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8. október 2011 – Dr. Nona a Michael Schneerson v Bratislave 

Dnes je sviatok Jonkipur, Židia sa chodia do synagogy modliť, ale aj tak dr. Nona a Míša prijali pozvanie do 

Bratislavy.  

1. časť: Prednáška dr. Nony. 

Mŕtve more je živé! Žije v ňom archebaktéria, ktorá má genetickú pamäť a vie povzbudiť rezervy nášho tela. 

Zdravie, to je disciplína, to je neustála práca na sebe. 

Dr. Nona predstavila celú svoju rodinu: 

1) Míša Schneerson má biologický vek buniek 29 rokov, pritom má vyše 70 a prekonal aj klinickú smrť! 

Biomarkery. Míša denne užíva:  

Dynamický hydratačný krém – ovplyvňuje aj sexualitu, odstraňuje únavu. Hlavným biomarkerom je naša koža, 

musí byť stále vlhká, pre je Dynamik ideálny. Naniesť na končeky prstov a potom ich 2 minúty stláčať, tak 

zdynamizujeme organizmus. Dynamik by mal byť v každej rodine. Ak sa bojíme lietať, mali by sme ho používať, 

odstráni strach. 

Ravseen – pre pánov, majú druhý mozog v prostate. Keď muž chodí v noci na WC, jeho prostata nie je 

v poriadku a mal by brať Ravseen. Nad 40 rokov        3 kapsule denne, nad 60 rokov – 6 kapsúl denne. Míša 

berie 9 kapsúl, užíva Ravseen už 15 rokov, ani jeden deň nevynechal. Odstraňuje aj depresiu, dáva potenciu, 

zlepšuje pamäť. 

Okseen – 2 kapsuly denne, upravuje srdečný rytmus, zlepšuje zásobovanie  krvou, spermatozoidy sa začnú 

tvoriť – lepšie začnú fungovať semenníky. 

Goldseen – revolučný produkt, obsahuje nielen archebakrétiu, ale aj minerály a vitamíny.  Upravuje vysoký 

krvný tlak. 1 kaps. denne. 

Pneumoseen – musí Míša brať, lebo fajčí.  

Gonseen čaj – pije 1,5 litra denne. Od neho je kľudný, nepriberá. Gonseen odstraňuje toxíny a hlieny z tela. 

Soupseen – tak isto odstraňuje z tela toxíny a hlieny, vyživuje telo. 

Slimseen – čaj na chudnutie. 

Dakseen – dr. Nona doporučuje všetkým mužom, je výborný na prostatu a obličky. Míša zje denne jeden plátok. 

Balzam na očné vrásky – dáva si ho aj na prostatu.  

Halo-Gel je výborný na kosti, kostné tkanivá, proti tŕpnutiu prstov, za Halo-Gelom si dáva  

Solaris telové mlieko a After-Shave. 

2) Najstarší syn Dávid žije na fast-foode ( mladší Dima je už zodpovednejší), má vysoký tlak, tak berie Goldseen. 

Keď nachladne, dá si aj 15 kapsúl Lovseenu. Proti priberaniu užíva Solaris, ním si lieči aj chrbticu. 

3) Dcéra Fiona (veľmi pekná kočka) sa zoznámila s Dynamikom po svojej nehode na motorke, spálila si ruky, 

pichla si ich do Dynamiku – a zaspala, tak ju ukľudnil. Stále ho nosí v kabelke. Užíva aj Okseen na posilnenie 

imunitného systému (používa sa aj počas ožarovania a chemoterapie). Lovseen – zoberie si 1 kapsulku a ide sa 
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túlať po svete, je dobrý na adaptáciu na nové prostredie. Proti vyššiemu tlaku tiež. Solaris – zvyšuje pružnosť 

tela, stará sa o krásne poprsie, zvyšuje sexuálnu túžbu, ak si ním natrieme celé telo. Nočný krém používa proti 

seborhei, je to výživný krém na noc. 

Fiona má často angínu, aj bolesti brucha, máva helicobakter pylori, preto pije ústnu vodu. Na počesť Fiony 

spravila dr. Nona novú vôňu: Fiona.  

4) Dcéra Ruth pracuje ako riaditeľka jedného zo závodov dr. Nony. Používa  Dynamik na štítnu žľazu, pred 

zrkadlom vždy robí na ňu afirmácie. Večer sa kúpe v soli, aby zo seba spláchla „zlú“ energiu zo dňa. Veľa 

pracuje, preto užíva Okseen na zvýšenie energie. Na skúšky chodí s Lovseenom. Fázu 3, ktorá okrem vitamínu B 

obsahuje aj bio-organo-minerálny komplex, používa na zlepšenie kvality vlasov a nechtov, 2 tabletky denne. 

Tiež užíva  

Solaris, ten je dobrý aj na zamedzenie strií počas tehotenstva (natierať bruško) a dokonca sa vraví, že deti, 

narodené po terapii Solarisom, sú geniálne.  

Ruth miluje šampón, používa ho na svoju ženskú hygienu, šampón  má vyrovnané Ph, preto sa dá používať na 

celé telo.  Ruth má aj svoju vôňu - Ruth.  

Unikátny kondicionér na vlasy!  

5) Dcéra Rita bola adoptovaná, jej matka zomrela.  

Užíva Dynamik, natiera ním aj svoje deti (chrbát, nôžky, ruky). Deti treba veľa láskať, potrebujú to. Rita má 

problematickú pleť, dáva si na ňu obklady. Má akné, takže 2x denne si dáva bahno, Dynamic, na nohy (potia sa 

jej) si dáva Solaris. Proti nachladnutiu používa ústnu vodu, každé ráno na raňajky si dáva Chocoseen, aj masku 

na tvár si z neho vyrába.  

