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WPROWADZENIE

Nigdy nie zaszczepiono mnie przeciwko żadnej chorobie. Moja
matka, w skład rodziny której wchodzili uznani lekarze, nie poddała się presji dyrekcji szkoły czy lekarzy głównego nurtu. Powiedziano jej wprost, że nie wyrażając zgody na zalecane szczepienia
mojego brata i mnie, wyrządza nam krzywdę. Mimo to, jej silny
instynkt macierzyński zwyciężył – w jej opinii organizm mógł
zbudować odporność na choroby, ale jedynie naturalną drogą.
Kiedy już dotknęły nas pewne schorzenia, typowe dla wieku
dziecięcego, powiedziała nam, że ich występowanie to część procesu budowania naturalnej odporności. Nie mieliśmy powodów,
by jej nie wierzyć. Przed ponad pięć dekad ani ja, ani mój brat
nigdy nie cierpieliśmy w swoim życiu na choroby zaraźliwe,
z wyjątkiem przeziębienia, które dopadało nas od czasu do czasu.
Na początku lat 80. zacząłem badać teorię, stojącą za domniemaną potrzebą szczepienia wszystkich i każdego z osobna. Napotkałem przy tym na poważne nieścisłości, nieprawdy, a wręcz
oszustwa, dotyczące „nauki”, która wspierała tę tezę. Ponadto
nie odnalazłem naukowego poparcia twierdzenia, że szczepienia
chronią nas od chorób poprzez stymulację produkcji przeciwciał.
Co więcej, odkryłem że dane, które prowadziły do bezwarunkowej akceptacji szczepień jako jedynego sposobu kontrolowania
chorób zaraźliwych, były efektem zmowy lub błędnej prezentacji. Sfałszowane dowody sprawiały wrażenie, że szczepionki
zapobiegły epidemiom chorób. Nic bardziej mylnego. Weźmy
np. przypadek szczepionki przeciwko grypie, którą serwuje się
dzieciom, dorosłym i osobom starszym rok po roku. Cochrane
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Collaboration1 regularnie podsumowuje literaturę naukową na
temat nowości badawczych w sprawie skuteczności szczepionek
przeciw grypie. Niemniej, mimo zbadania setek takich studiów,
wciąż nie istnieje nawet pretekst ku temu, by uznać tę szczepionkę za chroniącą nas bardziej, niż placebo*.
Całkowity brak klinicznych dowodów na wsparcie teorii o zapobieganiu chorobom poprzez stosowanie szczepionek mówi sam
za siebie. Szczepienia nie tylko nie zdołały ochronić nas przed chorobami – stały się jednymi ze wspierających je czynników.
Treść tej książki może być dla ciebie szokiem. Miej jednak
pewność, że niemal każde zawarte w niej twierdzenie poparte jest
faktami, które można potwierdzić naukowo.
Oto kilka prostych prawd o których nauka, zwana medycyną
oraz środowisko koncernów farmaceutycznych nie chciałyby cię
informować:
To szczepionki, a nie wirusy, powodują choroby.
Wirusy pobudzają proces zdrowienia. Nie są naszymi wrogami, stoją
po naszej stronie.
Wybuch epidemii świńskiej grypy z 2009 roku ma swoje korzenie
w inżynierii genetycznej i jest wynikiem działania człowieka.
AIDS zostało rozprzestrzenione w Afryce, by zachodnie państwa mogły
czerpać wielkie zyski z licznych naturalnych zasobów tego kontynentu.
Wiele szczepionek jest genetycznie opracowywanych w taki sposób, aby
wywoływać chorobę. Ta z kolei ma być leczona dzięki tzw. środkom
Niezależna międzynarodowa organizacja typu non-profit, mająca na celu ułatwienie podejmowania trafnych decyzji odnośnie leczenia i postępowania medycznego.
*
Więcej na temat działania efektu placebo można dowiedzieć się z książki „Efekt
placebo” autorstwa dr. Joe Dispenzy. Ta i inne publikacje Autora dostępne są
w sklepie www.vitalni24.pl (przyp. wyd. pol.).
1
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profilaktycznym, które na tym etapie można wymyślić, ocalając populację od tych „śmiertelnych chorób”.
Tzw. naukowa teza odnośnie tego, że to drobnoustroje powodują choroby i ta sama, na której opiera się obecnie medycyna konwencjonalna,
to zwyczajny mit.
Szczepionki mogą wywołać zatrważające i niepożądane skutki w pos
taci zaburzeń autoimmunologicznych, nagłych zgonów niemowląt, czy
autyzmu.
Naukowe fakty są nie w smak środowiskom farmaceutycznym
i stanowiącym prawo, które tworzą niezwykle inteligentni ludzie.
To nie bajki! Spekulowanie to domena Wielkiej Farmy, która
sprytnie zbudowała na tym swoje podwaliny. Dola ich miliardów
zależna jest od tego, czy mit choroby nie zostanie obalony. Innymi
słowy, zapewnia to krocie producentom szczepionek oraz władzom, z którymi pozostają oni w ścisłej współpracy. Wszystko po
to, abyśmy byli chorzy lub też żyli w strachu przed zachorowaniem.
Pośród wielu nieporozumień, które poprzez te działania osadzili
w masowej świadomości, jest mówiące o tym, że szczepionki stanowią przesłankę dobrego stanu zdrowia. Przez nie kolejne pokolenia sądzą, że są to preparaty ratujące życie i zapewniające długowieczność. W tej książce zdemaskujemy mity, którymi dotychczas
po mistrzowsku manipulowały koncerny farmaceutyczne, przez
ponad wiek bogacące się na naszej ignorancji, strachu i słabości.

