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Dla Ciebie  
 

Niezwykle się cieszę, że kupiłeś ten poradnik. Oznacza to, że chcesz zadbać 

o siebie. Zależy Ci na sobie i szukasz możliwości pokonania choroby jaką jest 

cukrzyca. Gratuluję ci odwagi. 
 

 

 

 

 

 

 



 



WSTĘP 

 

Chorych na cukrzycę stale przybywa, i niestety ta tendencja będzie rosnąć.  Tak 

naprawdę jest coraz gorzej. Na świecie choruje już ok. 422 mln ludzi. W Polsce jest ich 

prawie 3 miliony. Niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że chorują. 

Czy można jakoś temu zaradzić? Czy można się przed nią obronić? Jeżeli jest już za 

późno, to czy naprawdę jest to choroba nieuleczalna? Czy istnieją jakieś sposoby na 

wyleczenie się z niej?  

Te nurtujące pytania pojawiają się w głowach wielu chorych, ich rodzin, znajomych, a także 

zdrowych którzy żyją w strachu przed rozprzestrzeniającą się chorobą. 

Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że możemy się ochronić przed cukrzycą. 

Chorzy nie są informowani, że cukrzyca wcale nie musi być choroba nieuleczalną. Nie mówi 

im się, że są alternatywne sposoby na jej niwelowanie, że mogą czuć się dobrze, jeść pyszne 

rzeczy, żyć tak jak tego pragną.  

W tym poradniku przede wszystkim  przedstawiam metody które powodują, że życie 

z cukrzycą staje się łatwiejsze. Jednak by tak było potrzeba jednej rzeczy: 

 

TY MUSISZ TEGO CHCIEĆ!!! 
 

 Dlaczego tak piszę? Bo zadziwiają mnie ludzie chorzy na cukrzycę, którzy zawalają 

swój organizm przetworzonym, złym jedzeniem. Oni sami siebie zatruwają!?! Wiem, że to 

drastyczne. Ale tak się dzieje nie tylko w przypadku cukrzycy, ale innych chorób. 

Przetworzone jedzenie nas zalewa, a my zatruwamy nim nasze organizmy. Ale skupmy się na 

tym co najważniejsze: na alternatywnych możliwościach leczenia cukrzycy.  

Zanim jednak zastosujesz wymienione możliwości – sprawdź swój organizm.  Jesteś 

osoba chorą na poważną chorobę i niestety nie możesz bez konsultacji z lekarzem, bez 

informacji czy ci to nie zaszkodzi stosować na własną rękę opisane rzeczy. Nie, nie 

zniechęcam Cię do nich. Wręcz przeciwnie, chciałabym, żeby one pomogły ci tak bardzo, że 

będziesz zdrową osobą. Nie są to żadne farmakologiczne specyfiki, których skutki uboczne 

trzeba rozpisywać na dodatkowej kartce. Są to same dobra natury, nieszkodliwe. Jednak 

będąc cukrzykiem i zażywając określone lekarstwa, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że 

nawet takie produkty wcale nie muszą na was dobrze wpłynąć. Jest to wielce 

prawdopodobne, że bardzo wam pomogą – ale nie rezygnuj z obserwacji siebie i konsultacji z 

lekarzem. 

Druga ważna kwestia - nie namawiam  nikogo do rezygnowania ze swoich leków i 

zaleceń lekarza. Przedstawiam alternatywne metody które nie szkodzą, a to jak działają na 

wasz organizm i w jakim stopniu  mogą zmniejszyć potrzebę zażywania leków  -  musi wam o 

tym powiedzieć wasz lekarz. Metody są zdrowe i nieszkodliwe dlatego wszystkich zachęcam 

do ich wypróbowania. Sami zobaczycie jak lepiej się poczujecie. A efekty – przyjdą szybko.  

 

 



CUKRZYCA – DLACZEGO ZATRUWA NAM ŻYCIE? 

 

Główna przyczyna cukrzycy, która zbiera największe żniwo to niezdrowy styl  życia. 

Wniosek z tego taki, że w większości tak naprawdę sami się w nią wciągamy. Już od 

dzieciństwa. Powinniśmy pamiętać  jedną podstawową rzecz – i tutaj wielu może się zdziwić 

– ale to prawda. 

 

Otóż cukier to… narkotyk! 

