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Rak to nie wyrok - Komplet
kompendium wiedzy w 4
książkach
Cena

199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-10 dni roboczych

Opis produktu
https://youtu.be/htmr4yWcpbI
webinary marzec 2017
Opis książki
Oferta specjalna!
To wyjątkowa okazja do zakupu czterech części absolutnie unikalnego opracowania nie tylko omawiającego przyczyny chorób, ale też dającego sprawdzone rozwiązania na poszczególne
przyczyny pogarszania się zdrowia.

Ta wysokiej klasy wiedza, pilnie strzeżona przed zwykłymi ludźmi i lekarzami, jest potężną bronią w walce z chorobami, a w rękach fachowca daje w stadium I i II rozwoju choroby bardzo
wysokie – blisko stuprocentowe – szanse na wyleczenie, a w stadiach III i IV szansę na co najmniej bardzo istotną poprawę zdrowia.
Nie wahaj się z nią zapoznać!

Rak to nie wyrok cz. 1
Dowiesz się, jak bardzo ważne jest dla późniejszego zdrowia dziecka odpowiednie przygotowanie matki do ciąży, co takiego powinna ona zrobić, aby jej dziecko było zdrowe. Skąd biorą się
nowotwory wśród dzieci...
Już na początku książki dowiesz się, czym różni się medycyna naturalna od akademickiej. Została wyjaśniona różnica między pojmowaniem terminu naturopata w Europie i Ameryce
Północnej, a jego znaczeniem. Wystarczy wspomnieć, że gdy rozmawiam z ludźmi, to w większości zupełnie nie wiedzą, co się za tym kryje. Te osoby, które to słowo gdzieś słyszały, myślały,
że jestem kolejnym energetycznym terapeutą lub dającym ludziom jakieś „trawy do leczenia”.
Wyjaśniam też rozróżnienie między lekarzem naturopatą, a lekarzem uważającym się za naturopatę, to naprawdę ogromna różnica, o której dobrze wiedzieć, zanim wybierzesz się do któregoś
z nich.
Z książki tej dowiesz się, że tak naprawdę Twoje zdrowie zależy od zdrowia matki i ojca, oraz kilku pierwszych lat po Twoim urodzeniu. W tym czasie najbardziej kształtują się wszystkie, w tym
najważniejsze układy: nerwowy, hormonalny, pokarmowy i odpornościowy. Dowiesz się o różnych zagrożeniach, które te układy osłabiają. W jasny sposób zaprezentowano rolę układu
nerwowego i hormonalnego w utrzymaniu „żelaznego zdrowia” oraz niezwykle ważnej bariery krew-mózg.
Ponadto znajdziesz tu odpowiedź na poniższe zagadnienia:
jak powinni przygotować się rodzice, zanim kobieta zajdzie w ciążę, by zapewnić dziecku optymalne warunki rozwoju i zdrowia, a o czym „wielka farmacja" nie chce, byś wiedział,
co takiego znajduje się w organizmie niemowlęcia, co determinuje jego podatność na choroby i skąd to się bierze,
jak pomóc matce w czasie ciąży w różnych dolegliwościach oraz czym bezpiecznie wzmocnić jej organizm, pomagając tym samym dziecku,
co jest dobre dla niemowlęcia, a co mu szkodzi,
co powinien jeść noworodek, a czym go nie wolno karmić,
co uodparnia organizm na choroby bardziej niż szczepionki,
co wywołuje autyzm, ADHD, astmę, zapalenie opon mózgowych,
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o milionach ton chemikaliów zrzucanych na nas z samolotów i o wizualnej różnicy między smugami kondensacyjnymi, a smugami chemicznymi, oraz jak wpływają one na nasze
zdrowie,
co tak naprawdę uszkadza układ nerwowy, hormonalny i odpornościowy, oraz czy to grozi rakiem,
w jaki sposób, wychowując dziecko, nasącza się je programami mentalnymi i czy są one właściwe,
o roli i różnych rodzajach stresu, jaki ma wpływ na psychikę, układ nerwowy i hormonalny,
jaka dieta jest bardzo zdrowa w każdym przypadku i dlaczego Amerykanie zalecają dokładnie odwrotną,
o tym, jak zapomniana rana może się stać główną przyczyną dolegliwości chorobowych – zagadnienie znane i dawno potwierdzone, lecz zapomniane od setek lat,