Prawdziwe kłamstwa
Tak naprawdę szczepienie jest jednym z pierwszych z całej serii
obrzędów, jakim poddawany jest niemowlak – to swojego rodzaju „ubezpieczenie zdrowotne”, którym naznaczeni jesteśmy
na resztę życia. W kolejnych rozdziałach wyjaśnię, dlaczego tak
– 11 –
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naprawdę szczepionki to w pewnym sensie cisi zabójcy lub też,
co najmniej, czynniki chorobotwórcze, bez których moglibyśmy
sobie świetnie poradzić.
Poniżej zostało omówionych pięć podstawowych mitów na
temat szczepionek. Pozwolą ci one dostrzec, jak bardzo daliśmy
się zbiorowo oszukać.
Mit pierwszy: Szczepionki zapobiegają chorobom.
Prawda: Historia zna wiele przypadków, kiedy to szczepionki
wywoływały lub rozprzestrzeniały chorobę, której miały zapobiec.
Zgromadzona literatura na ten temat jest pełna przykładów pojedynczych osób, jak też konkretnych grup, które zaszczepiono przeciwko
zaraźliwej chorobie a mimo to zapadły na nią w późniejszym czasie.
Mit drugi: Szczepionki niszczą choroby.
Prawda: Choroby zaraźliwe powoli znikały z powierzchni ziemi
na miesiące, a nawet lata przed kampanią promującą uodparnianie. Ulepszenie systemu sanitarnego, wyższy poziom higieny czy
lepsze odżywianie sprawiły, że ludzie byli zdrowsi. To z kolei powodowało, że stawali się bardziej odporni na infekcje, jak i choroby. Jednak choroby, takie jak krztusiec czy odra, co do których sądzono, że udało się je zwalczyć, powróciły niczym głodne zemsty.
Niekiedy wśród plemion afrykańskich miały miejsce epidemie
– wszystko mimo, a może w dużej mierze dzięki szczepionkom.
Mit trzeci: Szczepionka pobudza odporność.
Prawda: To nie ulega wątpliwości – szczepionki niszczą układ
odpornościowy. Z uwagi na ich syntetyczne, chemiczne i genetyczne składniki, są przeładowane toksynami. Osłabiają układ odpornościowy sprawiając, że nie potrafi on już odpędzić choroby
i uzdrowić organizmu. To różni się diametralnie od tego, w jaki
sposób funkcjonuje naturalna odporność. Za majstrowanie przy
tym delikatnym procesie płacimy wysoką cenę.
– 12 –
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Mit czwarty: Szczepionki są bezpieczne.
Prawda: Lekarze każdego roku odnotowują tysiące poważnych
reakcji poszczepiennych, włączając w to nagłe zgony, jak też
trwałą niepełnosprawność. Długofalowe uszkodzenia organizmu
to, m.in.: komplikacje natury neurologicznej oraz choroby autoimmunologiczne. W istocie badacze przypisują występowanie
dziesiątek immunologicznych i neurologicznych chorób programom zbiorowej immunizacji na całym świecie.
Mit piąty: Teoria na temat szczepionek oparta jest na mocnych naukowych podstawach.
Prawda: Teoria samorództwa chorób Ludwika Pasteura – z której wycofał się przed śmiercią – dała podwaliny teorii o medycynie konwencjonalnej i szczepieniach. Jednak liczna literatura
autorstwa lekarzy, badaczy i indywidualnych zainteresowanych
tematem ukazuje poważne rysy na teorii i praktyce, dotyczących
immunizacji.
Dlatego też, aby nie dać się spekulantom i chronić nasze zdrowie
istotne jest, abyśmy byli dobrze poinformowani i uzbrojeni w wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje ludzki organizm. To nie jest
skomplikowane i nie wymaga żadnego naukowego podłoża. Zdarza się, że niektóre informacje aż same się proszą, by je dostrzec,
podczas gdy my wierzymy, że nasi wybawcy ubrani są w białe kitle.
To gorzka pigułka, którą musimy przełknąć. Ważne jest jednak,
aby pamiętać, że „naukowe fakty”, przekazywane są z pokolenia
na pokolenie, a naszym dzieciom serwuje się genetycznie wytworzoną biologiczną i chemiczną substancję, zwaną szczepionką.
Może jednak i my jesteśmy współwinni tej sytuacji, zawsze
szukając łatwych rozwiązań? Wykorzystuje to teoria na temat
szczepień, która kwitnie dzięki subtelnemu, lecz podstawowemu
mitowi. Zbudowana została ona na założeniu, że można zapewnić
odporność na choroby zaraźliwe i zapalne na całe życie, jednak
bez doświadczenia tych stanów.
– 13 –
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Według ich założenia, obecność we krwi przeciwciał, oddziałujących na niektóre drobnoustroje chorobotwórcze, powoduje
że automatycznie jesteśmy przed nimi chronieni. Jednak badacze
nie zdołali ustalić, czy ochrona przed drobnoustrojami wynika
z obecności tych przeciwciał, czy też stanowi zdrowy odruch
ochronny. Druga możliwość jest znacznie bardziej prawdopodobna, o ile szczepionkowa trucizna nie zdąży zniszczyć lub sparaliżować układu odpornościowego.
Teoria, wedle której wystawienie organizmu na działanie
drobnoustrojów wywołujących choroby, spowoduje reakcję
układu odpornościowego podobną do tej, która ma miejsce
w trakcie faktycznego stanu chorobowego, jest bardzo naciągana.
Czy natura mogła popełnić tak kluczowy błąd, aby narazić nas na
wstrzykiwanie do krwiobiegu obcej, toksycznej substancji, podczas gdy posiadamy tak złożony układ odpornościowy, że bezskutecznie próbowały go imitować najlepsze na świecie komputery?
To raczej niezbyt prawdopodobne.
Z jakiego powodu mamy więc powierzać nasze zdrowie trującej mieszance chemikaliów, podczas gdy nawet nieco osłabiony
układ odpornościowy ma większą szansę uchronienia cię przed
szkodliwymi następstwami przebycia grypy? Wybitny układ
odpornościowy naszego organizmu, który zmieniał się przez
miliony lat, z pewnością może cię lepiej ochronić od chorób, niż
cokolwiek, co wymyślił człowiek. Wszystko, co musisz zrobić,
to dbać o siebie. Z drugiej zaś strony, z każdym szczepieniem
nasz układ odpornościowy staje się coraz bardziej wyjałowiony,
a skutki uboczne przybierają na sile i intensywności. A my i tak
wciąż jesteśmy narażeni na choroby.

