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Zkušenosti z užívání zlatých Slunečních kapek
O Slunečních kapkách jsme psali
v MEDIU č. 11/2010 a pokračování následovalo v čísle 12/2010. Nyní uvádíme další zkušeností především našich
čtenářů, kteří si tyto kapky zakoupili a
o jejich účinku napsali.

Jako v pohádce…
K panu Spěváčkovi jsem se vypravila s nesnesitelnými bolestmi v oblasti břicha, zahleněná, s bolestmi očí,
neschopná pro bolest došlápnout na
nohu, nesmírná únava, zkrátka na pokraji svých sil. Lékaři na nic nepřišli, i
když jsem absolvovala různá vyšetření.
Pan Spěváček stav krásně pojmenoval.
Žlučník hoří a žaludek řve hrůzou. Na
jazyk mi nakapal sluneční kapičky a
přeléčil svým zázračným uměním. Cesta tam i zpět domů mi zabrala celý den
a po návratu jsem si šla hned lehnout.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem
se po pěti hodinách spánku probudila
bez bolesti, vyspaná, odpočatá, oči čisté, hleny pryč. Stav byl krásný a zvláštní, jak po horečce - rychlé uzdravení.
Tělo bylo nemocí vysílené, ale zároveň
nabité energií. Co já stihla pak udělat
práce, je až neuvěřitelné. Cítila jsem se
jako Jiříkův koník v pohádce O Zlatovlásce, když bylo koníkovi radostně a
lehce, a já byla tím koníkem, skákala
bych ještě i přes překážky. To patrně
proto, že jsem se předtím stále cítila
jako tažný kůň, který už nemůže a přitom toho musí ještě tolik zvládnout.
Při druhé návštěvě pana Spěváčka
jsem si kapičky koupila a cítím, že mě
chrání i před různými virózami. I vánoční svátky a hlavně doba jim předcházející, byla bez stresů v klidu a
pohodě. Sluneční kapky jsou opravdu
zázračné a panu Spěváčkovi patří velký dík.
Ivona

Sluneční kapky a psychika
Od pana Spěváčka jsem si objednala
Sluneční kapky a jakmile došly, měla
jsem v tu dobu silnou alergickou rýmu.
I když byla lahvička pečlivě zabalena,
zdálo se mi, že je uzávěr nějaký vlhký
a tak jsem uzávěr i hrdlo lahvičky pečlivě oblízala. Nu a asi po hodině jsem
si uvědomila, že nepříjemná svědivá
rýma je už pryč. To byl první poznatek
se Slunečními kapkami.
Přiznám se, že mi jich bylo líto užívat
více než dvě kapičky denně, ale přesto
jsem po několika dnech zaznamenala
významnou změnu. Dva roky zpátky
mi zemřel manžel a zůstala jsem sama.
První rok jsem si zvykala, že už tu můj
partner není, další rok mě tížila samota, neboť nejsem nejmladší a na novou
známost jsem neměla ani pomyšlení. Ta
změna po několika dnech užívání Slunečních kapek spočívala v tom, že jsem
s překvapením začala zjišťovat, že už mi
vůbec nevadí, že žiji sama a začala jsem
opět pociťovat radost ze života. Bylo to,

jako bych absolvovala velice účinnou
uzdravující psychoterapii. Proto Sluneční kapky doporučuji všem, které osud
postihl nějakou nepříjemnou situací,
jako je odchod blízkého člověka apod.
Bylo již jinými uživateli Slunečních
kapek zjištěno, že zlepšením na své nemoci reagují také zvířata, např. domácí – pejsci, kočky. Těm je možné dávat
Sluneční kapky do vody, nebo ještě lépe
kápnout na kousíček masa, což zvíře
každopádně pozře. Mám již zkušenost,
kdy malý pejsek (diabetik) staršího věku
už téměř vůbec neviděl. Po jedné kapičce denně a asi po dvou měsících užívání kapek se mu začal zrak zlepšovat.
To jsem poznala nejen podle zmenšení
„zatažení“ čočky, ale i podle jeho lepší
orientace a znovunabyté schopnosti
bez obavy seskakovat z výšky (ze židle
apod.)
Čtenářka M. B.

* * *

Mnoho uživatelů již panu Spěváčkovi
hlásilo, že mají pocit ,,jako kdyby měly
Sluneční kapky vlastní inteligenci“. On
k tomu vysvětluje, že tu jistě nemají, je
to dáno tím, že energeticky působí do
míst, kde je tělo, nebo orgány oslabeno. Také jsou četná hlášení, že kapky
mění osobnost člověka. Uživatelé letos
vyrobených kapek (rok 2010) odhadují, že jsou 3x silnější něž loňské (vyrobeny v roce 2009). Hromadně jsou
hlášeny dobré až vynikající výsledky
proti hučení a pískání v uších. Jedna
kapka do ucha při nedoslýchavosti
dělá divy. V každém případě zlepšují
soustředění a zvyšují sebedůvěru.

