké m ožství kávy nebo
coly nebo které hodně sportují.

falešné těhotenství
zadržování jedů
přibírání na váze
zadržování vody

Dalším důsledkem zadržování jedů jsou bolesti hla vy
problémy s vlasy
a migréna. Lékař ženám v takovém případě pře depíše
kožní problémy
bez pohnutí brvou léky proti bolestem, které však
většinou obsahují kyselinu acetylsalicylovou. Před
jejich užívání ale nedávno varovala jedna zdravotní pojišťovna, neboť vysoké dávky této kyseliny mohou způsobovat zvýšenou krvácivost.
Kyselina acetylsalicylová, přesněji řečeno, snižuje srážlivost krve.
Doporučení této zdravotní pojišťovny se však již dále nezabývá hledáním příčin migrény,
bolesti hlavy nebo jiných bolestí, nýbrž je zaměřeno na doporučení jistého alternativního
léku. Příčiny tak zvaných „neléčitelných" moderních civilizačních chorob jistě nejsou pánům
a dámám ve vedoucích pozicích našich zdravotních pojišťoven neznámé.
U mladých žen, které berou antikoncepci, se často vyskytují nejen nejrůznější bolestivé sta
vy, vyrážka nebo akné, ale jedním z nežádoucích následků užívání je i značné přibývání na
váze. To se dá vysvětlit zvýšeným zadržováním vody, kterou organismus potřebuje k naře
dění nahromaděných kyselin a jedů. K nim patří ale také hormony obsažené v užívaných
tabletách. Jestliže pak žena antikoncepci vysadí, protože se rozhodla, že chce počít dítě, a
nakonec skutečně otěhotní, nastartuje se znovu vylučování všech zadržovaných jedů, kyse
lin a škodlivi ny a ty budou odváděny jak do placenty, tak i do vyvíjejícího se fécu.
Důsledkem je pak páchnoucí a zakalená plodová voda a novorozeně, které je často
postiženo plís němi až po střeva, novo rozeně, které přijde na svět již s různými alergiemi
nebo lupénkou.
Retence jedů a kyselin není zodpovědná pouze za atopický ekzém, za lupénku, za alergie a
rakovinu nebo za nejrůznější kožní projevy novorozence, nýbrž i za křečové žíly, hemero
idy anebo akné matky. Tyto fenomény se vyskytují samozřejmě o to více, čím více se blíží
těhotenství ke konci, nebo dokonce i v období kojení, pakliže žena ještě nedostala další
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menstruaci. Látková výměna ženy ukládá kyseliny, jedy a další škodliviny a očekává, že je
bude moci brzy vyloučit právě přes dělohu během menstruace.
Trvání periody je u žen různě dlouhé. Setkat se můžeme se dvěma nebo třemi dny, stejně tak
jako s pěti nebo deseti. V zřídkavých případech může žena krvácet kontinuálně. V tako vém
případě je zcela jistě zaplavena některým z jedů, proto se tělo snaží tento jed pomocí krvácení
vyloučit.
Budeme-li sledovat naši současnou západní civilizaci, zjistíme, že se doba trvání měsíčního
cyklu bez užívání antikoncepce stále více prodlužuje. V případě užívání antikoncepčních
pilulek se cyklus uměle zkracuje. Oproti tomu v chudých rozvojových zemích můžeme u žen
pozorovat namísto měsíčního krvácení pouze několik kapek krve.
Podíváme-li se na obrázky z těchto zemí, na nichž jsou zachyceni mladí muži a mladé ženy,
uvidíme mnohdy ztrápené postavy, přitom ale mladé ženy drží v náručí novorozence a jsou
obklopeny zástupem dalších dětí. Zcela bezpochyby má oněch pár kapek namísto silné ho
měsíčního krvácení souvislost s vysokou mírou plodnosti tamních žen, stejně tak jako má v
případě naší požitkářské společnosti dlouho trvající menstruace souvislost se stále se
zvyšující neplodností. Několik kapek za měsíc jinými slovy znamená, že nemá takové tělo
žádnou práci s vylučováním kyselin, jedů a škodlivin, zatímco dlouhotrvající cyklus před
stavuje pravý opak.