Pandemie tworem ludzkim
Zanim szczegółowo przyjrzymy się temu tematowi w następnych
rozdziałach, krótko zatrzymajmy się, aby podać kilka faktów
– 14 –
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o pandemiach. Nie ulega wątpliwości, że są one tworem człowieka lub też powstają z powodu programów szczepień, głodu, braku higieny czy działania antybiotyków. Wszystko to wpływa na
osłabienie naszego układu odpornościowego. Infekcja wirusowa
to skutek choroby, a nie jej przyczyna. Jeśli zaś chodzi o bakterie,
potrafią one zarażać tylko takie komórki, które są chore, słabe
albo uszkodzone.
Bakterie i wirusy nie atakują nas zjadliwie czy przypadkowo.
Dzieje się tak, ponieważ natura nie zwalcza samej siebie. W innym przypadku wszyscy bylibyśmy martwi. Między gatunkiem
ludzkim a naturą nie toczy się żadna wojna, chyba że usiłujemy
naturę zniszczyć lub zakłócić równowagę jej sił czy bogactwa.
Potem zaś twierdzimy, że choroby są tego efektem. Mimo to,
ta zręcznie podawana nam pseudonauka pozyskała sobie wielu
zwolenników.
Podsumowanie analiz statystyk z kilku różnych państw oraz
historycznego tła występowania chorób, takich jak ospa wietrzna, błonica, cholera, tyfus, paraliż dziecięcy, gruźlica, zapalenie
oskrzeli, tężec, itp. doprowadziły do zdumiewających wniosków.
Dla przykładu, we Francji liczba chorych na błonicę przekroczyła
najwyższe odnotowane wcześniej granice liczbowe wraz z początkiem programu immunizacji i drastycznie spadła od razu po
wycofaniu się ze szczepień.
Sytuacja w Niemczech nie była dalece odmienna. Rzecz dotyczy
okresu między latami 1925-1944, kiedy na szeroką skalę narzucona została obowiązkowa immunizacja przeciwko błonicy. W tym
czasie liczba ofiar błonicy wzrosła z 40 tysięcy do 240 tysięcy. Jednocześnie to właśnie zaszczepieni pacjenci zapadali na chorobę
częściej. W 1945 roku, z końcem II wojny światowej, szczepionki
wycofano z kraju. W ciągu kilku lat liczba przypadków błonicy
spadła poniżej 50 tysięcy.
Dane statystyczne wykazują, że większość z tych chorób szybko i konsekwentnie słabła na wiele lat przed wprowadzeniem
– 15 –
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programów immunizacji. Wielkie epidemie zaczęły pojawiać się,
kiedy ludzie przenosili się z mniejszych miejscowości do wielkich
miast. Ulice służyły za wysypiska śmieci, które zanieczyszczały zarówno wodę jak i powietrze. Dodatkowo, stawały się one
źródłem zaraźliwych chorób. Jedynie wielkie sprzątanie w tych
zatłoczonych miastach oraz zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, higiena oraz polepszenie warunków bytowych
mogły zatrzymać epidemie. Doprowadziły do tego konkretne
ulepszenia w dziedzinie zdrowia jednostki, jak i ogółu. Programy
szczepień nie miały z tym nic wspólnego.