o wpływie środków zatwierdzonych jako „bezpieczne" do opylania roślin i nawozów sztucznych na wspomniane wcześniej układy w ludzkim organizmie,
o wpływie żywności GMO na powyższe układy i DOWODACH na to, czy rzeczywiście jest niebezpieczna,
o wpływie zatwierdzonych jako „bezpieczne" konserwantów, barwników, sztucznych dodatków smakowych na powyższe układy,
co to są kseno- i metaloestrogeny, różnego rodzaju składniki plastików, ich bezpieczeństwo i wpływ na zdrowie, czyli wiedza, przed jaką drży biznes chemiczny i spożywczy,
co takiego regularnie dodaje się do żywności, co systematycznie osłabia system odpornościowy nie pozwalając na jego odbudowę i pełną sprawność,
o wpływie na powyższe układy zatwierdzonych jako „bezpieczne" kosmetyków i środków czystości znajdujących się teraz w Twojej kuchni,
o wpływie „bezpiecznych" kremów i... okularów przeciwsłonecznych na powyższe układy,
o tym, jakie choroby wywołują popularne leki chemiczne, czy można i powinno się je zastąpić bezpieczniejszymi odpowiednikami,
o wpływie leków chemicznych na zdrowie płodu,
czy kanałowe leczenie zębów jest bezpieczne, tak jak zapewniają dentyści,
czy wybielanie zębów służy zdrowiu,
skąd się wziął i czym tak naprawdę jest fluor zalecany w stomatologii, oraz czy rzeczywiście jest tak bezpieczny, jak mówią nieświadomi kilku faktów dentyści,
o wszystkich metalach ciężkich i lekkich, które stają się ciężkimi, gdy nastąpi pewne zjawisko,
o roli poszczególnych metali, ich zaletach i destrukcyjnym wpływie na zdrowie,
co „ożywia" w organizmie metale ciężkie i jakie są tego nieznane konsekwencje.

Powyższe punkty zostały napisane w oparciu o badania kliniczne, o których w zdecydowanej większości nie wiedzą nawet lekarze, zamęczeni pracą. Dowiesz się też, że lekarze, którzy głośno
o tym mówią, są szykanowani przez związki lekarskie, gdyż ta wiedza nie sprzyja biznesowi chemicznemu i żywieniowemu, a w konsekwencji medycznemu i farmaceutycznemu. Biznes
medyczny i farmaceutyczny doskonale prosperuje proporcjonalnie do liczby zachorowań. Rozumie to większość lekarzy decydujących się zarabiać, a nie leczyć. Tacy wspierają biznes
farmaceutyczny i oni są przez niego wspierani. Ci nagłaśniający fakty są wyśmiewani i w tym pomagają im skorumpowane media, jak prasa, radio i telewizja. Dzieje się to zgodnie ze starą
zasadą „dziel i rządź”. Dawno temu przeciwników nagminnie zabijano, dzisiaj robi się to sporadycznie, bo i po co, skoro mając kontrolę nad środkami masowego przekazu, łatwiej i sensowniej
jest kogoś zdyskredytować, niż się narażać na zwrócenie na siebie uwagi. Wszyscy wiedzą, że oficjalnie ogłoszonemu wariatowi nikt nie uwierzy, a że zainteresowani takim obrotem spraw
mają w ręku media, to wciskają taki kit, jaki uważają za stosowany. Robili to tak długo, że już prawie wszyscy im uwierzyli. Na zasadzie „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”, jak
powiedział Goebbels… Czy ci zachwalający takie podejście do zdrowia i „normy” są w błędzie, czy nie, świadczy prosty fakt wzrastającej liczby zachorowań…
Książka dająca ludziom wiedzę o tych zagrożeniach, siłą rzeczy nie może się podobać takiemu biznesowi…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rak to nie wyrok cz. 2

W tej części zostały omówione kolejne zagrożenia niesione przez bezkompromisowy przemysł chemiczny i farmaceutyczny. Stąd dowiesz się o poniższych zagadnieniach:
o jakości powietrza, którym oddychasz średnio 15 razy na minutę,
zawartości toksyn we wdychanym powietrzu,
podstawowych sposobach unikania tych zagrożeń,
jakości pitej przez Ciebie wody, jej zawartości, wpływie na zdrowie – nie jest to wcale tak prosty ani błahy temat, jak być może sobie wyobrażasz,
