
Přírodní chemoterapie
Recept: Javorový sirup a jedlá soda 

3 díly javorového sirupu a jeden díl jedlé sody ( soda 
bicarbona ) smísit ( např. 15 lžiček sirupu a pět lžiček 
sody ) a promíchat, dát poté v kastrůlku na sporák, 
zahřívat 5 minut nepříliš silně, dokud směs poněkud 
nezahoustne. Na počátku může být užíváno častěji, 
např.3x denně jedna čajová lžička. Jinak stačí brát 1 
čajovou lžičku 1x denně, dlouhodobě. Může být 
rozpuštěna ve vodě nebo třeba namazána na chléb. 
Javorový sirup může být případně dočasně nahrazen 
medem. Obecně platí: nejíst jinak žádný cukr v 
nápojích ani v pokrmech, s výjimkou trošky ovoce.

Doporučuji získat tištěný WM magazín č. 80, kde je 
tématu věnováno několik stran nebo internet. stránku
www.stesticko.cz/casopis kde najdete i tento recept.
Dávkování je důležité, protože v případě jen malého 
snížení Ph v organismu, se mohou problémy i zesílit. 
Stejně tak důležité nebo dobré je dbát na to, aby soda 
neobsahovala hliník, jak se občas může stát, zejména 
asi ve formě prášku do pečiva. Proto doporučujeme 
být po dohledem léčitele nebo lékaře, aby vaše 
uzdravování probíhalo dobře.

Pevné zdraví Vám přeje Štěstíčko, tel: 377 91 91 73
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