Pedra Negra
A “Pedra Negra”
No mundo inteiro encontramos serpentes, escorpiôes, aranhas e insetos venenosos. Os missionàrios, cooperadores de
desenvolvimento, assistentes de socorro, militares e viajantes estâo sendo confrontados com êles. Em especial nas regiôes
onde a assistência médica – lamentàvelmente – continua precària ou até ausente, as mordidas podem formar realmente
um problema de perigo de vida. A Congregaçâo (religiosa) “WITTE PATERS (= Padres brancos) – Keizerstraat, 25 – 2000
ANTWERPEN (Bélgica) tornaram reconhecidos a origem e o uso da “pedra negra”. Desde vàrios decênios lhes foram
confiadas a produçâo e a distribuiçâo das pedras. O pedido das pedras negras exige nêste século 21 uma renovada
continuidade e consequentemente um aumento de produçâo. Por isso a Congregaçâo dos Padres Brancos (Witte Paters)
tem confiado esta tarefa e também O SEGREDO DA PRODUçAO a "Wereld Missie Hulp"
O que E’ A “Pedra Negra”?
Ela é de côr preta-cinza e mede mais ou menos 2 cm. X 5 cm. X 5mm. (de altura). Sua caracteristica principal consiste na
capacidade forte de sucçâo, que permite de tirar o sangue envenenado pra fora da ferida. A “pedra negra” é” usada
também no tratamento de outras mordidas venenosas. O efeito positivo extraordinàrio foi confirmado por muitas
testemunhas. Dependente do seu uso em vàrios lugares ela é chamada “serpent stone”, “viper stone”, “black stone”,
“pierre noire”, “Schlangenstein”, “epietra de serpente” ou “slangensteen”.
MODO DE USAR
Fazer sangrar o lugar da mordida. Depois colocar a pedra na ferida. Desde que a pedra entrar em contato com o sangue,
ela por si se solta da ferida após ter sugado o veneno. Constataçôes científicas recentes demonstram que uma
determinada quantidade de virus perigosos persistem energicamente e durante bom tempo. Por êsse motivo aconselha-se
de usar a mesma pedra negras somente por uma única vez. Pelo motivo acima citado e para evitar a transferência do virus
E’ PROIBIDO DE APLICAR A MESMA PEDRA EM VÁRIAS PESSOAS. Sob própria responsabilidade a pedra pode ser re-aplicada
na sua própria pessoa após o seguinte tratamento: colocar a pedra usada em àgua fervente furante uma meia-hora.
Quando entâo terminarem as cintilaçôes, coloque-se a pedra dentro de um leite cumum durante umas duas horas. Depois
lavar a pedra em àgua fresca, e deixar secar bem no ar livre. Entâo ela pode ser usada novamente, mas na sua própria
pessoa. Trate a pedra com prudência, pois ela é fràgil. E sempre aconselhayel de consultar um médico em caso de uma
mordida de serpente ou picada de escorpião.
O objetivo de Wereld Missie Hulp vzw
Entenda-se bem que “Wereld Missie Hulp vzw projects”, ao lançar o uso da “pedra negra”, pretende atingir e convencer o
maior público possível, quanto à sua utilidade, capacidade e efeitos positivos. Desta maneira Wereld Missie Hulp quer
contribuir a salvar o maior número possível de vidas. A renda das vendas é aplicada na realizaçâo de diferentes projetos.
O preço por pedra é de Euro 2,50, mais as despesas de envio. O I.V.A. (imposto de valor adicionado) de 21% é obrigatório
quando as pedras serâo usadas dentro da Uniâo Européia. (+) Existem embalagens de 3-4-10-15-20 ou 25 peças (unidades).
A cada pedra é ajuntado o “modo de emprego” da mercadoria. Para maiores informaçôes e encomendas dirigir-se a:
Wereld Missie Hulp vzw
Provinciesteenweg 400
2530 Boechout
Tel: 0032 (0) 3 454 14 15
Fax: 0032 (0) 3 454 10 93
e-Maill: worldmissionaid@wereldmissiehulp.be
Por isso é necessàrio de notificar a destinaçâo final:
Cordiais saudaçôes,

Wim Smit
Director

