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CARA AJAIB MENYEMBUHKAN TUMOR DENGAN BIODISC
( TERKAPAR KARENA TUMOR )

Ibu Astria 70 Tahun
Saya membeli Biodisc awalnya karena ingin mengobati penyakit diabetes yang
diidap suami saya. Akan tetapi ternyata kami berkesempatan juga untuk merawat
orang lain di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan, tetapi tidak mampu ke
RS karena mahalnya biaya perawatan.
Baru-baru ini saya menterapy seorang ibu, ibu Astria 70 tahun, yang memiliki
benjolan tumor sebesar bola tenis di ketiak. Benjolan tersebut telah dioperasi
sebanyak 7 kali sejak tahun 1999, tetapi selalu muncul dan muncul lagi.

Hari Kedua, Tumor Pecah Sendiri....
Bu Astria hanya bisa pasrah dan menyerah. Mungkin karena pengaruh tumor
tersebut, tangannya pun menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Bu Asrtia
akhirnya tinggal tergolek, hanya terbaring. Tinggal kepala yang bisa digerakkan
sedikit.
- 32 Kami pun memberikan air Biodisc seukuran 1,5 liter untuk dikonsumsi pasien
tersebut. Hebatnya, pada hari kedua, benjolan tersebut pecah dengan sendirinya
dan keluarlah cairan kental berwarna merah kehitaman. Padahal selama ini, tumor
tersebut hanya pecah bila dioperasi. Tangan yang tadinya kaku, sudah mulai bisa
digerakkan, jari-jari bisa mengepal sempurna. Padahal baru 2 hari minum air
Biodisc.

Hari Kedua, Tumor Pecah Sendiri....
Kami lalu melanjutkan menterapi dengan menggunakan senter yang diarahkan ke
benjolan tersebut melalui Biodisc. Saat disinar, pasien merasakan daerah benjolan
tersebut seperti ditarik-tarik, sampai merintih kesakitan. Tak henti-hentinya
terdengar subhanallah … astagfirullah … dari mulut pasien.
Entah bagaimana, darah hitam menggumpal mulai mengalir keluar. Kemungkinan
darah kotor yang telah tersimpan bertahun-tahun. Padahal cuma disenter melalui
Biodisc. Seharusnya penyinaran dilakukan selama 20 – 30 menit. Akan tetapi
pasien tidak tahan. Ia hanya tahan disenter selama 10 menit.
Keesokan harinya kami masih datang untuk menyinari benjolan tersebut. Kali ini
pasien tambah lebih segar lagi. Tangannya semakin aktif digerakkan. Wajahnya
semakin berseri sambil mengatakan bahwa dia merasa lebih ringan. Perasaan yang

tidak pernah dirasakannya selama bertahun-tahun. Penyinaran pun dilakukan
selama 10 menit.
Kami meninggalkan rumah tersebut dengan perasaan lega telah mengurangi
penderitaan ibu yang malang tersebut. Kami masih aktif mengiriminya berbotolbotol air biodis selama beberapa minggu.

- 33 Sabtu, 21 Mei 2011, kira-kira sebulan menjalani perawatan, kami menjenguk si ibu
ke rumahnya. Kami sangat kagum dengan apa yang kami temui.
Ibu yang tadinya hanya terbaring, semua badan tidak berdaya, hanya bisa
menggoyang kepala, kini sudah tidak ada di tempat tidur. Ternyata bukan hanya
tumornya telah kempes. Beliau juga sudah bisa bangun, berjalan, bahkan naik
turun tangga seperti layaknya orang yang tidak pernah sakit. Berikut ini foto bu
Astria duduk sambil memamerkan tumornya yang semakin mengecil.
Mengingat usianya yang sudah cukup lanjut, kami masih melanjutkan merawatnya
dengan air Biodisc, untuk memaksimalkan kesembuhan yang kini dialaminya.
Luar biasa, hanya dengan air putih berenergi Biodisc, ibu tua yang bertahun
tersiksa di tempat tidur karena tumor, kini telah sehat kembali.

