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Gdy medycyna konwencjonalna zawodzi…
Szanowny Czytelniku,
sytuacja pacjentów w Europie osiągnęła stan krytyczny:
 Nie ma miesiąca, w którym pośpiesznie nie wycofywano by z rynku jakiegoś leku z powodu
kolejnego skandalu. Co chwilę dowiadujemy się o nowej aferze w służbie zdrowia.
 Kolejki w szpitalach wydłużają się, a lekarze przytłoczeni są coraz bardziej wymagającą
dokumentacją medyczną i absurdalnymi przepisami.
 Badania dotyczące leczenia tak poważnych chorób jak rak, cukrzyca, przewlekła alergia, choroba
Alzheimera stoją w miejscu. Brakuje nowych pomysłów przynoszących chorym nadzieję.
 Bakterie oporne na antybiotyki atakują pacjentów nawet na blokach operacyjnych. Istnieje obawa,
że w każdej chwili zarazki te wywołają globalną hekatombę.
Pacjentów w Europie pozostawiono samym sobie...
Tymczasem, zamiast pełnej mobilizacji i szukania rozwiązań tych palących problemów zdrowotnych, władze
wielu krajów zdają się być bardziej zajęte... walką z naturalnymi lekami, ziołami i zdrowymi produktami,
zgodnymi z naturą niż leczeniem pacjentów.
Zamiast realnej pomocy funduje się nam nadmierną regulację suplementów diety, utrudnia sprzedaż roślin
leczniczych oraz prześladuje lekarzy opierających się wpływom koncernów farmaceutycznych.
Za wszelką cenę próbuje się zapobiec przedostaniu się do opinii publicznej rzetelnych informacji na temat
skutecznego leczenia metodami naturalnymi.
A przecież leki naturalne są często jedynym ratunkiem dla chorych porzuconych przez medycynę
konwencjonalną.
Tym bardziej niezrozumiałe jest, w imię czego odbiera się nam, pacjentom, prawo do samodzielnego
wyboru leczenia i leków?
Tak dłużej nie może być!
Niektórzy z nich są w takim stanie, że już nie mogą stosować leków chemicznych. Tym pilniej potrzebują
dostępu do innych, alternatywnych rozwiązań. A te na szczęście istnieją!
Wyszukuje je dla Ciebie i przedstawia w przystępny sposób:
Naturalnie Zdrowym Być
– czasopismo, które stawia konstruktywny opór wobec dyktatury medycznej (w wersji
francuskojęzycznej Alternatif Bien-Êtrepublikowane już od trzydziestu lat, a od 2014 r. dostępne jest
również w języku polskim).
Miesiąc w miesiąc staje ono również w obronie Twojego prawa do leczenia naturalnego.
Walczy, abyś Ty również miał prawo do wyboru naturalnych metod leczenia. Abyś Ty również miał
alternatywę, w czasie, gdy medycyna konwencjonalna zawodzi.
Alternatif Bien-Être powstaje obecnie w Szwajcarii – w kraju, w którym wolność pacjentów i lekarzy jest
jeszcze przestrzegana. Na jego łamach publikują eksperci, którzy chcą przedstawić pacjentom sprawdzone
metody leczenia alternatywnego.
Medycyna konwencjonalna – ręka w rękę z przemysłem farmaceutycznym – proponuje Ci coraz silniejsze i
coraz bardziej niebezpieczne leki i terapie. A jednocześnie ta sama medycyna nie waha się zatajać przed
Tobą naturalnych metod leczenia – a nawet zabraniać Ci ich stosowania – tylko dlatego, że nie pasują one
do jej przekonań.
Tymczasem naukowcy odkryli właśnie, że rozpuszczalna forma keratyny wspomaga rekonstrukcję
chrząstki. Nowe badania nad witaminą D dowodzą, że jest ona skuteczna na stwardnienie rozsiane.
Te naturalne produkty nie są niebezpieczne. A mimo to obecnie te choroby powszechnie leczy się:
 lekami przeciwzapalnymi w wysokich dawkach, które powodują krwawienia z żołądka;
 Roaccutanem, który wysusza skórę i uszkadza płód u kobiet w ciąży;
 sterydami, które sprzyjają infekcjom.

Problemy leżące u podłoża tych dolegliwości nie są tym samym rozwiązywane, a tylko zagłusza się ich
objawy. A przez to z czasem dolegliwości mogą stać się jeszcze poważniejsze.
I dlatego – aby powrócić do zdrowego rozsądku, medycyny naturalnej i szacunku dla własnego organizmu –
proponuję Ci roczną prenumeratę magazynu Naturalnie Zdrowym Być. Informacje o alternatywnych
rozwiązaniach w leczeniu.