po co do wody dodawany jest chlor i brom oraz jak one „pomagają" nam w zdrowiu,
o filtrach wody– na co należy zwracać uwagę, by nie kupić nieskutecznego,
jakimi chorobami grozi kąpiel w basenie i co dodać do znajdującej się w nim wody, by je wyeliminować,
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wszystko na temat chemioterapii, jej bezpieczeństwa, skuteczności, okropnych efektów ubocznych, a przede wszystkim o tym, czy metoda ta bardziej leczy, czy raczej przynosi
zyski producentom,
jaka postać chemioterapii jest tak samo skuteczna jak tradycyjna, a co najmniej 10-krotnie mniej toksyczna dla organizmu i dlaczego lekarze jej nie stosują,
o zagrożeniach wycinania guza nowotworowego i dlaczego tak szybko po operacji pacjent umiera,
o zagrożeniach prześwietleń, rezonansu magnetycznego (RM), tomografii komputerowej (TK),
o zagrożeniach wywoływanych przez radioterapię i bramki na lotniskach,
czy Wi-Fi, wieże przekaźnikowe, telefony komórkowe, mikrofalówki, komputery wpływają na rozwój raka i innych chorób oraz czy zapewnienia producentów o ich bezpieczeństwie
są poparte faktami,
o wpływie snu na system hormonalny i odpornościowy,
o wielu nieznanych faktach, dlaczego pH organizmu jest tak bardzo ważne i jak naprawić mechanizm, który za niego odpowiada (będzie tu mowa nie tylko o warzywach czy
środkach alkalizujących),
czy pH ma wpływ jedynie na rozwój chorób poprzez zakwaszenie, czy może też oddziałuje na inne żywotne mechanizmy, bez których nie może być mowy o pełni zdrowia,
w jaki sposób wyregulować pH, w książce znajdziesz dokładną tabelę żywności podzielonej na odpowiednie zakresy pH, która znacznie ułatwia leczenie i kontrolę zakwaszenia po
leczeniu,
co takiego dzieje się w układzie pokarmowym, co lekarze najczęściej lekceważą, a co odpowiada za właściwą pracę żołądka, jelit, wątroby i trzustki,
o prawdziwej przyczynie refluksu – wbrew temu, co mówią lekarze, nie jest to nadmiar kwasu żołądkowego,
co jest potrzebne do wytworzenia enzymów trawiennych oraz o ich roli innej niż wyłącznie trawienie pokarmów,
co takiego w organizmie jest niezbędne, aby komórki rakowe były systematycznie pozbawiane płaszcza ochronnego, zabezpieczającego je przed zniszczeniem przez system
odpornościowy,
czym wyleczyć nieuleczalnego raka trzustki i śledziony,
o florze jelitowej (to temat prawdopodobnie znany Tobie, ale raczej nie wiesz o florze jelitowej tego, co kluczowe dla niej i dla Twojego zdrowia),
co tak bardzo ważnego w organizmie pozwala wyeliminować lub w wysokim stopniu zmniejszyć intensywność astmy, alergii, autyzmu i innych chorób,
aby móc coś wyleczyć, należy znać przyczynę – nie inaczej jest też z alergią, cała wiedza zaprezentowana wcześniej w połączeniu z tym rozdziałem da Ci wiedzę, czym tak
naprawdę jest alergia,
a wiedza plus produkty z raportów mogą spowodować, że zapomnisz o tym, że miałeś alergię, w końcu dowiesz się o efektywnym sposobie jej WYLECZENIA,
o roli stanu zapalnego w chorobach autoimmunologicznych (jak alergie, reumatyzm czy nowotwór),
o tym, czy częsty katar może doprowadzić do nowotworu,
o wolnych rodnikach i antyoksydantach – czym są i o czym tak naprawdę świadczy ich niedobór lub nadmiar (wygląda to nieco inaczej, niż przedstawiają popularne stereotypy),
kiedy leczyć wolnymi rodnikami i antyoksydantami, aby uzyskać konkretne efekty, a nie suplementować je w ciemno na zasadzie „a nuż się uda",
dlaczego zanika chrząstka stawowa i dlaczego typowe dla niej suplementy są mało skuteczne,
jaki popularny składnik stosowany do odbudowy chrząstki stawowej, znajdujący się w Twoich suplementach, zwiększa ryzyko raka prostaty o blisko 50%! A być może również
innych nowotworów...
