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Лікарем Торсуновим розроблений унікальний метод індивідуального підбору трав. Суть
методу полягає в наступному. Індивідуальна придатність трави для лікування
визначається по запаху. При цьому трава повинна бути суха і подрібнена в порошок.

- Приємний запах означає, що вона надаватиме благотворну дію на розум.
- Прохолодний запах — трава покращуватиме рух прани в організмі людини.
- Легкий запах — трава підходить для лікування грубого тіла.
- Свіжий запах — благотворна дія на нервову систему.
Для різних людей одна і та ж трава матиме різний запах. Це означає, що для однієї
людини конкретно взята для лікування трава може підходити, а для іншої — ні.
Необхідно здійснювати індивідуальний підбір трав для лікування людини.
Суміш, що рекомендується для лікування певного захворювання, необхідно готувати
таким чином. Кожен компонент окремо треба дати понюхати пацієнту і визначити
підходить він йому чи ні. Ті трави, які матимуть неприємний запах, відразу треба
прибрати — вони не підходять для лікування саме цієї людини. Для іншої людини вони
можуть пахнути приємно і, отже, можуть підійти. Але навіть якщо запах приємний, це ще
не означає, що дана трава підходить цій людині для лікування. Треба щоб запах був
злегка прохолодний.
Якщо запах теплий, то, не дивлячись на те, що він приємний, трава не підходить,
оскільки пригнічуватиме рух прани в організмі.
Якщо при лікуванні відварами або настоями трав про індивідуальний підбір мову
звичайно не ведут. Той факт, що дана трава не підходить пацієнту звичайно з'ясовується
після того, як він починає її пити і вона йому не допомагає.
При застосуванні методу пов'язок категорично забороняється додавати в суміш траву,
яка не підходить людині, оскільки це може надати зворотний ефект. Біологічна сила
трав (рослин) при лікуванні методом пов'язок діє на організм людини в тисячу разів
сильніше, ніж при прийомі тих же трав (рослин) всередину.
Тому треба бути дуже обережними і ретельно підбирати трави для лікування
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