Terima Kasih Biodisc.

TUMOR ANAKKU MENGECIL HANYA DALAM 1 BULAN,
DENGAN TERAPI AIR BERENERGI BIODISC

Tanggal 26 Juni 2008
Benjolan di punggung anakku yang sangat besar hingga anakku tidak
bisa
tidur terlentang dan selalu merintih karena merasakan sakit.

-

Tanggal 27 Juni 2008
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Setelah disinar dan meminum air energi Biodiscdalam 1 hari benjolan
dipunggung anakku mulai mengecil.

Tanggal 8 Juli 2008
Setelah 1 bulan kemudian, tumordi punggung anakku mengecil hanya
Dengan terapiminum air berenergi Biodisc, disinar dan di spray dengan
air berenegi biodisc.
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KISAH PENGGUNAAN BIODISC 2 PADA PENYAKIT
KAKI GAJAH ATAU FILARIASIS, MENAKJUBKAN
Filariasis adalah penyakit zoonosis menular yang banyak ditemukan di wilayah
tropika seluruh dunia. Penyebabnya adalah sekelompok cacing parasit nemtoda
yang tergolong superfamilia Filarioidea yang menyebabkan infeksi sehingga
berakibat munculnya edema. Gejala yang umum terlihat adalah terjadinya
elefantiasis, berupa membesarnya tungkai bawah (kaki) dan kantung zakar
(skrotum), sehingga penyakit ini secara awam dikenal sebagai penyakit kaki gajah.
Walaupun demikian, gejala pembesaran ini tidak selalu disebabkan oleh filariasis.

Disenter dengan Biodisc
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SETELAH DISENTER DENGAN BIODISC SELAMA 2 MINGGU HASILNYA
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Nyamuk Genus Anopheles, Mansonia, Culex, Aedes & Armigeres

PENULARAN
Penularan yang terjadi karena nyamuk yang menghisab darah seseorang yang
terkena penyakit dan menyebar ke orang yang sehat. Darah yang dihisab nyamuk
mengandung larva cacing dan akan berkembang, setelah itu nyamuk akan
menggigit hingga larva tertinggal pada orang sehat. Adapun nyamuk yang
menularkan larva filariasis seperti genus Anopheles,

KESAKSIAN ORANG YANG TERKENA PENYAKIT KAKI
GAJAH ATAU FILARIASIS DISENTER DENGAN 2
BIODISC SEKALIGUS

TERLIHAT 2 BUAH SENTER BIODISC
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SETELAH DISINAR DENGAN BIODISC 2 SELAMA 1 JAM HASILNYA :

KAKINYA MENGECIL SETELAH DISENTER DENGAN 2 BIODISC SEKALIGUS
SELAMA 1 JAM
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Biodisc Mengeringkan Cairan Membandel di Paru-paru
Yana Anthoni( MANADO )

