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Pokonałem raka. 9 sposobów,
dzięki którym wyzdrowiałem
Cena

20,00 zł
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24,20 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin+czas dostawy

Kod EAN

978-837-377-567-1

Opis produktu
Pokonałem raka. 9 sposobów, dzięki którym wyzdrowiałem - Stanisław Karolewski

KUPUJĄC TĘ KSIĄŻKĘ PŁYTĘ CD Z MUZYKĄ OTRZYMASZ
GRATIS!
Jak pokonać raka
Nowotwór jest złowieszczą diagnozą, ale to nie wyrok śmierci – raka można pokonać. Coraz więcej pacjentów wychodzi
obronną ręką ze starcia z tą chorobą. Ta książka udowadnia, że medycyna naturalna zwiększa szanse wyzdrowienia przy
wykorzystaniu terapii niekonwencjonalnych. Dzięki zastosowaniu ich równolegle do akademickiego leczenia każdy z nas może
zwiększyć szanse swoje i swoich bliskich, aby pokonać raka.

Skorzystaj z doświadczenia Autora, który pokonał raka
Żywym dowodem na skuteczność zawartych w książce tez jest jej Autor. Stanisław Karolewski po zdiagnozowaniu u niego
nowotworu poświęcił wiele czasu i energii na zgłębienie naturalnych metod, które pomogły mu pokonać raka raz na
zawsze. Podczas swoich poszukiwań odnalazł nie jeden, nie dwa, a aż dziewięć sposobów na skuteczne zwalczenie tej
strasznej choroby. Dzisiaj, jako w pełni zdrowy człowiek, dzieli się z czytelnikami doświadczeniem, jakie wyciągnął z
najtrudniejszej lekcji w swoim życiu.

Popraw swoje nastawienie
W książce znajdziesz opisy myśli i uczuć, które mogą dominować u chorego po zdiagnozowaniu raka. Niezależnie czy obawiasz
się zapadnięcia na nowotwór złośliwy jelita grubego, raka trzustki, czy prostaty znajdziesz tu konkretne wskazówki jak
pokonać raka. Autor na swoim przypadku ukazuje, jak można poradzić sobie z poczuciem beznadziei, zagrożenia i rozpaczy.
Przedstawia również najpopularniejsze przyczyny powstawania nowotworów w ciele współczesnego człowieka. Publikacja
oferuje szereg sprawdzonych metod samodzielnej walki z rakiem. Od leczniczych głodówek po specjalnie skomponowaną dietę
na raka. Od terapii Gersona, przez terapię drzew po ziołolecznictwo. Autor poświęcił również dużo miejsca sposobom
poprawiania nastawienia pacjenta, wśród których znalazły się medytacje, modlitwy o uzdrowienie i wizualizacje.
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