Kedves Mária és János!
Tíz éve annak már, hogy megismerkedtünk. A címeteket a Nővéremtől (László Sándorné,
Aba) kaptam meg. Mivel mindketten izületi problémákkal küszködtünk (én kevésbé) úgy
döntöttünk felkeresünk benneteket, szerencsénkre, mert az elmúlt tíz évet Nélkületek kedves
Mária és János, nem valószínű, hogy megértük volna férjemmel együtt.
Az elmúlt 10 évet megpróbálom visszaemlékezésemből felidézni, nemcsak magunknakmásoknak is akik tanulhatnak példánkból. Aki igazán beteg az minden lehetőséget megragad
ahhoz, hogy meggyógyuljon. Így tettük ezt mi is férjemmel, kezdtük a gyógyteákkal, izületi
krémekkel. Férjemnek a jobb válla fájt sokat, részben izületi, részben kopás miatt, az orvos
által felírt tabletták mellett rendszeresen kenegettem és masszíroztam kezeit. A masszírozást
János tanította hogyan csináljuk ne legyen erőltető de szüntesse a fájdalmat. Az izületi
problémák mellett cukorbeteg is volt a férjem. Havonta egyszer de nyári időszakban kétszer is
felkerestük Máriát és Jánost Bölcskén a Természet gyógyászati rendelőben.
A természetes gyógymódok mellett nem hanyagoltuk el a kontroll vizsgálatokat sem. Sajnos
mindezek ellenére férjemnek háromszoros szív infarktusa lett 1997-ben egy hét alatt. Hosszú
kórházi ápolás után nehezen de elkezdett javulni. Egy év telt el, ekkor lett kész Kavalkó
Jánosnak az orgon sugárzó készüléke, melyet az elsők között megvásároltunk. Rendszeres
(napi 1 óra) használata után férjem egészségi állapota helyreállt, izületeire és a
cukorbetegségére is pozitív hatással volt a készülék. EKG. Eredményei is jók lettekcardiológus orvosunk számára is meglepő volt a javulás. Nekem is csökkent a készülék
használata után az állandó fáradság érzésem, izületi problémáim már csak néha jelentkeznek
időjárási frontok idején. Allergiás köhögésem elmúlt, klimaxos problémáimat könnyebben
viseltem el, epe problémáim megszüntek – ebben segít Kavalkó János által készített epe
cseppek használata, melyet rostos ételek után fogyasztok. Az orgon készülék hatásos
alkalmazása mellett elengedhetetlen Kavalkó János és Bőhmné Mária által készített és
forgalmazott kenőcsök rendszeres használata.
Férjemmel mindketten rendszeresen használjuk az izületi, a vitaminos bőrápoló krémet, télen
az üreg és a légzéskönnyítő kenőcsöt.
Sikerélményem volt az aranyér, a visszér és a szemölcs krémekkel is. Visszeres lábam nem
kell megműteni, megállította a romló állapotot, az aranyerem is visszahúzódott, szemölcs
pedig leszáradt az újamról a krém használatával. Elmondhatnám még a krémekről (üreg,
prosztata, gombás) mindegyiket kipróbáltuk akkor amikor szükség volt rá, kitartó rendszeres
használatával jó eredményt értünk el.
Megkívánom jegyezni a „kitartó rendszeres használatot” nem elégséges egyszer- kétszer
használni mert nem eredményes. Sokan esnek ebbe a hibába.
Mivel már mindketten nyugdíjba vagyunk, időt szentelünk a mindennapi étkezésekre. (kissé
diétázunk!)
Jelenleg mindkettőnk egészségi állapota jónak mondható, köszönhető ez természet
gyógyászainknak, Kavalkó Jánosnak és Bőhmné Máriának, házi orvosunknak és nekünk
mindkettőnknek.
Székesfehérvár 2001. szeptember 20.
Ui: Hozzájárulok az anyag közléséhez, telefonon, készségesen segítek.
Szabó Emma