Sekitar akhir Mei 2011, ibu Meiklin Makadolong sedang berada di Makassar karena
suatu urusan. Suatu hari, tiba-tiba ia merasakan ada gangguan rasa sakit di dada.
Ia segera ke RS Wahidin Sudirohusodo dan menjalani serangkaian pemeriksaan.
Hasilnya menunjukkan bahwa ada penumpukan cairan di paru-paru. Cairan tersebut
harus segera dikeluarkan dengan cara disedot / dipompa.
Salah seorang rekan ibu Meiklin yang mengetahui kondisi tersebut, segera
membuatkan air biodisc untuk dikonsumsi. Berhubung akan segera kembali ke
Manado, ibu Meiklin memutuskan untuk menjalani penyedotan cairan di salah satu
RS di Manado saja.
Berbekal air biodisc, ia kembali ke Manado. Ia masuk RS di Manado sesuai saran
dokter agar dapat dilakukan penyedotan segera. Malam itu, seorang rekan
meminjamkan biodisc agar ditempelkan di dada selama tidur.
Keesokan harinya saat dokter melakukan pemeriksaan, giliran dokternya yang
terkejut. “Lha, apanya yang harus disedot. Cairannya sudah tidak ada!”
Ibu Meiklin sangat gembira. Rasa sakitnya hilang dan ia tidak perlu lagi menjalani
penanganan medis berupa penyedotan cairan dari paru-paru. Ia sangat bersyukur
pada Tuhan serta rekan-rekan yang menolongnya sembuh dengan air putih dan
biodisc.
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Biodisc dan Sakit Jantung
Nency, ( MAKASAR )
Manfaat Biodisc bagi penderita sakit jantung sudah banyak dikisahkan para
member QNET Indonesia maupun di berbagai negara. Tentu ini merupakan berita
baik karena penyakit jantung merupakan penyakit yang sangat rawan berkomplot
dengan aneka penyakit lainnya, membentuk komplikasi dalam tubuh. Penyakit
jantung biasanya ditandai dengan gejala seperti dada sesak dan nyeri, jantung
berdebar, kelelahan, pusing dan pingsan. Penyakit yang tidak mengenal usia ini
bisa merupakan penyakit turunan ataupun disebabkan oleh pola hidup dan pola
makan yang tidak sehat.
Bila terdeteksi lebih awal, penanganan penyakit jantung sebetulnya tidak terlalu
sulit, apalagi dengan penemuan teknik pemasangan balon atau cincin (stent). Akan
tetapi biayanya sangat besar mencapai puluhan juta rupiah. Karenanya penanganan
penyakit jantung dengan menggunakan cara alami Biodisc yang semakin trend
belakangan ini merupakan kabar baik bagi penderita aneka penyakit termasuk
penyakit jantung. Tidak sedikit penderita sakit jantung yang diselamatkan oleh alat
luar biasa temuan Dr. Ian Lyons dari Jerman ini.
Bukan saja karena murah dan sederhana, tetapi karena sangat alami dan
menyentuh permasalahan dasar kesehatan yang sebenarnya. Biodisc membantu kita
memahami dan menghargai tubuh dan kesehatan dengan lebih baik.
“Kakek saya, pensiunan Kepala KPPN Palu, beberapa tahun belakangan didera
aneka penyakit termasuk penyakit jantung. Beberapabulan lalu, karena sudah
semakin parah, beliau direncanakan akan menjalani operasi pemasangan cincin
jantung (stent), di RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Akan tetapi beliau sangat
takut menjalani operasi, selain biaya yang katanya mencapai puluhan juta. Dalam
keadaan itu, syukur saya mengenal Biodisc dari QNET.
Secara teratur beliau mengkonsumsi air minum yang telah diolah dengan Biodisc.
Saya pun meletakkan Biodisc di bawah bantal saat kakek beristirahat. Puji Tuhan,
sekitar seminggu kemudian beliau sangat sehat dan bugar sekali dan kembali
beraktivitas seperti( Nancy, Makasar )
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Ismail ( POSO )
“Saya dan suami punya banyak penyakit, termasuk penyakit jantung. Saat membeli
biodisc, saya lebih berkonsentrasi untuk mengobati tumor payudara saya yang
sudah direncanakan untuk dioperasi. Alhamdulillah, sekitar 2 minggu sejak
menggunakan Biodisc dan rutin mengolah air minum kami dengan Biodisc, tumor
saya berangsur mengecil. Lebih ajaib lagi sakit maag, asma, dan penyakit jantung
saya juga sembuh. Air putih yang diolah dengan Biodisc memang sangat bermanfaat
untuk menyembuhkan secara lebih alami dan aman untuk kesehatan. Jangan ragu
menggunakan Biodisc Anda, termasuk untuk menolong orang lain mengalami
kesembuhan.” (Ibu Ismail, Poso)

