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Το βιβλίο-
φαινόμενο 
που άλλα-
ξε τη ζωή 
εκατομ-
μυρίων 
ανθρώ-
πων σε 
όλο τον 
κόσμο
Φοβά-

στε να πάρετε αποφάσεις ή 
να ζητήσετε αύξηση από το 
αφεντικό σας; Αναλώνεστε σε 
μια ανούσια σχέση; Ανησυχείτε 
διαρκώς για το μέλλον; Όποιοι 
και αν είναι οι φόβοι σας, ήρθε 
η ώρα να τους ξεπεράσετε μια 
για πάντα.
Με αυτό το βιβλίο, η δρ Susan 
Jeffers μας εμπνέει με τις δυνα-
μικές τεχνικές που βοήθησαν 
εκατομμύρια ανθρώπους να ξε-
περάσουν τους φόβους τους και 
να προχωρήσουν στη ζωή τους.

Η σύγχρονη 
συμβατική 
διατροφή έχει 
πολύ χαμηλή 
θρεπτική αξία, 
προκαλεί 
πληθώρα 
παθήσεων και 
οδηγεί στην 
παχυσαρ-
κία – κάτι το 

οποίο έχει επιβεβαιωθεί και από την 
ιατρική κοινότητα.
Αυτό το βιβλίο είναι ένας πρακτι-
κός οδηγός για έναν υγιεινό τρόπο 
ζωής. Εκτός από οδηγίες για σωστή 
διατροφή, παραθέτει συμβουλές για 
την αποτοξίνωση, την πρόληψη της 
νόσησης, την παράταση της ζωής 
και τα προβλήματα που συνοδεύουν 
τη γήρανση. Περιλαμβάνει δεκάδες 
εύκολες συνταγές και έξυπνες συμ-
βουλές για εξοικονόμηση χρημάτων.

Επί πολλές 
δεκαετίες, πι-
στεύαμε ότι τα 
εμβόλια έχουν 
εξαλείψει τα 
πιο τρομε-
ρά λοιμώδη 
νοσήματα, 
συμπεριλαμ-
βανομένης της 
πολιομυελίτι-
δας. Ωστόσο, 
δεν υπάρχουν 

επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώ-
νουν αυτή την αντίληψη. Από την άλλη, 
αδιαμφισβήτητα επιστημονικά στοιχεία 
δείχνουν ότι τα παιδικά εμβόλια, τα αντι-
γριπικά και τα λοιπά εμβόλια, ευθύνονται 
για τη σοβαρή μείωση της φυσικής ανοσί-
ας σε εκατομμύρια παιδιά και ηλικιωμέ-
νους. Με κάθε λαμβανόμενο εμβόλιο, το 
ανοσοποιητικό σύστημα αποδυναμώνεται 
ολοένα και περισσότερο, με επακόλουθο 
να αποδιοργανωθεί και να ευνοηθεί η 
εμφάνιση εκφυλιστικών νοσημάτων.
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