 

Tak.  Po zjedzeniu cukru w naszym mózgu powstają substancje opatowe.  Skąd ta 

chęć na słodkie? Dlaczego nie umiemy przestać? Dlaczego mamy ochotę na więcej? Bo 

cukier działa tak samo jak narkotyk. Zrezygnowanie z cukru jest tak samo trudne jak ze 

środków odurzających. Weźmy na przykład dzieci. Mamy taką sytuację, że dziecko 

codziennie zjada sporą ilość cukru: zaczynając od słodkiego śniadania składającego się 

głównie z płatków smakowych, przez batoniki, deserki, soczki owocowe, jogurciki które 

dajemy mu przez cały dzień. Wyobraźcie sobie co by się stało gdybyśmy nagle przestali 

dawać dziecku te rzeczy? Z braku cukru takie dziecko staje się bardziej agresywne. Po prostu 

przechodzi symptomy odstawienia narkotyku. Tak samo wygląda sytuacja u dorosłych. 

Zrezygnowanie z cukru tez nie przychodzi nam łatwo. Wiem to na własnym przykładzie, bo 

gdy odstawiłam cukier, musiałam bardzo się wysilić żeby powstrzymać się od zjedzenia 

czegoś słodkiego. Bywało, że „targało” mną za słodkim. Nawet w nocy śniło mi się jak jem 

czekoladę. Naprawdę. Pierwsze parę dni było straszne. Ale po tygodniu, wszystko wróciło do 

normy. A nawet więcej! Nie zdawałam sobie sprawy, że nie muszę jeść tyle cukru, że nie 

potrzebuję słodzić, ze przechodząc obok cukierni nie cieknie mi ślinka. Skończyło się! Dlatego 

wystarczy, że uda się taką osobę utrzymać z dala od cukru przez jakiś okres czasu. Agresja 

ustępuje i wszystko wraca do normy.  

Kolejny przykład? ADHD tak częste teraz u dzieci. Rodzice jeżdżą z dziećmi po 

lekarzach. Stosują różne specyfiki, środki, mają poumawiane wizyty u coraz to lepszych 

psychologów. Rodzice! Odstawcie dzieciom cukier! Po ADHD nie będzie śladu! Oczywiście na 

początku dziecko będzie cierpiało, będzie czuło „głód” cukru. Ale to minie i wróci do 

normalnego funkcjonowania. Dawniej w ogóle nie było mowy o czymś takim jak ADHD. Ale 

dawniej to ciężko było zdobyć coś słodkiego.  W dzisiejszych czasach jesteśmy zalewani 

cukrem. Cukier jest wszędzie – nawet w wędlinach.  

Oczywiście glukoza jest nam potrzebna do życia. Jednak nie taki nadmiar jaki spożywamy. 

Przez ten nadmiar choruje cały nasz organizm. 

  

SŁODKIE-DLACZEGO TAK KUSI? 

Tutaj posłużę się słowami Jerzego Zięby który w bardzo prosty sposób opisał cały 

mechanizm powodujący łaknienie cukru w coraz to większych ilościach. Powiedział on, że 



nasz organizm potrafi sobie sam stworzyć cukier. Z białek i protein wytwarza glukozę. Nasza 

krew i mózg potrzebuje glukozy i organizm nauczony jest ją sobie wytwarzać.  

Więc, jeżeli zjemy coś słodkiego (cukry proste) to w naszej krwi szybko pojawia się glukoza. 

Szybko wzrasta do zbyt wysokiego poziomu. W związku z tym wzrostem trzustka zaczyna 

wytwarzać dużo insuliny by poziom glukozy spadł. Ale występuje tutaj zjawisko histerezy – 

czyli nawet jak ten poziom glukozy spadnie do optymalnego poziomu, to trzustka dalej 

wytwarza insulinę, więc glukoza dalej spada i zaczynamy łaknąć cukru, robimy się głodni, 

jemy kolejne ciastko  i znów dochodzi do tego samego procesu od początku.  Nasze komórki 

za każdym razem uodparniają się na  działanie insuliny. I po kilku latach insulina którą 

trzustka wydzieliła, by obniżyć glukozę we krwi już nie jest w stanie tego dalej robić i mamy 

cukrzycę typu II.  