o wszystkim, co należy wiedzieć na temat systemu odpornościowego, jego roli zabezpieczającej i niszczącej w stosunku do patogenów,
w jaki prosty i bezpłatny sposób szybko wzmocnić system odpornościowy,
które witaminy są niezbędne, aby ten system wydajnie pracował,
jaki hormon niezwykle szybko odbudowuje system odpornościowy,
o najczęściej występujących wirusach, bakteriach, grzybach i pasożytach,
o tym, czy wirusy i bakterie to nasi przyjaciele, czy wrogowie,
czy zabezpieczają nas, czy też wywołują choroby, w tym raka, i który moment jest tu zwrotny,
o sposobach zabezpieczania się przed komarami i innymi stworzeniami roznoszącymi chorobotwórcze zarazki,
w jaki skuteczny sposób oczyścić organizm z toksyn (detoks), które narządy są najważniejsze i do czego prowadzi brak dbałości o ich dobrą formę,
skąd się biorą plamy wątrobowe, znane też jako plamy starcze,
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czy cholesterol jest potrzebny systemowi hormonalnemu, bez którego nie może być mowy o zdrowiu (na pewno wiele kontrowersyjnych informacji o nim już słyszałeś, a ta książka
wszystko wyjaśni),
skąd się bierze wysoki cholesterol i czy na pewno od razu powinno się go obniżać,
wszystko, co trzeba wiedzieć, aby zabezpieczyć się przed wysokim i niskim ciśnieniem, wysokim cholesterolem, zawałem mięśnia sercowego, wylewem, dusznicą bolesną, arytmią,
jaki to wręcz cudowny środek właściwie leczy wszystkie choroby układu krążenia,
dlaczego transfuzja krwi jest tak bardzo niebezpieczna i czym można ją łatwo zastąpić – dlaczego się tego nie stosuje i przed Tobą ukrywa,
o praktycznych informacjach na temat jednego bardzo ważnego systemu wydalnicznego (nie chodzi o nerki czy jelita) i jego roli w codziennym zdrowiu oraz dlaczego lekarzom nie
„wbito" do głowy na uczelni, żeby na niego zwracać szczególną uwagę,
w podsumowaniu instrukcja posługiwania się Raportami i sposobu, w jaki leczyć choroby autoimmunologiczne i nowotworowe,
o roli medycyny chińskiej w leczeniu nowotworów i kilka ich głównych protokołów leczenia.

Jeżeli nawet dobrej klasy lekarz nie ukończył odpowiedniej szkoły naturopatii, to nie masz szans otrzymać od niego wiedzy przedstawionej w logicznej kolejności następstw na podobieństwo
następujących po sobie ogniw łańcucha. Skorzystaj z tej niecodziennej okazji i przestań skazywać się wyłącznie na zalecenia lekarzy, bez możliwości ich zrozumienia i fachowego z nimi
porozmawiania. Te książki dają Ci potrzebną wiedzę, byś mógł brać czynny udział w procesie leczenia, bo w końcu chodzi tu o Twoje zdrowie. Oddawanie 100% decyzji w ręce kogoś innego
jest dokładnie tym, czego chcą lekarze, ale też tym, co nigdy nie powinno mieć miejsca!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rak to nie wyrok - Raporty cz. 1

W raportach w zasadzie już wiele nie wyjaśniam, raczej podaję gotowe produkty, którymi możesz sobie pomóc, lecząc dany poziom choroby. W każdym raporcie zaprezentowano około 350
różnych produktów, którymi możesz od zaraz zacząć skuteczną terapię.