Vraťme se nyní ještě jednou krátce k různým přerušením nebo pozastavením, ke kterým
může dojít při procesu vylučování škodlivin z organismu ženy přes dělohu.
Užíváním antikoncepčních pilulek dochází ke značnému omezení možností organismu
vylučovat škodlivé látky. Logickým důsledkem pak je, že v těle dochází ke hromadění látek,
které v něm však nemají co pohledávat. Konkrétními projevy takové retence škodlivin mohou
být bolesti, akné, bolesti hlavy, přibírání na váze, případně edémy.
Tytéž fenomény se často vyskytují i po operaci ženských orgánů. V důsledku úplného odstra
nění dělohy dochází v těle ženy nejen k omezení nezbytného vylučování škodlivých látek z
ženina těla, nýbrž i k úplnému znemožnění vylučovat tyto škodliviny právě přes dělohu.
V průběhu klimaktéria začíná pravidelné měsíční vylučování škodlivin váznout. Brzy
na to se zcela zastaví a ženy mohou pozorovat návaly horka, nadměrné pocení nebo
přírůstek váhy. Pakliže žena nezmění konsekventně svůj konzumní poživačný způsob
života, nebu de-li se okamžitě stravovat tak, aby tělo zásobovala vysokými dávkami
minerálních látek a nebude-li se chovat tak, aby se v jejím těle vyskytovalo co nejmenší
množství kyselin, jedů a škodlivin, brzy pozná, co je to revma nebo osteoporóza. Tehdy
bude svůj organismus nutit k tomu, aby ze zásob v kostech odebíral například kalcium,
s jehož pomocí bude schopen vzniklé kyseliny neutralizovat. Škodliviny se jí budou
ukládat v podobě solí kyseliny močo vé v pojivové tkáni, ve svalech, v kloubech, což se
projeví jako dna, revma nebo revmatismus měkkých tkání apod.
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Jednou z forem umělého přerušení přirozeného
vylučování škodlivin přes dělohu je i těhotenství
ženy. Nebo snad nikoli?
Podle obecného mínění existuje jakási údajná blo
káda placenty. Nic takového však neexistuje!!
,,Poznáte je podle jejich plodů!" řekl Ježíš Kristus.
Novorozenci, kteří dnes přicházejí na svět s ato
pickým ekzémem, rakovinou, alergiemi a jinými
nehezkými kožními projevy, jsou dostatečně
výmluvným důkazem toho, že nám moderní věda
tvrdí cosi zcela mylného.

Plodová voda dříve:
hezky vonící
pleti prospívající

Plodová voda dnes:
hodnota pH 7 (kyselejší než krev)
zapáchající
zakalená
škodící orgánům

Porodní asistentky jsou chytřejší a vědí více. Vědí například, že dříve byla plodová voda I
mladých matek čirá a libě vonící kapalina. Rády si jí potíraly svá čela. Děti, které se rodily
před desítkami let, voněly tak nádherně, že by člověk nejraději stále přičichával k jejich
hebkému tělíčku.
Dnes leží novorozenci často ve skutečné žumpě zapáchající plodové vody. Musejí se
hodně snažit, aby se po porodu vyklubaly z ubohé bytosti v pěkného človíčka.
Co se stalo? Odpadní látky z nikotinu a cigaretového dehtu, hormonů, jedů a škodlivých látek,
k jejichž usazování dochází v důsledku užívání antikoncepčních pilulek popřípadě uměle
vyvolaného těhotenství, jsou během těhotenství uvolňovány do plodové vody. Tato
„močůvka" pak po devět měsíců obklopuje právě se·rodící život, takže nás vlastně ani nějaká
kožní onemocnění nebo alergie, jimiž trpí mladí lidé v posledních desetiletích tzv.”blaho
bytu" a požitků, nemohou vůbec udivovat.