M. Syari ( MAKASAR )
“Kakak saya berusia 47 tahun seorang perokok berat. Akan tetapi beberapa tahun
terakhir beliau dipaksa dokter menghentikan kebiasaan merokok karena teryata dia
mengidap penyakit jantung. Bahkan sudah direncanakan untuk menjalani
pemasangan cincin. Sekitar Juni 2011 lalu kami mengenal Biodisc dan kami
menganjurkan kakak untuk rutin mengkonsumsi air yang telah diberi energi lewat
Biodisc. Meski enggan dan kurang percaya, karena hanya menggunakan air putih,
kakak berusaha meminum air olahan Biodisc. Tidak berapa lama, penyakitnya
berangsur sembuh dan dia kini menjadi sangat enerjik, lebih sehat menjalani
pekerjaannya sebagai pegawai PLN. Penyembuhannya sangat alami, hanya dengan
air putih saja. Alhamdulillah, terima kasih Biodisc”. (M. Syafri Makassar)
Masih banyak kesaksian penyembuhan alami bersama Biodisc yang bisa ditemukan
di internet atau di sekitar Anda. Yang perlu diperhatikan adalah tetap menjaga
tubuh kita bebas dari berbagai hal yang berpotensi meninmbulkan penyakit atau
membuat penyakit lama kambuh lagi. Pencegahan jauh lebih baik dari pengobatan
bukan?
Salah satu cara terbaik untuk itu adalah dengan rutin mengkonsumsi air minum
yang telah diolah dengan Biodisc. Biodisc itu bukan hanya untuk orang sakit, tetapi
sangat penting juga untuk orang sehat demi mencegah serangan penyakit. Karena
itu sebaiknya konsultasikan dengan rekan-rekan Starways cara penggunaan Biodisc
yang maksimal bagi kesehatan dan kebugaran Anda dan keluarga.
Apapun penyakit Anda, upayakan yang penyembuhan yang aman dan terbaik bagi
tubuh Anda.
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Biodisc dan Diabetes
Posted on October 25, 2012
Penyembuhan diabetes dengan biodisc saat ini, selain asam urat, darah tinggi, dan
reumatik merupakan hal yang semakin lumrah ditemui. Diabetes jelas menakutkan
karena sangat sulit disembuhkan dan diasosiasikan dengan penurunan kemampuan
seksual, baik pria dan wanita. Berbagai obat-obatan yang ada saat ini, menuntut
ketergantungan seumur hidup yang pada akhirnya membahayakan kesehatan hati
dan ginjal yang pada akhirnya memperburuk kesehatan tubuh secara menyeluruh.
Berbagai kisah dan kesaksian dikemukakan oleh banyak orang di berbagai negara
yang mendapatkan kesembuhan dari diabetes setelah mengkonsumsi air berenergi
yang telah diolah dengan Biodisc. Berikut ini adalah beberapa diantaranya sekian
banyak kesaksian yang tentu tidak mungkin ditampilkan semua di sini:

Adolfina (65), (TUAL – MALUKU) :
MENDERITA DIABETES SELAMA 10 TAHUN DAN REMATIK KRONIS 30
TAHUN

Adolfina :
Saya menderita penyakit Diabetes sudah 10 tahun, selain itu saya juga menderita
rheumatik yg sudah kronislebih dari 30 tahun, setiap hari saya mengalami kramkram
dan bengkak pada bagian kaki serta ke dua tangan saya mati rasa, namun setelah
- 43 menjalani therapy air Biodisc secara teratur saya terbebas dari ke dua penyakit
tersebut, bahkan kondisi badan saya saat ini menjadi sehat dan bugar, benar-benar
dahsyat.

