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Descriere:

Confruntat cu o dublă necesitate, de a compensa în mod real impactul nociv al modului şi al mediului
său de viaţă asupra organismului şi de afla calea spirituală în funcţie de aspiraţiile specifice (ca o
compensare necesară faţă de zbaterea în material), omul modern poate recurge, pentru a-şi întări
mijloacele de apărare ale organismului, la modificarea alimentaţiei (prin selecţia alimentelor, a
provenienţei, cantităţii şi calităţii acestora), la diminuarea aportului de substanţe toxice în organism
prin consumul unor droguri (tutun, alcool, cafea, medicamente) şi la practicarea regulată a unor
exerciţii fizice (pentru a combate aşa-numita autointoxicare, cauzată de sedentarism şi
imposibilitatea oxidării deşeurilor interne, rezultat al metabolismului celular). Compensaţii
pertinente faţă de agresiunea toxică sporită la care este supus omul zilelor noastre, măsurile
enunţate par totuşi depăşite, mai cu seamă în mediul urban, de agresivitatea încărcăturii toxice,
generatoare de numeroase maladii, iar soluţia nu se întrevede decât în intervenţia tranşantă a
tehnicilor corporale de detoxifiere şi o corectare conştientă a alimentaţiei.
Celor hotărâţi s-o rupă cu trecutul lor toxic le stă acum la îndemână cartea lui Christopher Vasey –
apreciat naturopat, atât pentru cercetările întreprinse, cât şi pentru lucrările de referinţă publicate
(Alternative naturale la antibiotice, L’équilibre acido-basique, L’eau: source vitale de votre santé sau
Les compléments alimentaires naturels) –, cale a tehnicilor de detoxifiere, vizându-l atât pe individul
sănătos, cât şi pe cel suferind, cu un rol profilactic şi urmărind, cu deosebire, întărirea funcţiilor
organelor eliminatoare (prin folosirea unor elemente specific stimulatoare), cu rezultate dintre cele
mai spectaculoase în eliminarea tulburărilor sau afecţiunilor, în recâştigarea poftei de viaţă! În acest
spirit şi într-un limbaj accesibil, lămuritor, lucrarea furnizează date indispensabile pentru o bună
înţelegere a funcţiei de curăţare a organismului (drenare), a raţiunii acesteia şi a metodelor prin
care se poate realiza.

CUPRINS
Partea I. Drenarea toxinelor (drenajul; emonctoriile; derivaţiile)
Partea a II-a. Dezincrustarea deşeurilor preofunde (dezincrustajul; tehnicile de dezincrustaj) •

Concluzii • Anexe (note despre folosirea plantelor medicinale; masajul zonelor reflexogene plantare;
dezintoxicarea toxicomanilor şi curele de drenaj; cure de slăbire şi detoxificare)
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