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Az amerikai biofizikusnő, Hulda R. Clark több
évtizedes kutatásai során arra a következtetésre
jutott, hogy betegségeinknek két fő okozója van:
a körülöttünk hemzsegő élősködők és a szervezetünkbe kerülő szennyező anyagok. Mindennapi életünk során rengeteg mérgező anyaggal
terheljük szerveinket, az ezektől legyengült
szervezet pedig nyílt terepe az élősködőknek.
Szabaduljunk hát meg tőlük! Hogy hogyan?
Ehhez ad útmutatást a könyv részletesen, fontos
tanácsokkal a betegségek megelőzésével, kezelésével és visszanyert egészségünk megőrzésével kapcsolatban.

Valljuk be, a „mentes” étrendre való átállás
nehéz. E könyv szerzőjének is az volt, aki saját
betegsége okán kényszerült rá a váltásra. Évekig
tartott, és sok százezer forintba került, míg Kiss
Móni (Mona) megalkotta az ebben a könyvben
található rendkívül ízletes recepteket. Ebben
a könyvben megtalálod azt a 60 ételt, amit Mona
a legjobbnak ítélt az utóbbi évek terméséből.
A fantasztikus ízek és színek téged is meg fognak
győzni arról, hogy a „mentes” élet a közhiede
lemmel ellentétben nem a lemondásokról,
hanem a nyereségekről szól.

Hulda Regehr Clark

Robert Schwartz

A rák megelőzése és gyógymódja

Bátor lelkek

Hulda Clark legújabb felfedezései nemcsak
a rák minden fajtájának, hanem más betegségeknek okaival, megelőzésével és gyógyításával
kapcsolatosak. A könyvből megtudhatjuk, milyen
összefüggés van a szennyező anyagok, az élősködők és a radioaktivitás között, mivel a világhírű
kutatónő megállapította, hogy a rákbetegséget
egy, az ezekből az összetevőkből álló csoportosulás okozza. Távolítsa el szervezetéből ezeket
az elemeket gyógynövények és különböző készülékek (zapper) alkalmazásával, így megelőzheti,
sőt meg is gyógyíthatja a betegséget.

Gyakran, amikor „rossz” dolgok történnek
velünk, szenvedéseink értelmetlennek tűnhetnek.
Legnehezebb feladataink mögött azonban
számos rejtett cél bújhat meg, melyeket
– a szerző kutatásai szerint – még azelőtt
terveztünk el, hogy megszülettünk. Valóban
lehetséges, hogy mi választjuk meg
életkörülményeinket, kapcsolatainkat és
az életünkben bekövetkező eseményeket,
hogy azok a fejlődésünket szolgálják?
A könyvben meghökkentő történetek találhatók,
melyek elolvasása által szenvedéseinkre
többé nem úgy tekintünk, mint az életünket
megkeserítő sorscsapásokra.
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Alexander Loyd – Ben Johnson

A Gyógyító Kód

3.750 Ft

Dr. Alexander Loyd felfedezett egy olyan eljárást,
amely kiiktatja azokat a tényezőket, amelyek
legtöbbünket eddig meggátoltak abban, hogy
meggyógyuljunk, sikeresek legyünk vagy a (pár-)
kapcsolataink rendben legyenek. Ebből a könyvből elsajátítható ez a Gyógyító Kód, melynek
elvégzése mindössze napi néhány percet vesz
igénybe.
„Az eredmények alapján… most már tudom, hogy
megtaláltam a gyógyító módszert, amit kerestem. Semmilyen más módszerről nem tudok,
ami ekkora hatékonysággal és maradéktalanul
kezelné és gyógyítaná a lelki és testi problémákat.” − Dr. Ben Johnson
Alexander Loyd

A Szeretetkód - Az akaraterőn túl

3.750 Ft

A Gyógyító Kód szerzőjének új sikerkönyve,
amelyből megtudhatod, hogy eddig miért
vallottak kudarcot a próbálkozásaid életed jobbá
tételére − azért, mert a legtöbb önsegítő program
egyszerűen nem működik. Hogy miért nem,
illetve hogy mit tehetsz, hogy ezt megváltoztasd?
Olvasd el a könyvet, és alkalmazd a benne lévő
gyakorlatokat. Ez mindörökre meg fogja változtatni az életed, a lehető legjobb irányba. Meg
fogod tapasztalni, hogy a könyvben lévő Legfőbb
Alapelv valóban működik, és segítségével
elérhetsz mindent, amit csak szeretnél. Félelem
helyett szeretet − átformálja az életed.