Śmiertelny uścisk Wielkiej Farmy
Dlaczego więc każe się nam wierzyć, że szczepionki ratują życie?
Rozprzestrzenianie poglądu, że wirusy i bakterie powodują choroby, prowadzi do utrzymania ludzi w strachu i sprawowania nad
nimi kontroli. Dodatkowo, za tymi przekłamaniami stoją ogromne pieniądze.
W latach 60. XX wieku przemysł szczepionkowy borykał
się z wielkimi problemami finansowymi. Wynikało to z braku
epidemii. Dlatego zaplanowano stworzenie nowych szczepów
wirusów (wszystko w celu wywołania choroby nowotworowej
u testowanych zwierząt w ramach tzw. badań przeciwnowotworowych). Faktycznie jednak mieszanka szczepów wirusów, która
nie występuje w naturze, stwarzała nowe możliwości sabotowania pracy układu odpornościowego nawet u zdrowych ludzi.
W zamyśle miały powstawać nowe choroby, wobec których naturalna odporność jest bezradna. Podane ludziom w szczepionce,
te wirusowe mieszanki zabijały układ odpornościowy, niszczyły
jądra komórek lub powodowały powstawanie ludzkich retrowirusów, jak wirus HIV.
Tak, historia AIDS to jeden z tych najbardziej szokujących
i tragicznych przykładów. W 1962 roku naukowcy Uniwersytetu
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Kalifornijskiego w Los Angeles stworzyli nowy szczep wirusa,
który miał wywołać raka u zwierząt (rzekomo na potrzeby badań
nad nowotworami). Wirus zwierzęcy połączono z wirusem odry,
z którego pod skrzydłami wielkich farmaceutycznych koncernów
powstawała szczepionka przeciw odrze.
Szczepionką tą hojnie obdarzono Afrykę, a zaszczepionych
miało zostać aż 125 milionów osób. Jakiż to był wspaniałomyślny
gest! Osoby z najsłabszym układem odpornościowym rozwinęły
poważne objawy niedoboru odporności, często błędnie nazywane
AIDS. Spośród 125 milionów zaszczepionych, 98 milionów zapadło na AIDS. Ta nowa choroba okazała się maszynką do produkowania pieniędzy i kartą przetargową dla zamożnych narodów.
Wszystko, aby biedne kraje pozostawały zależne od ich działań,
takich jak rozdawanie prezerwatyw służących antykoncepcji czy
silnych (niszczących odporność) leków na AIDS, które miały wyleczyć z tej choroby.
Leki przeciw AIDS, które zaczęły pojawiać się w rozwijającym
się świecie miały zapewnić, że gospodarka biednych krajów ani się
nie rozwinie, ani nie uniezależni. Dlatego oferowano im pomoc
w czasach spustoszenia, jakie siał wirus, zapewniając niedostępne
w innej formie, drogie lekarstwa. Wszystko w zamian za podpis
pod umowami, na mocy których prawa gospodarcze oraz bogactwa naturalnych złóż stawały się własnością bogatych krajów.
Mit wirusa to wygodne narzędzie kontrolowania ludzi. To jest
właśnie podstawowa prawda. Jedynym antidotum na przebiegłe
rozgrywki między politykami a producentami szczepionek jest
edukowanie i zaprzestanie odgrywania roli ofiary tej w śmiertelnej próbie sił.