Během jedné přednášky, kterou jsme přednesli před nedávnem v budově Curiohaus v Ham
burku, poznamenala jedna z přítomných gynekoložek, že se v jejich nemocnici rodí dokon
ce již i děti s rakovinou. Následující den po této přednášce nám volala vedoucí, která akci
pořádala, a říkala nám, že má dva syny ve věku 12 a 13 let, přičemž starší z nich již od dětství
trpí atopickým ekzémem a nikdo mu doposud nedokázal pomoci.
Její druhý syn přišel na svět již na konci kojení, takže je o dvanáct měsíců mladší než jeho
prvorozený bratr. Druhý syn je podle jejích slov zdravý jako řípa. Po naší přednášce koneč
ně pochopila, že tenkrát všechny z držované škodliviny předala svému nejstaršímu synovi.
Svého druhého tedy mohla odnosit a porodit již se zcela očištěným organismem.
Nyní již prý ví, jak pomůže svému synovi během jednoho roku od jeho atopického ekzému.
Tím, že změní jeho jídelníček na plnohodnotnou vegetariánskou stravu, zavede u něho
konsekventní zásaditou péči o tělo doplněnou o zásaditý nápoj, o rostlinné vitální látky a
zásadité klystýry.
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Je logické, že lékaři používající léčitelské praktiky opakovaně referují o pacientech, kteří již
od svého kojeneckého věku trpí masivním atopickým ekzémem. Zároveň potvrzují, že tito
pacienti, mnohdy se jedná i o třicetileté mladé muže a ženy, trpí od svého narození
nemoce mi způsobujícími plísně ve střevě. Tyto plísně si na svět přinesli již z matčina
lůna!
Klasická medicína doporučuje proti těmto plísním preparáty, jako je například Nystatin a po
této radikální kúře zničení plísní pak například bakterie kmene coli - konkrétně kmen 1917,
které napomohou obnovení střevní flóry. Dost možná by ale pomohl dvakrát dennl zásaditý
nápoj se sklenicí ovocné šťávy, voda z vodovodu nebo neperlivá minerální voda se špetkou
zásadité soli (MeineBase)
K rozpuštění usazenin je třeba vypít denně jeden až dva šálky bylinného čaje, k tomu pak
přes den tři až čtyři šálky vody. Nejlépe se hodí měkká voda z vodovodu nebo minerální voda
bez kysličníku uhličitého. Jednou týdně nebo každých 14 dnů se provádí zásaditý klys " týr s
jedním litrem čaje, do něhož se přimíchá špetka zásadité soli. K tomu neodmyslitelně patří
pro pacienty s atopickým ekzémem a alergií samozřejmě pravidelné a dlouho trvající zásadité
koupele.
·
V posledních desetiletích mají však zdravotní problémy nejen novorozenci, nýbrž i mladé
matky. Ačkoli jsme přesvědčeni o tom, že žádná mladá žena nemusí s nástupem těhotenství
ztratit na své původní atraktivitě, jsou těhotenské strie, vypadávání vlasů, zubů nebo výskyt
hemeroidů, křečových žil či akné u mladých matek často pozorovanými symptomy!
Od začátku těhotenství probíhá odstraňování zadržovaných škodlivin tím, že jsou tyto
vylučovány do plodové vody. To platí samozřejmě pouze pro ty ženy, v jejichž krvi,
buněčné tekutině a lymfě se příslušné škodliviny nachází. Před nedávnem nám napsala
jedna mladá žena, že již od puberty trpí akné. Její pleť se v průběhu proběhlého těhotenství
výrazně vylepšila. Několik týdnů po porodu však opět „rozkvetla" a vše bylo při starém.