Naturalnie Zdrowym Być nie jest kolejnym "kolorowym pisemkiem o zdrowiu"
Na jego stronach nie znajdziesz reklam ani wyretuszowanych zdjęć. My nie próbujemy tworzyć iluzji, aby
nabić kiesę koncernów farmaceutycznych.
Celem Naturalnie Zdrowym Być jest natomiast wskazanie Ci konkretnych rozwiązań, łatwych do
zrozumienia, prostych do szybkiego wprowadzenia w życie i całkowicie naturalnych, które:
 pomogą Ci przy leczeniu drobnych dolegliwości w życiu codziennym: dzięgiel litwor ułatwia
trawienie i eliminuje wzdęcia; cytrulina przynosi ulgę w przypadku skurczów; olejki z wyciągu z
himalajskiego krzewu Gaultheria fragrantissima i z mięty pieprzowej zwalczają bóle głowy...
Pomożemy Ci odkryć proste środki lecznicze, które często znajdują się już w Twoich kuchennych
szafkach;
 będą Ci towarzyszyć przy ciężkich chorobach: co jeść podczas chemioterapii; które mikroskładniki
pokarmowe oczyszczają tętnice; jak pokonać depresję bez lekarstw; jak spowolnić
postęp choroby Parkinsona dzięki glutationowi... W każdym numerze tego miesięcznika
omówione są ciężkie choroby i naturalne sposoby ich leczenia;
 ochronią Cię przed szarlatanami i sektami: genialni odkrywcy istnieją, oszuści również. Nasi
eksperci powiedzą Ci całą prawdę o terapeutach i stosowanych przez nich terapiach;
 pomogą Ci wybrać dobre, wartościowe produkty: Internet to dżungla. Dlatego Naturalnie
Zdrowym Byćwskaże Ci wiarygodne suplementy diety i produkty naturalne. Zaoszczędzisz
pieniądze i szybciej powrócisz do zdrowia;
 ostrzegą Cię – tak jak czyni to w Europie Alternatif Bien-Être –przed niebezpiecznymi i
niepotrzebnymi lekami znacznie wcześniej niż poinformują o tym wielkie media: o
niebezpieczeństwie leków antycholesterolowych (statyn) nasi Czytelnicy wiedzieli 5 lat wcześniej
niż pisały o tym media; o niebezpiecznych składnikach w szczepionkach 12 lat wcześniej; o
zagrożeniach wynikających ze stosowania pigułek antykoncepcyjnych 8 lat wcześniej, o
aluminium w dezodorantach 5 lat wcześniej. Lepiej wiedzieć wcześniej, żeby potem nie było za
późno;
 przybliżą Ci leki z pięciu kontynentów: ryzyko, że umrzesz na chorobę, na którą istnieje już
skuteczne lekarstwo gdzieś na świecie, wynosi aż 95%. Współczesna medycyna jest na to
zamknięta, ale nasi międzynarodowieksperci poinformują Cię o sprawdzonych naturalnych
lekach ze wszystkich regionów świata.
Nie mylisz się: naprawdę można mieć nadzieję na wyleczenie każdej choroby, jeśli tylko poszukasz
rozwiązania poza wydeptaną ścieżką oficjalnej medycyny.
Ponad 250 przełomowych odkryć... nieznanych większości lekarzy
Do tej pory w czasopiśmie Alternatif Bien-Être (które w styczniu 2014 r. zaczęło ukazywać się w Polsce)
opublikowaliśmy ponad 250 przełomowych odkryć, które pozwoliły zmniejszyć ból i wyleczyć z
chorób miliony osób.
Mogły one pochodzić z Amazonii, Indii, Chin, z USA... albo od zespołu badaczy pracujących w Polsce.
Nawet Twój lekarz nie będzie o nich wiedział jeszcze całe lata: procedura dopuszczenia do obrotu nowych,
innowacyjnych leków trwa obecnie średnio ok. 15 lat.
Ale Ty możesz dołączyć dziś do Czytelników Naturalnie Zdrowym Być (polskiego wydania
miesięcznika Alternatif Bien-Être) i zyskać dostęp do najnowszych odkryć z dziedziny medycyny
naturalnej dotyczących leczenia:
 chorób serca,
 raka,
 cukrzycy,
 chorób stawów,
 nietrzymania moczu,

 problemów z prostatą,
 depresji,
 utraty pamięci,
 chorób skóry,
 problemów ze wzrokiem,
 wypadania włosów,
 bezsenności…

kontynuuj sam tę listę!
