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„Chcę pomóc mojemu sąsiadowi”
Ryoko Matsuda

"Opierając się tylko na konwencjonalnym leczeniu i lekarstwach
nie uleczymy choroby. Pacjent musi prowadzić aktywne działania
profilaktyczne zapobiegające chorobom” … mówi Ryoko Matsuda,
praktykująca pielęgniarka.
Poniżej przekazuje swoje doświadczenia z wodą Kangen.
Po całonocnej rozmowie , lekarz w końcu powiedział: "Będę twoim królikiem
doświadczalnym". Jak to często bywa w przypadku lekarzy praktykujących ,
nie zwracają oni uwagi na własne zdrowie. Jednak ten był w przeszłości
nauczycielem Ryoko. Pomógł jej bardzo, gdy była absolwentką po szkole
pielęgniarskiej.
Teraz doktor cierpiał na raka żołądka i płuc. Stan był bardzo ciężki .
Dawano mu tylko kilka tygodni życia. Jako lekarz wiedział, czym jest
rak i co zrobił w jego organiźmie.
Ryoko odwiedziła doktora o szóstej wieczorem i przebywała z nim aż do
rana informując o zaletach picia wody Kangen.
"Ryoko, jeśli woda może uleczyć choroby, lekarze będą bez pracy" powiedział
w czasie tej rozmowy doktor. Ryoko była w tym momencie zrozpaczona, ale
teraz uśmiecha się kiedy opowiada jak skłoniła doktora, aby spróbował
wspomagania leczenia choroby nowotworowej przy pomocy wody Kangen.
"Doktorze, jeśli już nie ma nadziei, dlaczego nie można przynajmniej spróbować
wody Kangen?" Po długiej rozmowie, w końcu doszli do porozumienia i doktor
powiedział: "Będę twoim pacjentem, Ryoko."
W tym czasie nawet Ryoko nie do końca wierzyła, że decyzja o terapii wodą
Kangen uratuje życie doktora , ale miała nadzieję, że przynajmniej ulży mu
w ostatnich chwilach życia.

Następnego dnia doktor wypił cztery litry wody Kangen. W kolejnym dniu
zwymiotował jakąś ciemną substancją. Ciemne, wręcz czarne stolce zostały
usunięte z jego organizmu w ogromnej ilości. Zwiększył spożycie wody Kangen
najpierw do sześciu , a potem aż do ośmiu litrów na dobę.

Nieprawdopodobne, ale nie stwierdzono u niego raka już w trzecim
tygodniu od rozpoczęcia picia wody Kangen.
Ryoko: „Ucieszyłam się bardzo, gdy doktor powiedział: "Udało się!"
Doktor powrócił do aktywnego wykonywania swojego zawodu .

Woda Kangen w jego przypadku okazała się skuteczniejsza od
nowoczesnej zachodniej medycyny.
"Wierzę w moc wody Kangen", mówi Ryoko. "Odziedziczyłem gen raka.
Piję wodę Kangen codziennie i planuje żyć długo, zdrowo choćby przez
wzgląd na moje dzieci. " Ryoko urodziła się z ogólnym słabym stanem
zdrowia. Miała chore serce od czasu, gdy była dzieckiem. Cierpiała też na
reumatoidalne zapalenie stawów oraz astmę. Na szczęście wszystkie te
problemy zniknęły, gdy zaczęła pić wodę Kangen.
Ryoko pracuje jako pielęgniarka opieki domowej. Dzięki własnym pozytywnym
doświadczeniom mogła pomóc wyprowadzić z raka trzydziestu jej chorych na
raka pacjentów przy pomocy wody Kangen. Dwudziestu sześciu z nich było
w stanie powrócić do normalnego, produktywnego życia.
Ryoko dowiedziała się o systemie wody Kangen od sprzedawcy tych urządzeń
dwa lata temu i natychmiast zakupiła jonizator.

Ryoko uważa: "Ludzie powinni być bardziej zainteresowani medycyną
prewencyjną".
Ryoko widziała wielu kobiet chorych na raka piersi, po operacjach, które
wróciły do swoich domów. Często jednak po dwóch-trzech miesiącach następował
nawrót choroby i ponowny pobyt w szpitalu. Jako praktykująca pielęgniarka co
do jednej rzeczy Ryoko jest przekonana, że nawroty u chorych na nowotwór
występują, ponieważ pacjenci uważają, iż są już trwale wyleczeni i nie ma
potrzeby zmiany stylu ich życia.

"Chcę uczyć ludzi, jak zachować zdrowie korzystając z filozofii firmy
Enagic " – mówi Ryoko . „Zmień swoją wodę … zmień swoje życie”