Paní Theilerové jsme okamžitě po obdržení jejího dopisu zavolali a zeptali se jí, v jakém stavu
přišlo na svět její děťátko. Její odpověď doslovně zněla: “Celé tělíčko mělo· poseté pupínky. V
nemocnici mi řekli, že je to způsobeno hormony." Je zcela zřejmé, že toto dítě vylučovalo svou
kůží akné, kterou mu předala ze svého organismu jeho matka.
Proč se u těhotných žen vyskytují takové projevy jako je akné nebo dokonce hemeroidy, a to
i přesto, že matka vylučuje své škodliviny do plodové vody nebo do embrya? Jak to, že lze
tyto fenomény pozorovat zejména na konci těhotenství a někdy dokonce i v období kojení?
Příčina tkví v tom, že látková výměna ženy začne na konci těhotenství a zejména po něm
opět zadržovat škodlivé látky v očekávání toho, že je bude moci brzy vylučovat via uterus ·
nebo během menstruace. A právě tato retence se projevuje jako akné nebo hemeroidy. Obo
jímu je možné předejít důslednou péčí o tělo pomocí zásaditých prostředků, které nahradí v
období těhotenství a kojení absentující menstruaci. Škodliviny jsou v takovém případě
vylučovány kůží.
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Nejúčinnější pomocí jsou vydatné zásadité koupele trvající alespoň šedesát minut a
zásadité obklady břicha a jater. Nastávající matky by si měly tuto zásaditou péči
dopřávat pravidelně každý den, jako náhradu za menstruaci, aby tak pomocí těchto
koupelí a zábalů ze svého těla vyloučily za měsíc tolik kyselin a jedů, kolik vyloučily
před začátkem svého těhotenství pravidelnou menstruací.
Nyní je na čase, abychom nalezli odpověď na otáz- ku,
proč dochází během těhotenství k vypadávání vlasů
ztrátě zubů, k tvorbě těhotenských strií nebo křečových
žil. Všechny tyto projevy nejsou ničím jiným, než
úbytkem důležitých látek z těla matky. Tyto látky
následně slouží k budování rodícího se života!

jedů z poživatin
jedů pro zuby
jedů z okolního životního prostředí

Jestliže si chce žena během svého období těhoten
ství a ve fázi kojení beztrestně dopřávat veškerých
oblíbených požitků současnost_i, musí se zároveň
stravovat plně vegetariánsky „za tři". V naší době
chudé na energetické potraviny je velmi žádoucí příjem energeticky bohatých minerálních
látek, stopových prvků, aminokyselin, vitamínů a ostatních vitálních látek, a to buďto v
podobě vhodných doplňků stravy, nebo ještě lépe z omnimolekulárních potravin. Ty se
nacházejí v nezměněné termické a chemické kvalitě v bylinkách, v koření a zelenině a jsou
tak k dispozici pro okamžité použití pro organismus ženy a dítěte.
Pouze s takovýmto konsekventním nadměrným zásobováním organismu minerálními
lát kami „za tři" bude žena ušetřena poškození vlasové pokožky, chrupu, chorobných
kožních projevů nebo onemocnění cévního systému. Pouze tak se u ní nebude projevovat
vypadávání vlasů a nepřijde ani o jediný zub. Jen touto cestou se u ní neobjeví ani jedna
jediná těho tenská strie či křečová žíla. Ty totiž nejsou způsobeny ničím jiným než
úbytkem důležitých látek z cévního systému.
Proč píšeme, že má těhotná žena trojnásobnou potřebu vitálních látek? Za prvé má svou
vlastní potřebu, aby zachovala v pořádku procesy své látkové výměny a udržela si svou krásu
a zdraví. Za druhé nemá po devět měsíců menstruaci, musí tedy nějak zneutralizovat a
zlikvidovat kyseliny jedy a škodlivé látky v době, kdy u ní dochází k jejich retenci. A za třetí
potřebuje velké množství vitálních látek pro nový život, který se v ní rodí. Proto ta
trojnásobná potřeba vitálních látek. Pakliže by tato potřeba nebyla pokryta, docházelo by k
hejrůznějším projevům způsobeným jejich nedostatkem, jako například k vypadávání vlasů,
zubů nebo k lézím na pokožce například v podobě těhotenských strií.