Raporty stanowią raczej kompendium wiedzy praktycznej i poradnik, który warto mieć pod ręką, gdy pojawia się choroba. Wystarczy wówczas użyć wiedzy teoretycznej zawartej w książce w
częściach 1 i 2, by wiedzieć, jak skutecznie określić zagrożenie, oraz produktów z raportów, by to zagrożenie wyeliminować. Oczywiście im sprawniej opanujesz wiedzę z części teoretycznej,
tym lepiej i wszechstronniej będziesz mógł się posługiwać opisanymi w Raportach produktami. Nie zalecam jednoczesnego stosowania leków chemicznych i podanych przeze mnie produktów,
by uniknąć ewentualnych niekorzystnych reakcji, zwłaszcza przy samodzielnych próbach. Zauważyłem, że im mniej leków chemicznych stosuje dana osoba, tym lepiej odpowiada na leczenie
naturalne. Oczywiście czasem trudno od razu zrezygnować z leków, a czasami wręcz nie wolno, dlatego zalecam współpracę z naturopatą, lekarzem mającym tę wiedzę lub farmaceutą, gdyż
to oni – zwłaszcza ci dokształcający się w medycynie naturalnej – mają największą wiedzę na temat interakcji między produktami naturalnymi a lekami chemicznymi. Wiele leków można
zastąpić środkami naturalnymi, więc dobrze jest o tym najpierw pomyśleć, jeżeli chcesz leczyć się w sposób wyłącznie naturalny. Skorzystaj w takim przypadku z wiedzy powyższych
specjalistów, gdyż lecząc się samodzielnie, możesz niechcący zrobić coś niewłaściwie i nabawić się problemów.
W raportach być może po raz pierwszy spotkasz się z nieznanymi, a bardzo skutecznymi, technikami leczenia jak organoterapia, gemmoterapia, aminokwasy, oligoterapia, litoterapia.
W litoterapii nie chodzi zupełnie o leczenie jakimiś kamieniami trzymanymi w kieszeni, ale o wysoko przyswajalne produkty minerałowe, ukierunkowane na bardzo konkretne schorzenia, w
czym są bardzo skuteczne.
Organoterapia to ekstrakty alkoholowe na bazie konkretnego narządu lub tkanki. Charakteryzują się wysoką skutecznością, chociaż czasem na efekt trzeba poczekać dłużej.