ŚWIATOWE BESTSELLERY DLA CIEBIE – SPRAWDŹ:

www.wydawnictwovital.pl

ROZSZERZONE OCZYSZCZANIE
WĄTROBY I WORECZKA ŻÓŁCIOWEGO
Andreas Moritz
Kamienie żółciowe są odpowiedzialne za powstawanie
wielu poważnych chorób. Zanim rozwiną się w pełnoobjawowe schorzenie, dają wiele oznak w zmianach wyglądu skóry, nosa, oczu, jamy ustnej, dłoni, paznokci oraz
stóp. Tymczasem każdy może nie tylko samodzielnie się
zdiagnozować, ale również wyeliminować to zagrożenie
z własnego organizmu w domowym zaciszu. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziesz w tym międzynarodowym
bestsellerze. W znacznie rozszerzonej wersji swojego
największego dzieła, Autor ujawnia prawdziwe skutki
obecności kamieni żółciowych powodujących zatory
w wątrobie. Poza zapewnieniem praktycznych procedur oczyszczania wątroby,
pęcherzyka żółciowego, nerek i jelit, wyjaśnia genezę chorób oraz sposoby zapobiegania im i cofania skutków. Nie ryzykuj – oczyść wątrobę już dziś!

KONIEC CHORÓB SERCA!
Andreas Moritz
Czy wiesz, że sto lat temu choroby serca należały do
rzadkości? Teraz zbierają obfite żniwo nie tylko w Stanach Zjednoczonych ale również w Polsce. Według statystyk w 2013 roku choroba wieńcowa odebrała życie
aż 41 tys. Polaków, drugie miejsce zajmują choroby naczyń mózgowych – 33 tys., zawał zaś 15 tys. Dzięki tej
książce poznasz podłoże problemów kardiologicznych,
odkryjesz rolę antybiotyków w niewydolności serca oraz
dowiesz się jaki wpływ na organizm mają statyny. Autorytet medycyny naturalnej i autor światowych bestsellerów, rozwieje mit „złego” cholesterolu oraz zwróci Twoją
uwagę na czynniki chorobotwórcze niezwiązane z żywieniem np. niedostatek
wsparcia społecznego, brak satysfakcji z pracy czy poczucie nieszczęścia. Porady od serca!
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE
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NATURALNE TECHNIKI
PRZYWRACANIA ZDROWIA
Andreas Moritz
Autor opisuje związek człowieka ze światem natury
w całkowicie nowy sposób i kwestionuje niektóre z najtrwalszych wierzeń i przekonań człowieka. Dzięki niemu zaczniesz świadomie analizować sygnały wysyłane
Ci przez własne ciało i uświadomisz sobie, że depresja jest po prostu gniewem zwróconym do wewnątrz.
Poznasz trzy podstawowe siły życia i dostosowane do
nich diety. Wykorzystasz cud świadomego oddychania
i pierwotne uzdrawiające dźwięki. Uświadomisz sobie
znaczenie zrównoważonego odżywiania i oczyszczania
wątroby oraz skorzystasz z własnych zmysłów jako fontanny młodości. Będziesz czerpać korzyści ze słonecznej terapii oczu i ćwiczeń
dźwiękowych. Autor podpowie Ci również, jak zdrowo oczyszczać uszy i polepszać zmysł smaku. To Ty decydujesz, jak Ci się żyje!