Mówi też, że przychodzi w końcu  moment gdy nasz organizm widzi, że mamy tej 

insuliny za dużo. Nadmiar insuliny jest szkodliwy. Mamy za dużo insuliny którą karmimy 

glukozą. Ta glukoza zaczyna cofać to zjawisko i niszczymy cukry glukozą. Czyli niszczymy 

trzustkę. Następuje uodpornienie organizmu na działanie insuliny i jest jej coraz mniej. W 

takim wypadku cukrzyca czai się tuż za rogiem. 

 

Pamiętajmy, że cukry to nie tylko słodkie rzeczy. To wszystkie węglowodany jak kasze, 

ryż, produkty mączne, chleb. W dodatku w  cukrze idealne środowisko do rozwoju mają 

bakterie i grzyby. 

 

Nasz organizm potrzebuje bardzo małej ilości węglowodanów. A my go nimi zasypujemy. 

 

CO Z TĄ FRUKTOZĄ? 

 

I tutaj niespodzianka dla wielu z was.  

 

NASZ ORGANIZM NIE POTRZEBUJE FRUKTOZY!!! 

 

 Fruktoza jest metabolizowana w organizmie tak jak alkohol, oprócz jednego niuansu. 

Alkohol jest jeszcze metabolizowany w mózgu – fruktoza już nie.  Jednak fruktoza tak samo 

powoduje stłuszczenie wątroby i wywołuje stany zapalne. 

  

I TUTAJ BARDZO WAŻNA INFORMACJA! 

CZYM LEKARZE KAŻĄ SŁODZIĆ CHORYM NA CUKRZYCĘ? 

FRUKTOZĄ!!! 

 

Spytasz: Dlaczego? 

 Dlatego ponieważ po spożyciu fruktozy i zbadaniu glukozy – poziom tej glukozy we 

krwi nie wzrasta. Super! Możesz sobie pogratulować! Ale większość chorych nie zdaje sobie 



sprawy z tego, że fruktozą niszczą z każdym dniem swój organizm. Chorzy na cukrzycę są w 

ciągłym, przewlekłym stanie zapalnym. A fruktoza wywołuje stany zapalne. Więc chory 

dobija się. I to dosłownie! Fruktoza w krystalicznej postaci powinna być całkowicie zakazana. 

 

 Jeżeli to do Ciebie nie przemawia, to przeczytaj poniżej co jeszcze powoduje fruktoza: 

 

 Powoduje tycie. Znacie coś takiego jak syrop glukozowo-fruktozowy? A no 

właśnie. Na rynku amerykańskim wszystko jest zalane syropem glukozowo-

fruktozowym. Fruktoza to główny czynnik otyłości wśród Amerykanów. 

Najgorsze jest to, że nasz rynek także zaczyna być zalewany tym specyfikiem. 

Jest go coraz więcej. I tendencja ta raczej nie zmaleje.  Co zatem robić? Czytać 

etykiety! Sprawdzajcie czy składnikiem jest syrop glukozowo-fruktozowy i ile 

dany produkt ma cukru. Pamiętajcie, że świadczy o tym i ilość cukru i 

węglowodanów! Dlaczego to takie ważne? Bo cukier jest w ogromnych 

ilościach nawet tam gdzie się go nie spodziewamy. 

Zróbcie taki eksperyment i w sklepie przeczytajcie ulotki soczków dla dzieci, 

serków i jogurcików.  W jednym małym serku jest nawet 6 łyżeczek cukru!!! 

Karmimy tym nasze dzieci od samego początku. Po takich dawkach cukru nie 

ma się co dziwic, że one się na niego uodparniają i zaczynają się problemy ze 

zdrowiem.  

 

 Fruktoza łączy się z białkami, a takiego już białka nasz organizm nie potrafi 

wbudować. Jest to dużym minusem dla dzieci, z tego powodu, że one 

potrzebują dużo białka ponieważ się rozwijają. A u dorosłych? No cóż, 

powodują szybsze starzenie. 

 

 

CO Z FRUKTOZĄ W OWOCACH? 

 

Fruktoza w owocach nie występuje w tak dużej ilości i w aż takim stężeniu.  

Dodatkowo owoce posiadają inne ważne składniki. Dlatego zamieńmy sztuczne deserki w 

porcję świeżych owoców dla naszych dzieci. 

 

 

DLACZEGO TAK TRUDNO WYLECZYĆ SIĘ Z CUKRZYCY? 