Ms. Doreen Ong ( SINGAPORE ):
MENDERITA DIABETES SEJAK TAHUN 1987

Ms Doreen Ong :
Saya menderita diabetes sejak tahun 1987 pada umur 41 tahun. Sejak saat itu,
obat-obatan anti diabetes telah menjadi konsumsi harian saya. Saya dilarang makan
berbagai makanan. Pada February 2007, saya kondisi saya semakin menurun dan
saya mulai disuntik insulin untuk menurunkan kadar gula darah saya yang mulai
meninggi di atas rata-rata. Saya menjadi sering ketakutan (paranoid) dan
memutuskan untuk berjuang melawan penyakit ini.
Teman saya yang juga rekan kerja saya di Kantor Pengadilan Singapura, Lucy Goh,
membawakan saya beberapa botol air yang telah diolah dengan Biodisc, setiap hari
untuk diminum. Hal ini berlangsung sekitar 3 bulan.
Ketika berkunjung ke dokter tanggal 15 Mei 2007, dokter mengatakan bahwa gula
darah saya telah menurun dan saya tidak perlu disuntik insulin lagi.
Akan tetapi pada bulan Juni 2007, kaki saya membengkak. Saya menjadi ragu akan
hal ini. Seorang teman lalu menyarankan agar saya menemui dr. Wong di Poliklinik
pada tanggal 30 Juni 2007. Dr Wong mengataan bahwa kondisi kaki saya sangat
buruk terutama kaki kanan yang telah terinfeksi. Dia juga mengatakan untuk
merujuk saya ke seorang dokter spesialis di Singapore General Hospital untuk
pemeriksaan lebih lanjut. Beliau juga mengingatkan bahwa saya harus siap untuk
amputasi bila memang diperlukan.
- 44 Hari itu mungkin merupakan hari yang paling menyedihkan buat saya. Akan tetapi
teman saya memberi harapan. Ia mengundang saya ke rumahnya dan diperkenalkan

dengan Biodisc, suatu alat yang sangat aneh buat saya. Alat tersebut ternyata
memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat dahsyat.
Kaki saya disinari dengan senter LED melalui alat tersebut dan diputar berlawanan
arah jarum jam selama kurang lebih 15-20 menit untuk setiap kaki. Proses ini
dilakukan lagi keesokan harinya, 1 july 2007 dan tanggal 2 July 2007.
Hasilnya luar biasa. Kaki saya yang bengkak membaik dan kembali ke kondisi
hampir sempurna lagi. Akan tetapi ancaman amputasi masih terngiang dalam
telinga saya. Saya sangat takut bila memang harus dirujuk ke Singapore General
Hospital. Lalu, saya memberanikan diri mengunjungi poliklinik pada jam 2 siang, 2
july 2007.
Ternyata dokter takjub dengan apa yang saya alami. Dia tidak jadi merujuk saya ke
SGH tetapi hanya memberikan salep dan antibiotic. Saya pulang ke rumah dengan
sukacita. Bagi saya, Biodisc merupakan karunia ajaib bagi kesehatan umat
manusia. (Ms Doreen Ong, Singapore ) :

Puan Linda, ( MALAYSIA ):
MENDERITA DIABETES SELAMA 6 TAHUN DAN KESULITAN BERJALAN
Saya pernah menderita diabetes selama 6 tahun. Selama itu saya mencoba berbagai
pengobatan tetapi tidak pernah berhasil. saya harus menjalani suntik insulin 3 kali
seminggu. Karena struktur tulang yang buruk, saya kesulitan berjalan dan mesti
memakai tongkat kemana-mana.
Setelah minum air yang telah diolah dengan Biodisc selama 2 bulan, kadar gula
saya menurun drastis dan kembali normal. Hal ini belum pernah terjadi
sebelumnya.
Tongkat saya pun sudah tidak perlu lagi. Dokter saya sangat terkejut dan meminta
saya untuk kontrol setiap dua hari selama sebulan penuh. Para dokter tidak pernah
bisa menjelaskan tentang kesembuhan saya.
Setelahnya, saya dinyatakan sebagai orang yang bebas diabetes dan tidak perlu lagi
makan berbagai obat serta menjalani suntik insulin lagi.( Puan Linda, Malaysia )