VADEMECUM
NATURALNEGO ZDROWIA
Andreas Moritz, John Hornecker
Twój organizm jest z natury zaprogramowany na bycie zdrowym i pełnym energii witalnej przez cały czas
trwania życia. Autorzy rzucają nowe światło na najpopularniejsze choroby i ukazują, w jaki sposób je sami
wywołaliśmy poprzez nieświadome zaburzanie funkcjonowania poszczególnych organów. Jednocześnie zdradzają proste, a zarazem niezwykle skuteczne sposoby
oczyszczania ciała, nawadniania go, odżywiania i wprowadzania zdrowych nawyków. Jest to poradnik przywracania zdrowia w sposób w pełni naturalny i pozbawiony jakichkolwiek leków. Autorzy korzystają zarówno
z najnowszych odkryć medycyny, jak i ajurwedy. Opisują praktyczne ćwiczenia
fizyczne, wyjaśniają cykle biologiczne, moc emocji i reakcje ciała na stres. Ta
książka to Twoja recepta na zdrowie!
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE
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DMSO NATURALNY ŚRODEK
PRZECIWZAPALNY I PRZECIWBÓLOWY
dr Hartmut P. A. Fischer
DMSO (dimetylosulfotlenek) jest naturalnym produktem pozyskiwanym z drewna. W licznych badaniach
wykazał on dużą ilość leczniczych oddziaływań na
ludzki i zwierzęcy organizm. Może wchłaniać się przez
skórę, być spożywany jako mieszanka do picia lub podawany w formie zastrzyków. Nadaje się do zwalczania
chorób poważnych i wywołujących silne bóle oraz do leczenia codziennych dolegliwości. Z powodzeniem może
być stosowany przez całą rodzinę, ponieważ jest wolny
od skutków ubocznych. DMSO hamuje stany zapalne,
działa bakteriobójczo, zwalcza grzyby i wirusy, wspomaga system immunologiczny i powoduje szybkie gojenie ran. Od dawna jest
stosowany przez wojskowych i sportowców przy różnego rodzaju kontuzjach.
Teraz jest dostępny dla każdego. DMSO – Twój sposób na zdrowie.

WOLNI OD TOKSYN
dr Joseph Pizzorno
Zaburzające pracę hormonów ftalany w perfumach, antyperspiranty z toksycznym glinem, rakotwórczy glifosat
w kaszach, uszkadzający DNA benzoesan sodu z gazowanych napojów, ryby skażone rtęcią… Czy wiesz, że
każdego dnia jesteś narażony na działanie niebezpiecznych dla zdrowia substancji? Trucizny, które niszczą
Twoje zdrowie, ukryte są we wszystkim, co Cię otacza.
Zjadasz je, oddychasz nimi, przenikają do Twojego organizmu wraz z kosmetykami czy środkami, które stosujesz w domu. Autor, ceniony naturopata i pionier medycyny integracyjnej, pomoże Ci rozpoznać dolegliwości
powstałe w wyniku działania toksyn. Przekaże Ci wskazówki, dzięki którym
poprawisz swoje zdrowie i nauczysz się, jak unikać toksyn ze środowiska. Nie
pozwól, by powszechne toksyny zrujnowały Twoje zdrowie!
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE
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PLANDEMIA COVID-19
dr Bruce Fife
Żyjemy w czasach pandemii. Codziennie odbieramy setki informacji o czyhającym zagrożeniu. Walczymy nie
tylko o swoje zdrowie czy bliskich, ale też o miejsca pracy, dochody, poczucie bezpieczeństwa. Stajemy się nerwowi, sfrustrowani, odizolowani. Przeciągająca się taka
sytuacja wpływa na nasz stan psychiczny. Jednak czy
wszystkie nasze obawy są uzasadnione? Autor zebrał
najnowsze badania, statystyki i fakty po to, abyś przestał wreszcie się bać. W książce rzetelnie przedstawił
obecną sytuację na świecie i podjął próbę odpowiedzi na
pytania: czym jest COVID-19 i jak się rozprzestrzenia?
Czy maseczki chronią nas przed zakażeniem? Jak znosić izolację spowodowaną
koronawirusem? Czy szczepionka na koronawirusa jest potrzebna? Czy są leki
na koronawirusa? Jak nie dać się pandemii?