W Raportach z części 1 dostaniesz konkretne rozwiązania i dowiesz się z nich:
czym w bezpieczny sposób pomóc kobiecie w ciąży w różnych problemach,
co stosować w przypadku małej ilości mleka (problem ten dotyczy coraz większej liczby młodych matek), by zwiększyć jego produkcję,
czym wyeliminować zagrożenie blokujące układy nerwowy i hormonalny dziecka, a co ma podstawowe znaczenie w rozwoju tych układów i odporności na choroby w przyszłym
życiu,
co to są za substancje (i czym je wyeliminować) wywołujące szereg różnych chorób, w tym anemię, astmę, alergię, autyzm, ADHD i inne,
w jaki sposób i czym szybko i skutecznie wyleczyć zapalenie opon mózgowych,
w jaki sposób wyrzucić z organizmu dziecka substancje wywołujące nowotwory,
o tym, jak powinni przygotować się przyszli rodzice, zarówno mężczyzna, jak i kobieta (zwłaszcza ona) przed zajściem w ciążę, by zapewnić dziecku jak najmniej zagrożeń i jak
najlepsze warunki rozwoju oraz w jaki sposób zapobiegać i leczyć nowotwory u dzieci (o tym w zasadzie mowa w obu częściach książki i w dwóch częściach Raportów, gdyż nie
sposób takiej wiedzy zmieścić w jednej książce),
czym w bezpieczny sposób można wyleczyć depresję, niepokój, istotnie zmniejszyć stres,
jakie minerały, tłuszcze i które witaminy są nieodzowne dla zdrowia psychicznego,
które zioła zastosowane według podanego schematu w zależności od rodzaju stresu są najlepsze, aby móc sobie w końcu z nim poradzić,
jakie są najskuteczniejsze na stres olejki eteryczne, których kilka kropli możesz mieć zawsze w kieszeni, w małej butelce,
jak sobie poradzić z potężną ilością toksyn znajdujących się w roślinach czy zwierzętach przeznaczonych na nasz pokarm oraz z toksynami zawartymi w wysoko przetworzonej
żywności,
czym zneutralizować „ożywione" metale ciężkie oraz je wyeliminować (najskuteczniejsze środki na eliminację metali ciężkich znajdują się bezpłatnie w Twoim ogródku, troszkę
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droższe są w aptece),
jakie konkretnie rośliny powinieneś trzymać w domu, aby systematycznie wychwytywały z powietrza zawarte w nim lotne, bardzo chorobotwórcze substancje,
czym leczyć wzrastającą liczbę chronicznego zapalenia oskrzeli i płuc, gdy już antybiotyki przestają być skuteczne (może by najpierw zastosować te produkty, zamiast niszczyć się
antybiotykami?),
jak wydalić z organizmu znajdujący się w pieczywie składnik destabilizujący tarczycę i system hormonalny i dlaczego to jest ważne,
co należy suplementować, by zminimalizować niekorzystny wpływ fluoru i rakotwórczego chloruna zdrowie,
czym wspomóc chemioterapię, by była skuteczniejsza, jeżeli już zdecydujesz się na jej stosowanie,
w jaki sposób zminimalizować destrukcyjne efekty uboczne chemioterapii,
jakimi produktami zmniejszyć efekty uboczne radioterapii,
w jaki sposób można zminimalizować efekty jakiegokolwiek rodzaju promieniowania, w tym sieci elektromagnetycznej i prześwietleń,
u 99% osób mających problemy ze snem problem się skończy, gdy zastosują rozwiązania z raportów o śnie, w końcu będą mogły porządnie w nocy wypocząć i nie chodzi tu tylko o
melatoninę,
wszystko na temat ukrytej i lekceważonej przez lekarzy przyczynie zdecydowanej większości chorób mieszczących się w układzie pokarmowym i nie chodzi tu o bakterie jelitowe,
o głównej przyczynie refluksu, występującej u ponad 90% osób z tą przypadłością,
w jaki sposób odbudować właściwą florę bakteryjną i co należy zrobić przed tą terapią, by w końcu była skuteczna,
o tym, że przeciekające jelito, zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, uporczywe zatwardzenia to wbrew pozorom i stereotypom choroby do wyleczenia lub co
najmniej takiego podleczenia w sposób przyjazny dla organizmu, że można z nimi spokojnie żyć,
