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Ingver v borbi proti koronavirusu_dr. Torsunov 

Prosta preventiva in kurativa, dr. Torsunov 

- 

Ruski vedski učenjak in zdravnik, Oleg Torsunov, je dal nekaj nasvetov pred množico 600 poslušalcev, kako se 
zaščititi pred koronaviruson (SARS-CoV-2). Izsek iz najnovejšega predavanja (17. 3. 2020) v ruskem 
milijonskem mestu Omsk. 

Preden začnem s predavanjem, bi želel nekaj povedati. Virus, ki trenutno seje strah širom sveta, v resnici 
obstaja in je dejansko nevaren. Njegova nevarnost leži v tem, da onemogoči človeškemu organizmu, da se 
obrani pred bakterijsko pljučnico. Virus sam ne ubije človeka. To so bakterije, ki po naselitvi virusa v telesu lahko 
napadejo pljuča. 

To razmnoževanje bakterij lahko dejansko zelo hitro napreduje. Bakterijska pljučnica lahko nastopi 7 dni po tem, 
ko smo stopili v kontakt z virusom. Na primer, po nekajurnem potovanju z letalom lahko okuženi zaradi velike 
obremenitve dobi pljučne edeme. 

Obstajajo pa tudi vesele novice. Medtem sam že 15 let preučujem načine, kako se boriti proti številnim virusnim 
okužbam. Lahko vam z gotovostjo povem, da se lahko proti koronavirusu z lahkoto borimo. S pomočjo ingverja. 
Če dnevno, trikrat na dan, žvečite majhen košček ingverja in istočasno popijete še topel napitek s kurkumo in 
medom, že v principu ne boste mogli dobili nikakršnih virusov. To enostavno ne bo mogoče. 

Sicer bi pa vprašal sedaj organizatorje: ste razdelili med obiskovalce koščke ingverja? Ne. Pa sem vam rekel, da 
morate priskrbeti ingver in ga razdeliti med publiko. Takoj poskrbite za to, da boste dobili ingver in ga razdelili 
med poslušalce, da ga bodo lahko ljudje žvečili. Ne morem nadaljevati s seminarjem, saj bo 600 ljudi v 
predavalnici podvrženih visokem riziku. 

Torej, vsak čas vam bodo organizatorji razdelili koščke ingverja. Od danes naprej bom vedno na začetku, pred 
predavanjem, poskrbel za to, da bodo ljudje dobili ingver, še preden bodo vstopili v predavalnico. Ljudje morajo 
pred ali med predavanjem žvečiti ingver, v tem primeru zagotovo ne bo nobene nevarnosti. 

Trenutno v predavalnici, tako kot to jaz (na subtilni ravni) vidim, ni okuženih ljudi. Od danes naprej velja 
higienska zapoved "Vsak dan žvečiti ingver". To se morate naučiti. Prej ali slej bo tudi pri nas v Rusiji poskočilo 
število okuženih. Vsi, ki tega problema ne bodo vzeli z vso resnostjo, bodo podvrženi riziku smrti. Verjetnost, da 
boste umrli za posledicami tega virusa, je 5-odstotna. To pomeni, da jih od 100 okuženih 5 umre. Še deset jih je 
v kritičnem stanju. 

V kolikor žvečite in ližete ingver, nima virus nobenih možnosti. Moči ingverja ne smemo podcenjevati. Že vrsto 
let zdravim ljudi pred najrazličnejšimi virusnimi okužbami. Spekter živil, ki jih pri tem uporabljam, je zelo majhen:  

Ingver, kurkuma, borove vejice, jelkine vejice, rumena gorčična semena, beli poper. Vsa ta živila imajo moč, da 
uničijo najrazličnejše viruse. 

Ko bo pri nas v Rusiji, v maju, festival "Blagost" (približno 1500 udeležencev), bom poskrbel za to, da bodo vse 
te komponente na voljo, tako da se ljudje ne bodo okužili. Na tem festivalu, ki se priredi dvakrat letno, nikoli ni 
primerov kakršnihkoli obolenj, čeprav ljudje ure in ure sedijo eden poleg drugega v velikih prostorih in poslušajo 
predavanja. 