Každá těhotná žena·sama ví, jak dlouho užívala antikoncepci, že kouřila a jak dlouho kou
řila a jakým dalším požitkům v podobě sladkostí, kávy apod. se oddávala. Čím déle brala
antikoncepci a čím více jedů ze škodlivých potravin je zadržováno v těle, tím vyšší je potře-
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ba zásadité péče o tělo, která bude škodliviny odvádět. A nemusí se přitom jednat pouze o
hodinové nebo i déletrvající celkové koupele. Velmi efektivní jsou i dlouhotrvající koupele
nohou. Během koupele nohou nebo celkové koupele je třeba pokožku kartáčovat ve směru
vylučování. Noha je jak známo jakousi „náhradní ledvinou" těla a je schopná vyloučit
z organismu velké množství škodlivin.
K tomu, abychom zbavili organismus kyselin a jedů, se výtečně hodí zásadité punčochy, které
se používají přes noc. Ty kromě toho pomáhají rovněž při problémech s usínáním nebo s
kvalitou spánku, stejně tak jako s nateklými chodidly nebo celýma nohama. V zása dě je
neskutečně jednoduché zůstat během těhotenství zdravá a prožít těchto devět měsíců bez
jakéhokoli vypadávání vlasů nebo zubů, bez těhotenských strií a bez celulitidy nebo bez
hemeroidů. Je prostě jen potřeba zásobovat svůj organismus důsledně a intenzivněji než
kdykoli předtím minerálními látkami a stopovými prvky, vitamíny a aminokyselinami, tedy
všemi důležitými vitálními látkami.
Kromě toho se musí ženy nyní postarat o to, aby vylučovaly konsekventně a denně veškeré
kyseliny a škodlivé látky, které se v jejich těle během oněch devíti měsíců nashromáždi
ly. Toho dosáhnou nejlépe a bez problémů pomo cí
zásaditých
celkových koupelí a koupelí nohou,
Zdravé děti - krásné
zásaditých zábalů jater, zábalů břicha a zásaditou
matky se:
péčí o střeva a genitálie. My tato rozdílná, avšak
velmi účinná opatření nazýváme jako zásaditou péči
o tělo, kterou je třeba provádět jak přes kůži, tak i
přes sliznice. Jedná se vlastně o náhradu menstruace.
zábaly jater
} odstraoěoi
zábaly břicha

Tato péče o tělo byla převzata od zdravé zásadité
plodové vody, v níž si každé dítě dopřává celkové
Zásobením „za tři" pomocí
koupele po dlouhých devět měsíců. Těhotná žena by
energeticky bohatých:
měla tyto zásadité koupele nohou a celého těla,
minerálních látek
jakož i další opatření v podobě zásaditých obkladů a
výplachů, provádět co možná nejčastěji pomocí
aminokyselin
koupelové soli MeineBase. Koupelová sůl má tako
vé složení, že se svou alkalitou co nejvíce podobá
právě plodové vodě. Také miminka a malé děti by se měly v budoucnu koupat v zásaditých
koupelích. Tak se budou miminka a děti koupat, jako by se i nadále koupaly v maminčině
bříšku.
Stejně tak jako matky, i miminka a děti by se měly v budoucnu koupat v této koupelové
soli. Na 20 litrovou koupel potřebují pouze jednu vrchovatou polévkovou lžíci, a už se
bude vaše miminko nebo dítě cítit, jakoby se znovu nacházelo v maminčině bříšku.
Vyhnete se tak úplnému odmaštění citlivé dětské pokožky, ke kterému dochází použí
váním různých koupelových pěn. V zásaditých koupelích se pokožka mastí sama od
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sebe, tak jako to dělala po devět měsíců v plodové vodě. Večer se navíc zásaditá koupel
hodí výtečně jako prostředek pro lepší usínání. To platí stejnou měrou pro matku i pro
dítě.