wiesz już o tym, że alergie to przekleństwo naszych czasów, ale ich wyleczenie jest banalnie proste i potwierdzają to wszyscy, którzy to zastosowali, a wcześniej byli „odczulani"
przez całe lata i niewiele lub nic im to nie pomogło,
czym w końcu można wyleczyć „nieuleczalne" alergie, by zacząć radośniej żyć,
o stanie zapalnym – zostanie obalony kolejny medyczny stereotyp, zgodnie z którym jedynym słusznym leczeniem jest stosowanie leków przeciwzapalnych, a to nic dalszego od
prawdy,
o kolejnych sposobach likwidacji jednej z poważniejszych przyczyn chorób i raka,
jakie antyoksydanty i kiedy stosować oraz jakie techniki opierające się na wolnych rodnikach, by leczenie było wysoce efektywne,
o wielu produktach skutecznie wzmacniających system odpornościowy,
co należy suplementować, by zwiększyć poziom komórek ... niszczących wszelkie patogeny,
jaki produkt zwiększa produkcję szpiku kostnego, makrofagów oraz interferonu,
jakie produkty zwiększają poziom obronnych komórek B i fagocytów,
jakie witaminy są absolutnie niezbędne, by system odpornościowy pracował właściwie,
jaki to cudowny środek jest do kupienia na rynku i w każdym sklepie, który nie tylko wzmacnia system odpornościowy, ale jest też skutecznym naturalnym antybiotykiem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rak to nie wyrok - Raporty cz. 2

W raporcie 1 i 2 zaprezentowano po około 350 różnych produktów, witamin, minerałów, ziół, litoterapii, organoterapii czy innych, co daje w sumie potężny arsenał w ilości około 700 produktów
z medycyny naturalnej! Produktów, które w wielu przypadkach są jedynym rozwiązaniem, gdy medycyna akademicka bezradnie rozkłada ręce. Dlaczego więc stosować terapie z potężnym
odsetkiem skutków ubocznych, zamiast używać tego, co Bóg stworzył? Doświadczenia naturopatów potwierdzają, że stosowanie środków naturalnych, nawet jeśli nie pomagają od razu w
danym przypadku, na tyle jednak wzmacnia organizm, że powoli zaczyna on radzić sobie z chorobą. Zaobserwowano też, że po leczeniu chemicznym terapie naturalne potrzebują o wiele
więcej czasu, aby wykazać swą efektywność.
W części 2 znajdują się informacje na temat systemu obronnego, opisane zostały tzw. techniki tlenowe, jedne z najskuteczniejszych w leczeniu różnych zakażeń wirusowo-bakteryjnogrzybiczych oraz stanów zapalnych i raka. Praktycznie wszystkie najskuteczniejsze prywatne kliniki leczenia nowotworów na świecie stosują co najmniej jedną lub kilka technik z tej grupy.
Gdyby nie były skuteczne, to kliniki te już dawno by zbankrutowały. Biorąc duże pieniądze za leczenie, placówka prywatna nie może pozwolić sobie na tak niską skuteczność, jaka występuje
przy leczeniu raka metodami akademickimi. Ta skuteczność wynosi raptem – w co trudno na początku uwierzyć – około 2,5%, czyli prawie mieści się w granicach błędu statystycznego. Na ten
temat znajdziesz informacje w książce, części 2:
o wielu produktach skutecznie wzmacniających system odpornościowy,
co należy suplementować, by zwiększyć poziom komórek ... niszczących wszelkie patogeny,
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jaki produkt zwiększa produkcję szpiku kostnego, makrofagów oraz interferonu,
jakie produkty zwiększają poziom komórek B i fagocytów,
jakie witaminy są absolutnie niezbędne, by system odpornościowy pracował właściwie,
praktyczna wiedza o leczeniu technikami tlenowymi,
w jaki sposób naprawić mechanizm utrzymujący właściwe pH w organizmie,
jedyna dostępna i sprawdzona wiedza prezentująca, co robić, gdy system odpornościowy jest nadaktywny, co jest domeną wszystkich chorób autoimmunologicznych i na co lekarze
nie mają rozwiązania, a tu się okazuje, że takie istnieje!
