
 

Stačí iba jedna medená minca .... a záchrana je nablízku!      

         

NIKDY NEVIETE!! 
NEZABUDNITE NA TO, ABY STE V PEŇAŽENKE VŽDY MALI NEJAKÉ CENTY!!  

 
Pre všetkých tých, ktorí pracujú vo svojich záhradkách alebo vo svojich kuchyniach 

alebo pre tých, ktorí vynášajú smeti alebo ktorí robia vonku niečo iné ...  
toto je veľmi zaujímavá informácia. 

Majte vždy po ruke mincu v hodnote 2 alebo  5 centov. 

Pred niekoľkými týždňami ma pri práci v záhrade bodla osa. Moja ruka okamžite 
opuchla a ja som musel navštíviť lekára. V nemocnici som dostal masť na ranu a 
antihistaminikum. Na ďalší deň sa opuch zväčšil ešte viac a preto som sa rozhodol, že 
navštívim svojho obvodného lekára. Ruka bola opuchnutá a ja som musel brať 
antibiotiká. 

Lekár mi zároveň dal aj veľmi dobrú radu: “nabudúce, keď vás niečo bodne, položte 
na bodnú ranu mincu v hodnote 5 alebo 2 centov počas 15 minút.” 

Neskôr bodli moju neter dve osi. Aj u nej sa pomerne rýchlo vyskytol opuch. Vtedy 
som na jej ruku na 15 minút priložil mincu. Nasledujúce ráno nebola na ruke ani stopa 
po bodnutí. Pomyslel som si, “áno, pravdepodobne nie je alergická na bodnutie 
osou”. 

Po určitom čase ma na ruke bodli dva čmeliaky. Pomyslel som si, “nuž, opäť budem 
musieť navštíviť lekára”. Najskôr som však chcel vyskúšať test môjho obvodného 
lekára. Hneď som si na 15 minút priložil na každé bodnutie jednu mincu. Nasledujúce 
ráno som nedokázal uveriť vlastným očiam. Spomínané rany prakticky nebolo už 
vôbec vidieť; žiadne začervenanie, žiaden opuch, fantastické. 

Prosím, pošlite toto jednoduché odporúčanie aj iným ľuďom. Majte teda vždy po ruke 
aj drobné mince. Aj drobné mince majú svoj úžitok!!!  
Lekár mi počas mojej nasledujúcej návštevy po tom, ako som mu povedal, čo sa mi 
prihodilo, povedal; meď, obsiahnutá v minci, zmierňuje bolesť a utrpenie po bodnutí. 

Zbavte svoje deti, vnukov, rodinu, známych a priateľov tohto nepríjemného problému 
a posielajte prosím tento mail ďalej. 

                                                                                       

 


