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ssobiste zwrycięstwo Eilia Pewers

Nie rna słów by opisać jak się czułem, kiedy ił,listopadzie 2008 roku powiedziano tni,Że mam 4 stopień raka krtarri i
pozostało nri 3 miesiąc e Ęeta. Zszakawany i załarnany - to zb3Ą łagodne słowa. Było taĘ jakby ktoś nrnie rąbnął

iegłąmięd'zy oczy' poz$Volił się rłyprostować i zriów uderzył. Rozpocząłem chenroterapię ( 5 rorlzajów w czasię ó

mńsięcy} i naświetlania (przez 32 dni)'Byłem bardzo chory. ]r4iałom rany w ustach, !\Tpadły mi włosy straciłem

zarost, śr,u.;ni" wycieńczorty rrie nriałem apetycu i straciłem w IFTI ezasię 30kg. Jestenr jednak wojownikienr i v'ierząc

w Boze cuda i terapie natura1ne, oprócz poddarria się ctremioterapii i naśin ietlaniom , zacĄetn się mod-lić i prosić

ptzyjacioło nrod1itwę, racz$em SZUKAC naturalnych sposobów leczenia. W maju 2009 Bóg dał nri odpowiedź
pr"ł mojego drogiego prryjacieia Eda Jołrnsoną który równieŹ posz*kiwał naturalnych produktÓw lecących raka

*ta *nie' on zna{azł i pokazał rni ,'wodę żrycit' KANGEN. uzywaną w Japonii od ponad 3 5 lat i dostępną teraz w

USA! Zajrupiłem urządzenie Enagic Kangen jonizator. W ciągu 48 godzin od wypicia po raz pierwsąr wody

KANGEN moje rany w ustach tlstąpiły i po raz pierwszy mogłenr nonnalnie Ąeść i sYpić' Lekarze byli zadziwieni
poprawą mojego zdrowia i ił5,oofali w ciągtl 4 Ęgodni wszystkie leki onkologiczne, poniewaz odzyskiwałem zdrowie

bu'ęl,, rł.odzie KANcaN. od tego motnentu przybrałern 10 kg i moja enorgia wróciła prawie całkowicie do normy.

V/ dniu 3 i grudnia 2009 roku otrzyrnałem wiadomość teiefonicanąod rnojego \ekarza -''Pan& *yniki wskazują ze nie

ma raka!" Nie mam ra[<a w rnoicir węzłach clrłonnyclr, krtani i języku.

Od wyroku ostatnich 3 miesięcy Ęcia ... do całkowite.jwolności od ra]<a. Wierzę, zę woda KANGEN bardziej niż
cokolwie}r innego wspornogła moje uzdrowienię i będę jąpió przezrcsrtęrnojego zycia'
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Te informacje nie nrogąbyć u4ae'iako nłateriał do diagnozy lrrb leczeiria inn1lgil przypadkólł', FDC nie bierze

odpowiedzialności za tręść tego ogłoszerria.
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