Broń się przed dezinformacją medyczną
Przeważająca większość Czytelników Naturalnie Zdrowym Być. Informacje o alternatywnych
rozwiązaniach w leczeniu nie jest jednak chora. Prenumerują ten miesięcznik, ponieważ:
 wiedzą, że prewencja jest najlepszym z lekarstw: od 4 do 6 kropel dziennie witaminy D3 redukuje
ryzyko raka, Alzheimera, depresji, przedwczesnej śmierci; poza tym odpowiednie proporcje
omega-3 i omega-6 chronią przez chorobami serca, a kontrola indeksu glikemicznego pożywienia
uchroni Cię przed otyłością i cukrzycą. To nie jest przypadek, jeśli ktoś dożywa 100 lat w dobrym
zdrowiu i Naturalnie Zdrowym Być ujawnia, co ma na to wpływ;
 chronią się przed dezinformacją i kłamstwami lobby farmaceutycznego: przeważająca większość
stron internetowych i artykułów w gazetach poświęconych zdrowiu redagowanych jest przez
działy marketingu firm farmaceutycznych. Trzeba mieć tego świadomość i wszystko weryfikować
ze źródłami obiektywnymi;
 chcą zrozumieć, jak funkcjonuje ich organizm: Naturalnie Zdrowym Być pomaga osobom, które
chcą mieć kontrolę nad własnym zdrowiem. Walczy przeciwko dyktatowi medycyny
konwencjonalnej, często usiłującej zamknąć chorym usta. Przedstawia proste rozwiązania, daje
przejrzyste wyjaśnienia, zawsze łatwe w czytaniu, zrozumiałe dla osób niezwiązanych
zawodowo z medycyną;
 pomagają swoim dzieciom i innym osobom ze swojego otoczenia wykorzystać zdobycze medycyny:
w nagłych wypadkach medycyna konwencjonalna jest bardziej skuteczna. Natomiast w
chorobach przewlekłych (depresja, cukrzyca, choroba stawów,opryszczka...) czy w drobnych
codziennych dolegliwościach, można osiągnąć trwałą ulgę, stosując łagodne naturalne leki;
 chcą poznać naturalne sposoby, jak spowolnić, a nawet, jak odwrócić proces starzenia: herbatka z
wierzby białej może obniżyć Twoje ryzyko zachorowania na Alzheimera o 75%; dzięki pożywieniu
stymulującemu wytwarzanie HGH (ludzkiego hormonu wzrostu), będziesz mieć mniej tłuszczu,
więcej mięśni i bardziej sprężystą skórę; izoflawony sojowe redukują uderzenia gorąca w czasie
menopauzy... Dzięki każdemu kolejnemu numerowi Naturalnie Zdrowym Być zyskujesz lata życia
w dobrym zdrowiu;
 pragną korzystać ze skutecznych terapii z całego świata: omułek zielonowargowy chroni Maorysów
przed chorobami stawów; yerba mate stosowana przez Indian Guarani uwalnia od
zmęczenia, bólów głowy i reumatyzmu; gurmar (Gymnema sylvestre) – zioło używane w
medycynie ajurwedyjskiej – zmniejsza w naturalny sposób apetyt na słodycze u cukrzyka;
 uczą się, jak korzystać z suplementów diety, roślin, olejków naturalnych, krzemu organicznego,
probiotyków, srebra koloidalnego, soku brzozowego, octu jabłkowego, propolisu, miodu Manuka
i tysięcy produktów, które możesz znaleźć w naturze i z których każdy ma swoje specyficzne
zastosowania.
Terapie kwantowe, medycyna komórkowa, medycyna orientalna... – z Naturalnie Zdrowym Być.
Informacje o alternatywnych rozwiązaniach w leczeniu będziesz odtąd dokładnie wiedzieć, czego możesz
oczekiwać od każdej z tych dziedzin. Gdy napotkasz jakiś problem, podpowiemy potrzebne rozwiązanie.
Twoja rodzina i przyjaciele będą mogli na Tobie polegać, wiedząc, że potrafisz im wyjaśnić te bardzo
skomplikowane kwestie.
Korzystaj z całego wachlarza metod leczenia
Obok nowych sposobów leczenia, przedstawiamy opinie osób zajmujących się ziołolecznictwem oraz
uzdrowicieli wywodzących się z najstarszych i najbardziej różnorodnych tradycji takich jak ziołolecznictwo,

medycyna ajurwedyjska, akupunktura, medycyna św. Hildegardy z Bingen, tradycyjna wiedza znachorów, a
nawet szamanów.
Cokolwiek myślisz o dokonaniach medycyny współczesnej, przez wieki nasi przodkowie byli leczeni przez
osoby, które potrafiły zlikwidować ucisk na nerw i uszkodzenia ścięgien, a także leczyć zwichnięcia oraz
złamania. Okłady, napary i wywary były powszechnie stosowane z dobrymi efektami.