 

Niestety cukrzycy są pozostawieni sami sobie. Lekarze przepisują tylko specyfiki i 

nakazują restrykcyjna dietę, która jeszcze bardziej przygnębia cukrzyka. Dalej jest za mało 

edukacji odnośnie właściwego sposobu odżywiania i ruchu który zatrzymuje dalszy rozwój 



choroby a nawet całkowicie ją eliminuje. Dobre nawyki mogą odwrócić cukrzycę typu 2 oraz 

zatrzymać w miejscu cukrzycę typu 1. Mało cukrzyków jest uświadamianych co działa, 

ponieważ lekarze nie są szkoleni  w tego rodzaju wiedzę, a koncerny farmaceutyczne 

trzymają rękę na pulsie by sprzedawać jak najwięcej specyfików.  

 

Ale tu nie chodzi ani o lekarzy ani o koncerny farmaceutyczne. Tu chodzi o nas. O 

nasze zdrowie, dobre samopoczucie, naszą ulgę i chęć życia!!! Zadbajmy o siebie! 

Pamiętajmy, że najważniejsze jest Nasze zdrowie i tym się kierujmy. Ja postaram się pokazać 

właściwe drogi do tego. Ale obiecajcie mi jedno:  

 

ŻE PO PRZECZYTANIU TEGO PORADNIKA, ZAJMIECIE SIĘ SOBĄ I WASZYM ZDROWIEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ALTERNATYWNE MOŻLIWOSCI LECZENIA CUKRZYCY 

 
Celem alternatywnych sposobów leczenia cukrzycy jest przywrócenie i odbudowanie 

mechanizmu  w organizmie który ma za zadanie kontrolować poziom cukru w nim.   

Najważniejszym punktem dla każdego cukrzyka jest dieta. Wielu cukrzyków przeżywa 

katorgi próbując dostosować się do zwyrodnialczej diety którą zalecił lekarz. Nie musicie tego 

robić. Jedzenie potrafi leczyć. Ale nie to wysoko przetworzone którym obładowujemy koszyki 

każdego dnia. Prawdziwe jedzenie, naturalne jedzenie, nieprzetworzone jedzenie – to są 

dary które działają niewyobrażalne rzeczy dla nas.  

Możliwości leczenia cukrzycy dają określone produkty które powinniśmy włączyć do 

swojej diety. Niektóre są wam bardzo dobrze znane, inne brzmią egzotycznie – ale nie ma 

problemu z ich zdobyciem. Jedne będą wam smakować, inne mogą nie przypaść wam do 

gustu. Jedne lepiej na was zadziałają, inne nie dadzą takich efektów. Wszystko zależy od 

organizmu. Przyjrzyjcie się tym produktom i…. dajcie im szansę.  

Wielu ludzi nie ma żadnych oporów przed braniem coraz to nowych leków. Nie 

mówię tutaj o cukrzykach. Mówię o wszystkich. Nawet na ból głowy bez zastanowienia 

sięgamy po tabletki, które mają tak wiele skutków ubocznych – a nie skorzystamy z darów 

natury. A sposób na ból głowy jest bardzo prosty. Ja sama korzystam z dwóch i odkąd 

zaczęłam to robić nie zażyłam ani jednej tabletki. Oto dwa sposoby: 

- witamina C w postaci sproszkowanej z aceroli – łyżeczkę rozpuszczam w wodzie i 

wypijam. Cudowna nie tylko na ból głowy, ale bóle menstruacyjne. A to tylko mała cząstka jej 

właściwości, ale to już temat na kolejny poradnik. 

- sól himalajska – szczypta soli na język po czym należy wypić dwie szklanki wody. 

Proste? Proste. Oczywiście ten poradnik nie jest o sposobach na ból głowy. Chciałam tylko 

pokazać, jak bronimy się często przed spróbowaniem czegoś naturalnego i nieszkodliwego, a 

jak bez problemu sięgamy po leki – oczywiście nie mówię o przypadkach gdzie leki są 

koniecznością. 

Wracając do sedna. Przedstawiam kilkanaście produktów które stwarzają możliwość 

wyleczenia cukrzycy typu 2 i zatrzymania cukrzycy typu 1. Zapoznaj się z nimi. To może 

całkowicie odmienić twoje życie.   

 

 

 

 