Satim Rangkas, ( TANGERANG ):
PENYAKIT DIABETES YANG MENAHUN
Saya seorang supir truk dan menderita diabetes selama bertahun –tahun. Beberapa
tahun yang lalu saya harus merelakan salah satu jari kaki saya diamputasi dokter.
Hari demi hari kondisi saya makin memburuk sehingga telapak kaki saya makin
membusuk (gbr.3). Akhirnya saya diperkenalkan Biodisc oleh teman saya. Setelah
minum air energi dan melakukan terapi rutin dengan merendam kaki dalam air
energi (gbr.1) dan menyinari ginjal saya dengan Biodisc scalar (gbr.2). 1 Oktober
2007 gula darah saya semula 460, setelah satu minggu minum air energi turun
menjadi 360 dan satu bulan kemudian (1 November 2007) turun drastis menjadi
105. Terima kasih untuk Biodisc yang telah menyelamatkan kaki saya. (Salim
Rangkas, Tangerang )
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Satim Rangkas :

Riri Bombong, ( JAKARTA ) :
DIABETES DAN KAKI YANG TIDAK JADI DIAMPUTASI
Saya mengenal Biodisc karena ingin mencoba khasiatnya untuk ibu saya yang
menderita diabetes. Penyakit diabetes membuat ibu saya harus mengkonsumsi
aneka obat-obatan setiap hari dan tidak leluasa dalam beraktivitas sebagaimana
layaknya orang sehat.
Waktu itu, ibu telah dirawat di RS Husada Jakarta, selama 2 bulan dan sudah
dijadwalkan untuk menjalani amputasi kaki minggu depannya. Seorang teman
mengenalkan Biodisc kepada kami. Karena penasaran, saya minta dibuatkan air
Biodisc sebanyak tiga botol ukuran masing-masing 1500 ml. Air itulah yang
kemudiandikonsumsi ibu.
Ketika memulai menggunakan Biodisc, saya meminta ibu menghentikan dulu
pemakaian obat-obatan supaya saya bisa memastikan pengaruh Biodisc bagibeliau.
Gula darah ibu tercatat 527. Tiga hari kemudian, saat air dalam ketiga botol
tersebut telah diminum habis, gula darah ibu turun menjadi 292!
Saya jadi bersemangat melanjutkan terapi air Biodisc. Saya pun meminta 3 botol air
Biodisc lagi. Sesuai jadwal amputasi, seminggu kemudian dokter ahli datang
memeriksa kesiapan ibu menjelang amputasi. Akan tetapi para dokter kaget melihat
perubahan yang begitu cepat pada penyakit ibu.

- 46 Luka-luka yang basah karena diabetes telah mengering. Gula darah ibu juga sudah
kembali normal. Ibu telah terbebas dari belenggu perawatan dan obat-obatan. Lebih
menggembirakan lagi, kaki ibu tidak jadi diamputasi. Ibu kini hidup sehat sampai
sekarang, di Makassar.
Kebersaman kami bersama Biodisc selama 3 tahun terakhir membuat saya
menyaksikan penyembuhan yang begitu ajaib. Saya pernah merawat anak yang
menderita Lupus dengan air Biodisc. Juga tante yang telah menggunakan klep
jantung, menjadi sembuh. Seorang ibu yang telah menjalani pengangkatan
payudara karena kanker, juga mengalami kesembuhan di payudaranya yang
membusuk karena sel kanker yang kembali mengganas. Terlalu panjang untuk
mengisahkan semua perjalanan indah bersama Biodisc.
Berbagai kesibukan saya baik sebagai pengurus organisasi artis, Event Organizer,
bisnis keluarga, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun ibu rumah tangga,
menuntut stamina dan penampilan yang baik. Alhamdulillah, Biodisc membantu
menjaga kebugaran alami kami sekeluarga.
Tidak terasa, begitu banyak orang di sekitar kami yang juga dapat menikmati
kesembuhan karena Biodisc yang kami miliki. Ada yang sekedar minta air Biodisc,
ada pula yang membeli sendiri. Tentu dengan referensi kami.
Dari sinilah berawal keterlibatan kami dalam memperkenalkan manfaat Biodisc.
Selain menikmati kesembuhan dan kebugaran, kini kami juga bersyukur atas rejeki
yang kami peroleh lewat bisnis ini.Terima kasih Biodisc. (Riri Bombong, Jakarta)