Chcąc kompletnie wyplenić tę wiedzę naszych przodków i zastąpić ją „nowoczesnymi” lekami, wywołano
totalny chaos.Skandalem jest wyciszanie nowych sukcesów w nutroterapii (leczeniu poprzez odpowiednie
odżywianie się), w ziołolecznictwie i w dekodowaniu biologicznym. W ten sposób skazuje się setki tysięcy
pacjentów na cierpienie, podczas gdy możliwe, że istnieje naturalne rozwiązanie ich problemów
zdrowotnych – i to dostępne na wyciągnięcie ręki.
Konieczność walki z tą nową formą obskurantyzmu medycznego i powszechną ignorancją jest powodem,
dla którego powstał miesięcznik Naturalnie Zdrowym Być.
W każdym numerze Naturalnie Zdrowym Być ostrzeżemy Cię również przed powszechnie stosowanymi
produktami, które stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia.
Zastąp posiadane niebezpieczne produkty ich zdrowymi alternatywami
Być może zauważyłeś, że, aby zastąpić aluminium w dezodorantach, producenci coraz częściej
używają kryształy ałunu. W rzeczywistości jednak zawierają one dokładnie te same sole aluminium i tak
samo grożą rakiem piersi!
Śledzimy dla Ciebie najnowsze wyniki badań toksykologicznych, abyś wiedział, na czym stoisz, jeśli chodzi
o dodatki spożywcze (barwniki, konserwanty), plastikowe opakowania i kosmetyki. Bisfenol A i
parabeny są często zastępowane składnikami mniej znanymi medialnie, ale jeszcze bardziej groźnymi dla
naszego organizmu. Podamy Ci ich bezpieczne alternatywy.
To wszystko pokazuje, że naprawdę warto zapoznać się z nowym miesięcznikiem Naturalnie Zdrowym Być.
Ale mam dla Ciebie coś więcej.
Jeśli zdecydujeszsz się dzisiaj, z przyjemnością prześlę Ci w prezencie, całkowicie bezpłatnie:
W prezencie: kompendium „Rak - wszystkie naturalne rozwiązania"
W naszej najnowszej książce : „Rak - wszystkie naturalne rozwiązania”, którą możesz otrzymać w
prezencie:
 przeczytasz o wyspie „antyrakowej”;
 dowiesz się, jakie pożywienie zapobiega rozwojowi nowotworów,
 jak spowodować „samobójstwo” komórek rakowych;
 jak oczyścić i odtruć Twój organizm; jak się odżywiać podczas przyjmowania chemii;
 jakie badania krwi wskażą, czy masz zwiększone ryzyko zachorowania na raka;
 poznasz całą prawdę o fitoestrogenach, a także...
wszystko, o czym musisz wiedzieć, gdyby lekarz kiedykolwiek powiedział Ci, że cierpisz na raka
piersi lub raka prostaty.
Dowiesz się również, w jaki sposób stres, jeśli nawet nie jest bezpośrednią przyczyną raka, przyczynia się do
jego rozwoju.
Od A – jak antyrakowe przyprawy w Twojej kuchennej szafce
– do Z – jak zarządzanie Twoją gospodarką hormonalną. Na pewno skorzystasz zarówno z podpowiedzi na
temat drobnych zmian w życiu codziennym, jak i z wiedzy o najnowszych odkryciach naukowych.
Mam nadzieję, że wszystkie te informacje, zebrane i przygotowane przez ekspertów, pomogą Ci zapobiec
wystąpieniu choroby nowotworowej, ale i wskażą, jak żyć z rakiem i go pokonać. Dziś rak przestał już być
synonimem kresu życia.
Tę książkę otrzymasz – w prezencie – wraz z prenumeratą Naturalnie Zdrowym Być.
Nie podejmujesz żadnego ryzyka
Dokonując prenumeraty Naturalnie Zdrowym Być, nie podejmujesz żadnego ryzyka. Przeczytaj wszystko
dokładnie i spróbuj zastosować się do porad, które tam znajdziesz. Gdybyś – z jakiegokolwiek powodu – nie
był jednak zadowolony z decyzji o prenumeracie, możesz w dowolnym momencie z niej zrezygnować i
otrzymać zwrot pieniędzy za wszystkie niewysłane jeszcze numery.
Jednak to nie wszystko...
Dokonując prenumeraty dzisiaj, możesz w ramach oferty powitalnej między innymi:

 skorzystać z wyjątkowego rabatu
 PLUS otrzymać bezpłatnie książkę: „Rak - wszystkie naturalne rozwiązania”

To wszystko składa się na najlepszą ofertę, jaką możemy Cię przywitać jako nowego
Prenumeratora Naturalnie Zdrowym Być.
Szczegóły prenumeraty znajdziesz na tej stronie:
https://www.pocztazdrowia.pl/oferta/form/AB071DDPZ05
Mam nadzieję, że za kilka minut będę mógł Ci powiedzieć: Witaj w gronie Prenumeratorów Naturalnie
Zdrowym Być!
Zdrowia życzę,
Jean-Marc Dupuis