* * *

Do redakce nám také napsal pan Josef Horváth z Prahy, který se na výrobě
Slunečních kapek také podílí, a od těch
nemocných, kteří již kapky užívali,
nebo stále užívají získal tyto poznatky:
* Pracuji na soukromé plastické klinice v Praze. Na této klinice pracují
dvě desítky odborných lékařů, několika z nich jsem se zmínil o Slunečních
kapkách a nabídl je k užívání. S napětím jsem očekával jejich reakci a názor
odborníků v medicíně. Z pěti oslovených tři měli jednotný názor, že kapky
působí na tělo pozitivně. Jeden z nich
těmto přírodním věcem nevěří a kapky
odmítl užívat.
* Primářka interny jisté nemocnice,
která je uznávanou lékařkou a která
věří v účinky přírodní vědy, začala užívat pravidelně 5 kapek ráno nalačno.
Paní primářka přišla za mnou již po
pěti dnech užívání Slunečních kapek
a byla nadšená. Dlouhá léta měla problém s krční páteří a nyní již konečně mohla spát celou noc bez bolestí.
Bylo také na ní vidět, jak je spokojená a opakovaně mi děkovala, že jsem
jí kapky nabídl. Paní primářka kapky
dále užívala a když jsem ji po třech

týdnech potkal, všiml jsem se, že se
mění i vzhledově. V obličeji to vypadalo, že omládla, ona mi pak potvrdila, že
si toho všimly i její kolegyně. Také mi
řekla, že od té doby, co užívá kapky,
neví, co jsou to stresy, které už vlastně vůbec nepřijímá. Také kapky v malé lahvičce nosí stále u sebe a říká, že
se nikdy necítila tak dobře, jako nyní,
kapky ji působí úžasně na psychiku.
Jednou se tato paní primářka ještě
se svoji kolegyní zastavila v pojízdné
laboratoři na Václavském náměstí, aby
si nechaly změřit toxiny v těle. Výsledky byly překvapivé, přestože kolegyně
primářky je o 12 let mladší, byla plná
toxinů, přičemž paní primářka neměla
skoro žádné.
Josef Horváth
Pan Josef Horváth z Prahy (tel. 607
550 559) dále píše, že zájemci o Sluneční kapky ze Středočeského kraje
a Prahy si mohou kapky zakoupit u
něho, aby nemuseli jezdit do Teplic
k panu Spěváčkovi. K účinkům kapek
dodává: Má osobní zkušenost s kapky je ta, že tento lék již požilo stovky lidí, také i z mého okolí. Přátelé, rodina a známí kapky užívali a
spolehlivě pomohly každému. Sám
mohu konstatovat jenom to, že se
jedná skutečně o elixír mládí a zázrak v medicíně.

Další zkušenosti
Má přítelkyně se ošklivě popálila na
ruce pájkou. Spálenina byla tři centimetry široká a sedm cm dlouhá. Byla
to krutá bolest. Vzal jsem kapky a pokapal jsem jí místo kolem rány. Reakce byla okamžitá. Musel jsem jí držet,
jelikož to zpočátku začalo daleko více
bolet, ale bolest trvala asi dvě minuty. Pak začala pomalu odcházet. Večer
si kápla při koupání jednu kapku do
vany a popálenou ruku si opatrně ponořila do vody. Cítila opět prudkou bolest, která po chvilce začala slábnou.
Jizva po spálenině za použití Slunečních kapek se během týdne stáhla a
zhojila natolik, že po spálenině zůstala
jen malá jizvička. Tyto kapky naší rodině velmi pomohly a stále pomáhají.
J. Vavřinec, Děčín
Pan Kolouch z Liberce měl dýchací potíže. Od dětství se ve škole nemohl účastnit žádného cvičení. Bez
inhalátoru nemohl vycházet. Na kole
mohl jezdit jen krátce a běhat nemohl
vůbec. Náhodou si v časopisu přečetl
rozhovor s léčitelem p. Spěváčkem o
léčení, mimo jiné i o Slunečních kapkách. Kapky si zakoupil a začal je užívat. Od té doby již inhalátor vůbec nepotřebuje, na kole jezdí dlouhé trasy a
se synem chodí do ﬁt centra.
Připravila redakce MEDIA
Pan Jan Spěváček bydlí u Teplic
v Čechách, tel.: 417 560 367