raport o wirusach, bakteriach, grzybach i pasożytach jest dosyć obszerny, ale niezwykle ważny, bo od tej wiedzy i Twojego działania zależy, czy pozostaniesz zdrowy, czy też
będziesz miał coraz więcej problemów,
bardzo ważna wiedza na temat tego, co aktywuje wirusy (nie tylko wirusa grypy, który wciągniesz w płuca),
dowiesz się, jakie wirusy są najczęstsze i jak je kontrolować,
otrzymasz wiedzę, w jaki sposób „siać spustoszenie" wśród zagrażających Ci kolonii wirusów i bakterii,
zobaczysz, że Candida albicans jest ważną, ale tylko jedną z kilku jeszcze groźniejszych bakterii,
poznasz, w jaki sposób jednocześnie zniszczyć w razie potrzeby coraz bardziej popularne całe rodziny najczęściej występujących bakterii, bo ich odmian są dziesiątki i setki,
poznasz, czym w prosty sposób możesz pozbyć się bakterii odpornych na antybiotyki, jak gronkowiec złocisty (methyllin-resistant Staphylococcus aureus) – MRSA,
po raz kolejny okaże się, że niedoceniane olejki eteryczne mogą być Twoją ostatnią deską ratunku w zniszczeniu ataku wirusów, MRSA czy innych pasożytów,
same pasożyty mogą skomplikować życie, a kilka łatwo dostępnych i w miarę tanich produktów może im pokazać drogę na zewnątrz,
dokładnie opisuję produkty niezbędne do utrzymania w czystości i wysokiej sprawności naszych narządów wydalniczych,
wszelkie odkładające się w narządach złogi świetnie przygotowują miejsce nowotworom, dowiesz się więc, jak łatwo się ich pozbyć – zastosowaniem tej wiedzy zniszczysz
środowisko raka i w wielu przypadkach tylko to wystarczy do jego pokonania,
jeśli chodzi o układ krwionośny, dowiesz się, jak podwyższyć poziom cholesterolu, co jest kluczem do zdrowia wbrew bełkotowi lekarzy,
dowiesz się, jak sobie poradzić wtedy, gdy jest to konieczne, gdy masz rzeczywiście za wysoki tzw. zły cholesterol, ta sytuacja wcale nie występuje zbyt często mimo twierdzeń
lekarzy,
dowiesz się, czym wyregulować pozostałe i w zasadzie jedyne przyczyny zawału serca, udaru, wysokiego cholesterolu itd.,
zrozumiesz, jak można łatwo pomóc człowiekowi tuż po zawale czy wylewie i dlaczego przetransportowany do szpitala ma często pewien stopień paraliżu, znajdziesz opis
konkretnych produktów zastępujących krew przy transfuzji, które – podawane zwierzętom czy ludziom w stanach krańcowego wyczerpania chorobowego – potrafią dokładnie w
ciągu kilku godzin zamienić się na pełnowartościową krew i natychmiast przywracają wigor,
niedoceniany system ... jako jedna z najważniejszych i ostatnich linii obrony organizmu, nareszcie w tym raporcie został doceniony, opisano szczegółowo produkty oczyszczające i
stymulujące ten system,
jakie zabiegi fizyczne, które możesz wykonać samemu, stymulują ten układ,
jakie leczenie za niewielkie pieniądze świetnie go oczyszcza, przywracając zdrowie nawet w przypadku chorób i nowotworów, które wydają się nie do wyleczenia,
dowiesz się o mieszankach ziołowych pomocnych w problemach śledziony.

Mam nadzieję, że sam się przekonasz o tym, że wiedza zawarta w 1 i 2 części książki oraz Raportach jest absolutnie unikalna. Chociaż o wielu zaprezentowanych tu zagadnieniach mogłeś
słyszeć, to prawdopodobnie nigdy w takim zestawieniu, więc nie dawało Ci to wysokiej skuteczności w praktyce. Obecnie wszyscy są tak zmutowani, że być może w kilku przypadkach, które
spotkasz, może wystąpić inna kolejność skutków, ale sposób leczenia ciągle będzie taki, jak tutaj podany. Ważne, że absolutna większość podlega tej logice leczenia, a to daje pewność w
podejmowaniu decyzji.
Życzę Ci jak najlepszych efektów w dbaniu o własne zdrowie i zachęcam do zapoznania się z tą niezwykłą wiedzą, tak ukrywaną i znienawidzoną przez farmację!

PROSIMY NIE ŁACZYĆ TEJ PUBLIKACJI Z INNYMI PRODUKTAMI I KSIĄŻKAMI W JEDNYM ZAMÓWIENIU !!!
WYSYŁKA TYLKO KURIEREM
polecamy drugą pozycję autora
http://transferfactor.pl/kiedy-lekarz-zawiedzie-ryszard-grzebyk-p-737.html
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