Eliminação de Infecções e Pedras nos Rins
Qualquer tratamento que se faça deve gerar uma mudança de comportamento do mesmo modo que
qualquer vício altera o comportamento da pessoa. Para um tratamento eficaz deve-se analisar as
circunstancias da doença para descobrir a sua razão assim como quais as razões para a cura(Deus é um
Pai que jamais castiga; apenas ensina. O aprendizado e a cura vem juntos.).
Algumas observações podem ser importantes(baseado em conceitos orientais):
1. – O corpo humano é uma máquina que para funcionar bem precisa estar equilibrada;
2. – A melancia é um alimento yin e frio;
3. – O consumo prolongado de alimentos yin tende a consumir a energia yang gerando
desequilíbrio(resfriados, gripes etc);
4. – Para compensar o desequilíbrio yin é necessário consumir alimentos yang;
5. – É recomendado que a melancia seja consumida pura(sem adoçantes, açúcar, mel);
6. – Alimentos coloridos artificialmentes são prejudiciais aos rins(refrescos em pó ou garrafas,
salgadinhos, biscoitos etc);
7. – Alimentos gelados prejudicam o funcionamento dos rins;
8. – Os alimentos naturais, principalmente as frutas, devem ser preparados na hora do consumo; devese evitar o preparo e guardar em geladeira ou fora pois perdem rapidamente seus nutrientes
vitamínicos.
A recomendação para eliminar infecções e também dissolver pedras nos rins é consumir melancia
todos os dias na forma de suco, por um período de 30 a 60 dias, no mínimo.
As formas de preparar o suco da melancia são:
A) Bater somente a parte branca da melancia no liquidificador(retirar a casca e a parte vermelha) e
tomar todas as vezes que tiver sede ou seja substituir a água por suco de melancia;
Pode-se também utilizar uma centrífuga e passar a parte branca junto com a casca(bem lavada) e tomar
em substituição à água;
B) Bater no liquidificador a parte branca da melancia junto com a parte vermelha e sementes e tomar
todos os dias de manhã em jejum de um a dois copos, no mínimo; deve-se tomar diariamente de um a
dois litros do suco;
Do mesmo modo que no método anterior pode-se passar toda a melancia na centrífuga e tomar o suco
como recomendado.
Deve-se escolher um dos dois métodos e segui-lo pelo tempo determinado. Todos os dois métodos
funcionam. Para os casos mais graves o método A é mais indicado.
Atualmente se quer resolver tudo através de milagres. Na parte financeira ganhar na loteria; na parte da
saúde tomar uma dose de remédio gostoso à noite e amanhecer curado e; no amor encontrar a pessoa
dos sonhos, que faça tudo o que se quer a qualquer hora. Por isto as pessoas reclamam de tratamentos
prolongados e principalmente quando se tem que preparar o remédio mas os vícios muitas vezes
trabalhosos e caros são mantidos por anos seguidos e ninguém reclama.
Esta é uma contribuição simples e mínima que fará um milagre se você segui-la corretamente.
Boa sorte.