Torej še enkrat: virus sam po sebi ni tako močan. Če dnevno žvečimo ingver, nima nobenih možnosti. Vsak 
teden letim iz mesta v mesto. Sploh ne pomislim na zaščitno masko, saj vem, kako močan je ingver. Vedno ga 
imam nekaj s seboj v svoji torbi. 

Na subtilni ravni lahko vidim kdo je okužen in kdo ne. Dejansko obstaja veliko več okuženih kot je o tem govora 
v medijih. Veliko sem jih videl na letališčih in letalih. 
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Brez panike. Posledice ne bodo tako slabe kot nam to predstavljajo mediji. Enostavno morate žvečiti ingver. 
Povejte to tudi vašim sorodnikom. Če boste vi in vsi okoli vas to storili, se nihče ne bo okužil. Trikrat dnevno bi 
ga morali žvečiti. Deluje zagotovo približno 3 do 4 ure. 

Poglejte. Obstajajo ljudje, ki imajo težave z različnimi alergijami. Ko se, na primer, dotaknejo ali celo užijejo 
določena živila, dobijo takoj težave. To gre tako daleč, da lahko pristanejo v življenjski nevarnosti. Sedaj si 
morate predstavljati, da ima ta koronavirus alergijsko reakcijo na ingver. Ta virus, prav tako kot mnogi drugi 
virusi, sploh ne prenaša ingverja. Je do tu vse razumljivo? 

Otrokom lahko ponudimo ingver v razredčeni kombinaciji z vodo in malo medu, saj je drugače zanje preveč 
grenak. 

Obstaja še ena metoda, ki nam omogoča učinkovit boj proti virusu. Ta metoda je še učinkovitejša kot to, da 
ingver enostavno pojemo. Košček ingverja date v kos blaga in nato vse skupaj povijete okoli levega zapestja, na 
mestu, kjer se ponavadi nosi ura. Na tem mestu deluje 24 ur. Subtilno telo in v skladu z njim tudi materialno telo 
bosta takoj odreagirali. Takšno metodo lahko uporabimo tudi kot profilaks, ampak bodite previdni, saj lahko pride 
do napetosti v telesu, če uporabite ingver na ta način brez kakršnihkoli simptomov. V tem primeru gre za zelo 
močno refleksno trapijo. 

V kolikor že imate virus s povečano temperaturo, bodite brez skrbi. Privežite enostavno košček ingverja na vaše 
levo zapestje in koronavirus bo takoj spustil dušo. Najkasneje po dveh do treh dneh. Vsak dan je potrebno v 
povoj dati svež košček ingverja. Primeren je posebej za koronavirus. Na levo zapestje lahko privežemo tudi 
košček kurkume. 

Otroci so trenutno najmanj prizadeti. Velika večina otrok sploh ne dobi simptomov, če že imaj virus. Ta deluje 
predvsem pri odraslih in starejših ljudeh, še posebej močno so prizadeti odrasli in starejši moški. Otroci najmanj 
trpijo. Lahko so prenašalci, a za večino njih virus ni nevaren. 

Torej še enkrat: Koronavirus je sam po sebi šibak. Če bi imel neko moč, bi kot prvi oboleli in umirali otroci. 

(prevod Matej Močnik) 
__________________ 

Oleg Torsunov, izsek iz najnovejšega predavanja v ruskem milijonskem mestu Omsk, 17. 3. 2020 

 

 

Dodaten komentar k gornji informaciji, ki sem jo prejel po elektronski pošti 

 

Z mešanico ghija ter ingverja sem po samo treh mazanjih odstranil zamašeno lojnico - atheromo, kar v klasični 

medicini terja kirurško odstranitev. Francoski zdravnik, ki je prebolel raka v svoji knjigi svetuje vsakodnevno uživanje 

kurkume ter ingverja. Pri prehladu ingver greje glavo, itd. INGVER JE DEJANSKO SUPER ZDRAVILNA ZAČIMBA. 

Na žalost medijske informacije potrjujejo tudi navedbo dr. Torsunova, da nimamo pravih podatkov o dejanskem 

številu okuženih. Še manj so verodostojni podatki o vzrokih smrti. Ta kritika trenutno velja zlasti za Italijo. 

 

V Lj. 27.03.2020 

 

Yoda 
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