6) Syn Dima je drobný, dávajú mu Ravseen, vytlačený na lyžičku. Pri nachladnutí Bariseen, do polievky 

Soupseen. Pri nachladnutí: handričku namočia na 20 minút do ústnej vody, priložia na hruď, zatým natrú 

Dynamikom.  

7) Nona – užíva Ravseen, 3x do roka vždy 3 mesiace po 3 tabletkách, aby mala energiu. Kúpe sa v kvartete solí, 

učia ju snívať a odkrývať v nej nové možnosti.  Na jednom školení Nona stratila hlas, zjedla viackrát za sebou 

Dynamik a hlas sa jej po pár hodinách vrátil. Keďže je v klimaxe, berie Okseen, upokojuje ju, odbúrava búšenie 

srdca a dáva dobrú náladu. 

Goldseen užíva 1 x denne na tlak. Neustále pije Gonseen, vďaka ktorému schudla až 18 kíl. Na pečeň užíva čaj 

Stopseen, to je novinka, ktorá onedlho príde na trh, pije jednu šálku pred spánkom. Kombinuje Gonseen so 

Slimseenom, pije s citrónom. Má vlastnú vôňu: 1954. 

Ako stráviť deň  

Ráno, keď sa nám nechce vstávať, netreba rýchlo vyskočiť z postele – treba si spomenúť na mačku, ako pomaly, 

lenivo vstáva a preťahuje si chrbát. Takže zostaneme v posteli a natrieme si Dynamikom, ktorý sme si deň 

predtým pripravili k posteli, nohy od chodidiel až po kolená a ruky od prstov až po lakte. Chodidlami sa oprieme 

o posteľ a prehneme sa v chrbte, napneme a uvoľníme svalstvo. Potom natrieme Dynamikom ušné lalôčiky 

a premasírujeme si ich, dáme Dynamik aj za ucho, do jamky pod nosom, doprostred brady a medzi obočie. 

Potom vstaneme, usmejeme sa a každému zaželáme dobré ráno. Keď sa ráno nekúpeme, tak si hrsťou soli 

jemne premasírujeme hruď a chrbát a osprchujeme sa. Používame šampón, nie mydlo. Vlasy si môžeme umyť 

aj každý deň šampónom na časté používanie, dokonca aj v zime. Vlasy sú našimi anténami, ktorými prijímame 

energiu z kozmu, tak nech sú čisté. Proti padaniu vlasov a na ich zhustnutie si pokožku pod vlasmi dobre 
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premasírujeme, tým sa nám prekrvia vlasové korienky, aj sa nám zlepší nálada. Potom použíjeme kondicionér 

na vlasy, ale dáme ho na celé telo – pokožka bude jemná ako broskyňa. Potom si dáme Halo-Gél. Ešte v sprche 

si zacvičíme : 30 x sa zdvihneme na pätách a špičkách. Keď sme vyšli zo sprchy, natrieme si telo Solarisom a tvár 

Dynamikom, na to si dáme bahennú masku, opláchneme vodou a dáme si Pleťové mlieko, archebaktéria sa 

nám za 10 minút dostane do krvi. Na oči si dáme Balzam na očné vrásky, opláchneme a dáme Dynamik. 

Pomádou si odstránime čierne kruhy pod očami, je to očný lifting. (Pomádu si dávame aj večer, na to balzam na 

očné vrásky.  Pred spánkom na pery nanesieme pomádu, deťom pred odchodom do školy tiež môžeme natrieť 

pusu pomádou.) Na nohy si nanesieme krém na ruky a nechty.  

Cez deň: Kto má vysoký tlak, môže si dať do kávy Chocoseen, ten znižuje tlak. Stačí jedna čajová lyžičky. Tlak 

znižuje aj uhorková šťava! Ak ideme na celý deň z domu, berieme si so ssebou tyčinku Dakseen, tá v sebe 

obsahuje všetko potrebné pre náš organizmus, nezaberá miesto a nasýti. V kancelárii je dobré mať Soupseen, 

tiež dodáva telu potrebné živiny.  

Po práci prídeme domov, všade bordel, sme v strese. Dáme zovrieť vodu a zalejeme Soupseen. Ak sa rodine 

nepáči, najbližšie môžu pomôcť navariť riadnu polievku.  

Stres spôsobuje, že niekedy nevieme rozlíšiť, či sme hladní alebo len smädní. Preto si treba dať čaj Gonseen 

a počkať 20 minút, ak hlad neprešiel, vtedy sa najesť. Hlad a smäd je v mozgu     v  jednom centre.  

Ten, kto leží na diváne pri TV, žije údajne dlhšie ako ten, kto pri tom sedí alebo je nejako aktívny. Aj pri strese si 

treba ľahnúť, stres do 30 sekúnd odíde, Nona to má vyskúšané na sebe.  

Ženské hormóny sú iné ako mužské, muži dusia emócie v sebe, preto aj skôr zomierajú na infarkt, my ich 

vykričíme. Kvarteto solí – poležať si v ňom – emócie sa ukľudnia. Aj natretie ušných lalôčikov Dynamikom 

pomáha. Na ukľudnenie treba brať Yamseen, Newseen a Gonseen, na hormóny Femseen.  

Všeobecné rady od dr. Nony: Ľúbte sami seba, rozmaznávajte sa, užívajte si života. Chodievajte tancovať, do 

kina, divadla. 

 

  

 