A Meggyógyulhatsz, illetve A rák megelőzése és
gyógymódja című könyvek szerzője, Hulda R.
Clark kifejlesztett egy bioelektronikai készüléket,
a zappert, melynek alkalmazása terápiája alapjait
képezi. A zappereket azóta a magánemberek
mellett világszerte sok orvos és természetgyó
gyász is használja.
A készülék működéséről és hatásáról a kutatónő
könyveiben és az interneten egyaránt rengeteg
információ található.

Zapper® K100
A német gyártmányú Zapper® K100 főbb jellemzői:
• A Hulda R. Clark által ismertetett és javasolt 61 perces kezelés
(7 perc kezelés, 20 perc szünet, 7 perc kezelés, 20 perc
szünet, 7 perc kezelés) gyárilag be van programozva,
így nem kell a készüléket állandóan be- és kikapcsolni.
A program lejártát a készülék jelzi.
A 61 perces program mellett a Zapper® K100
folyamatos üzemmódban is használható.
• Kisméretű, könnyen használható, praktikus készülék.
• Rendkívül jól vezető elektródák.
• Megbízható, intelligens elektronika, így például
egy figyelmeztető hang jelzi, ha az elektródák és
a bőr nem megfelelően érintkeznek.
• A Zapper® K100 az Európai Unióban bevizsgált
és engedélyezett, II/a osztályú elektronikus
orvosi készülék.
• 2 év garancia.

35.000 Ft

Multifrekvenciás zapper®

Zappicator AG-1

A Multifrekvenciás zapper® főbb jellemzői:
• Egy állandó frekvencia helyett különböző frekvenciák váltják egymást, ebből ered a készülék
neve is: „multifrekvenciás”.
A készülék 26 egymást követő frekvenciát
generál 10 kHz és 41 kHz között.
• Egyszerű használat mindössze egy gomb
segítségével.
• Érintkezési hiba esetén a készülék
egy figyelmeztető hang
kíséretében automatikusan
kikapcsol.
• A kezelés időtartamát a készülék
méri, és 7 perc után egy figyelmeztető
hang kíséretében automatikusan kikapcsol.
• Csiszolt sárgarézből készült, kézi elektródák.
• Háziállatok kezelésére is alkalmas, erre a célra
külön elektródák rendelhetők.
• Az Európai Unióban bevizsgált
és engedélyezett, II/a osztályú
elektronikus orvosi készülék.
• 5 év garancia.

A különböző kórokozók újra és újra befészkelhetik
magukat a testünkbe, főleg ha az mérgező anyagokkal terhelt. Ezek a mérgek pedig az élelmiszereinkből, italainkból és háztartási szereinkből folyamatosan bekerülhetnek a szervezetünkbe.
A zappicator egy élelmiszerzapper, amit Hulda R.
Clark a különböző élelmiszerek, italok és használati
eszközök tisztítására, illetve az azokban lévő kórokozók legyengítésére használt. Energetizálja és tisztítja
a különböző élelmiszereket, illetve semlegesíti az
azokban lévő PCB-ket, benzolt és azbesztet.

45.000 Ft

A Zappicator AG-1 két részből áll. Egy frekvenciagenerátorból, ami pozitív négyszögjelet bocsát ki
1000 Hz-en és egy műanyag dobozból, melyben két
hangszóró található. Erre a dobozra kell a tisztítandó
termékeket tenni (egyszerre akár többfélét is), majd
a készüléket 20 percre bekapcsolni, amely ez idő
letelte után magától kikapcsol.

35.000 Ft

A katalógusban található könyvek
és készülékek megrendelhetők:

Leviter Kft.

2017 Pócsmegyer, Gödszigeti út 36.
Mobil: 0630/591-7093
E-mail: leviter@leviter.hu

Cégünktől történő megrendelés
esetén könyveink árából legalább
20% kedvezményt adunk.
Az árak tájékoztató jellegűek, aktuális áraink
honlapunkon találhatók. Az árváltoztatás jogát
fenntartjuk.
Iratkozz fel honlapjainkon ingyenes hírleveleinkre,
hogy a lehető leghamarabb értesülhess
akcióinkról, újdonságainkról és más híreinkről!
Bizalmadért cserébe kapsz tőlünk több értékes
ajándékot, illetve hírlevelünk olvasójaként
alkalmanként további kedvezmények is járnak
neked.
www.leviter.hu
www.agyogyitokod.hu
www.aszeretetkod.hu