JAK ROZMAWIAĆ Z LEKARZEM,
ABY UZYSKAĆ TRAFNĄ DIAGNOZĘ…
dr Ken D. Berry
Wszyscy chcielibyśmy myśleć, że nasz lekarz jest w pełni zaangażowany w nasze leczenie. Poświęca nam troskliwie swój czas i przekazuje rzetelną wiedzę popartą
solidnymi badaniami. Większość z nich robi, co w ich
mocy, dzięki narzędziom i informacjom, które otrzymali. Niestety, często są one przestarzałe lub niewłaściwe,
a lekarz może nieświadomie doradzić Ci coś, co może
poważnie zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Doktor Berry
udowadnia, jak wiele z głoszonych „prawd” medycyny
na temat zdrowia jest błędnych i podejrzanych. Uświadamia i uczy samodzielnego myślenia oraz analizowania postawionych przez lekarzy diagnoz. Wyjaśnia, jak być czujnym, a także jak
rozmawiać z lekarzem o własnym zdrowiu i schorzeniach. Odkryj medyczne
mity i poznaj prawdę o swoim zdrowiu.
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE

www.vitalni24.pl tel. 85 654 78 35

BIAŁYSTOK  WARSZAWA  CZĘSTOCHOWA

Wiesz, jak ważny jest dla Ciebie rozwój duchowy (osobisty).
Masz chęć pomagania sobie i innym.
Zależy Ci na pogłębieniu wiedzy,
którą zdobyłeś wcześniej z książek lub kursów.

Zapraszamy na kierunki:

 TERAPIE NATURALNE
 ODNOWA PSYCHOBIOLOGICZNA
 PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA
 MISTRZOWSKA SZTUKA WRÓŻENIA
• Rozwiniesz intuicję, zdolność jasnowidzenia i nawiązywania kontaktów z duchowymi przewodnikami;
• Nauczysz się stosować w praktyce astrologię, numerologię, runy,
Tarot, hipnozę;
• Otrzymasz z rąk mistrzów umiejętności korzystania z najważniejszych działów wiedzy ezoterycznej;
• Stworzysz zdrowe warunki życia dla siebie i swoich bliskich
zgodnie z medycyną energetyczną i feng shui;
• Poznasz nowych, wspaniałych ludzi, którzy idą podobną DROGĄ.

Twój czas na rozwój!
www.studiumzycia.pl, tel. 609 602 624

15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55/19
Warszawa tel. 601 334 441, Częstochowa tel. 500 280 080
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Andreas Moritz – ekspert z dziedziny medycyny naturalnej,
ajurwedy, irydologii, shiatsu oraz medycyny wibracyjnej. Autor wielu książek, w tym bestsellerów takich, jak Rozszerzone
oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego oraz Vademecum
naturalnego zdrowia. Przez lata zgłębiał on wpływ różnych
czynników na ludzki organizm i doszedł do zaskakujących
wniosków, którymi dzieli się w tej publikacji.

Sądzisz, że szczepienia są bezpieczne?
Uważasz, że dzięki nim chronisz siebie i swoje dzieci
przed chorobami?
Sprawdź, czy nie jesteś w błędzie!
Andreas Moritz ujawnia fałszywość tezy o bezpiecznych i zapobiegających chorobom szczepionkach, co dodatkowo potwierdza wynikami
niezależnych badań. Prezentuje niepodważalne dowody naukowe
na to, że szczepionki odpowiadają za większość chorób, z którymi się
współcześnie borykamy. Wiele z nich, zamiast podnosić wydajność
układu odpornościowego, niszczy go.
Autor łączy ze szczepieniami masowy wzrost liczby przypadków alergii, egzem, artretyzmu, refluksu żołądkowego, raka, cukrzycy, schorzeń nerek, licznych chorób neurologicznych i autoimmunologicznych
oraz nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt. Co więcej, udowadnia, że
wśród zaszczepionych dzieci wystąpiło znacznie więcej przypadków
astmy, ADHD i autyzmu niż u osób, którym szczepień nie podano.

Poznaj prawdę i decyduj świadomie!

Patroni:
SKLEP ZE ZDROWIEM