Rovněž i každodenní péče o pleť obličeje a o pokožku na níž mají děti pleny, by měla
být zásaditá. Za tímto účelem rozpusťte špetku soli MeineBase v šálku vody. Pomocí
tohoto roztoku můžete nádherně pečovat o pokožku svého drobečka. Navíc můžete
tímto rozto kem účinně ošetřovat pokožku, která je náchylná na tvorbu akné nebo jiná
kožní postižení. Následné mazání dětské pokožky po aplikaci zásadité koupele není
nutné.
Účinné koupelové soli mají hodnotu pH kolem 8,5. To byla kdysi hodnota příjemně vonící
plodové vody zdravých mladých maminek. Dnes klesla tato hodnota na žalostných 7 pH, jak
se lze dočíst v medicínské příručce PSCHYREMBEL. To tedy znamená, že se dnes hod nota
pH plodové vody nachází pod ho notou pH krve, která se pohybuje kolem hodnoty 7,35 pH.
U žen se pH hodnota krve po menstruaci pohybuje dokonce okolo 7,45 pH.
Tento politováníhodný pokles chemické hodnoty plodové vody, tudíž jejího stupně kyselosti,
souvisí analogicky s poklesem pH hodnoty lidské pokožky. I zde lze powrovat rok od roku po
kles hodnot. Důvodem je dnes již neexistující „ochranný plášť" lidské pokožky. Tato ochranná
funkce by se tedy logicky musela s klesajícím, tedy silnějším stupněm kyselosti zlepšit. Opak je
pravdou. Důvod klesající, tedy stále kyselejší hodnoty pH pokožky spočívá jen a pouze v tom,
že mu í být v naší době zatížené požitky stále více kyselin a škodlivých látek vylučováno z těla
kůží, čímž se pokožka stává z důvodu kyselin přítomných v těle stále kyselejší.

Atopický ekzém
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Nikde jinde se lidská pokožka necítí tak dobře,
Chceme bio-děti:
jako v zásadité koupeli s hodnotou kolem 8,5 pH,
která se svým charakterem podobá plodové vodě.
- nevyšetřované ultrazvukem
- neošetřené
Člo věk si pak připadá, jako by se nacházel v
- neozářené
„matčině lůně". Z něho dříve vycházely děti na
- bez injekcí
světlo světa pokryté na těle „mázkem", jak tuto
vrstvu nazývají porodní asistentky. Tento mázek byl výměškem
a ochranou zároveň. Výměšek byl tvořen mazovými
žlázkami rostoucího tělíčka. K témuž výměšku mazových žláz dochází i u každého, kdo se
koupe v zásadité lázni s pH hodnotou 8,5. pokožka se promašťuje o to lépe a o to příjemněji,
čím déle člověk v lázni leží. Vždyť nakonec i novorozenec strávil devět měsíců v takové
lázni.
Dnes musí dávat mladá maminka pozor nejen na antikoncepci a na jedy způsobené požit ky
současnosti, ale také na jedy, které s sebou přináší životní prostřední, na jedy pro zuby.
Kromě toho se musí vystří at toho, co je dnes označováno jako stres. Porodní asistentky a
moudré ženy, které se zabývají zkoumáním prožitků, k nimž dochází před narozením, dobře
vědí, že stresové situace často vedou k tomu, že u některých dětí dochází k vylučování stolice
do plodové vody. To však není pravidlem. Za normálních okolností totiž přicházejí
novorozenci na svět s tzv. smolkou neboli mekoniem v ampule recti.
Těhotenství by mělo být zároveň časem harmonie a vzájemného opatrování se obou part
nerů, stejně tak jako dobou zásobení organismu vitálními látkami „za tři" a také dobou
důsledné zásadité péče o tělo, díky níž dochází k vylučování škodlivých látek z těla ven přes
pokožku. Vůbec proto není nutné, aby matky ztrácely v průběhu těhotenství na atraktivitě
své pleti a vlasů, aby trpěly jejich cévy, ňadra a zuby, nemusí u nich dokonce docházet ani k
tvoření akné nebo hemeroidů. A přitom přivede maminka na svět zdravé děťátko.
V posledních letech prudce stoupl počet dyslektických dětí nebo dětí s jinými poruchami
učení. Tisk přinesl informaci o tom, že dnes dokonce 15% všech dětí ve Spolkové repub lice
Německo trpí dyslexií. Bez speciální podpory u nich hrozí nebezpečí, že se nebudou schopny
zcela integrovat do současné moderní společnosti. Zcela bezpochyby potřebují tyto děti
láskyplnou pomoc, stejně tak je jisté, že musí být jejich výchova na druhé straně i láskyplně
přísná. Tato přísnost by se měla týkat zejména zákazu konzumování jakýchkoli sladkostí. S
jistotou lze říci, že je většina těchto dětí, jestli ne všechny, od narození zanesena plísněmi.
Tyto plísně vylučují vlastní jedy, jako jsou acetaldehydy a aflatoxiny, které jsou podle
výsledků výzkumů prováděných ve Švédsku příčinou legastenie (dyslexie). Tak jako je u
těchto dětí nutná porrioc při učení, stejně tak je nutné zbavit jejich těla plísní, kyselin a v
neposlední řadě posílit jejich organismus!!! Fluorové tablety, voda s přídavkem fluoru a
chloru a sledování televize dopomohou k tomu, aby otrávily ducha a tělo našich dětí a
zabránily jim ·tak v jejich zdravém vývoji.
Musíme proto dávat pozor na to, aby se z našeho národa dřívějších „básníků a myslitelů"
nestal národ dyslektiků. Dávat pozor musejí při kojení hlavně naše dnešní mladé ženy.
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Mladé maminky si musejí být vědomy toho, že jsou veškeré jedy obsažené v pochutinách
a v běžné kosmetice vylučovány spolu s mateřským mlékem a tak se dostávají do těla
koje ných dětí. To platí pro ženy, které se s chutí oddávají požitkům kouření (nikotin)
nebo pití kávy (kofein). Totéž platí samozřejmě i pro aluminiumhydroxid, který je
obsažen v mnoha deodorantech a antiperspirantech. Všem těmto civilizačním jedům by
se měly matky vyhnout velkým obloukem. Možná by se měl jednou někdo hluboce
zamyslet nad tím, zda nemá tzv. náhlá kojenecká úmrtnost nějakou kauzální souvislost
právě s těmito civilizační mi jedy.
Zcela nejlepší by bylo, kdyby žena ještě před svým toužebně očekávaným těhotenstvím
absolvovala očistnou kúru, při níž by se zbavila veškerých kyselin a jedů a tím tak komplet
ně očistila svůj organismus. Za tímto účelem by měla praktikovat námi vytvořený „trojskok
ke zbavení se škodlivých usazenin". U mnoha žen došlo k naplnění touhy po dítěti teprve až
po takovéto očistné kúře.
Uvědomělé odstraňování škodlivých usazenin, ať už pomocí homeopatie nebo solanky,
bylinných čajů nebo ovocného octa, by mělo být prováděno zásadně mimo fázi těhotenství a
období kojení. Vědomé rozpouštění stávajících usazenin reaktivuje deponované škodli viny.
Ty by pak zbytečně zatěžovaly látkovou výměnu ženy během těhotenství a v žádném případě
nepatří ani do matčina mléka.

V dokumentu jsou použity materiály z úžasné knihy P. Jantschury a J.
Lohkampera “Zdraví díky odkyselení a vyloučení škodlivin”. Navštivte jeho
stránky www.regenerujte.cz
Navštivte take stránky o alternativní medicine www.lekarenskypetrolej.cz a e-shop
s alternativní medicínou www.foxylife.cz

