Välkommen till mitt
nyhetsbrev Januari 2012
God fortsättning på 2012
Nytt år och nya möjligheter, det är alltid lika spännande att vända blad och börja på en ny almanacka.
I år har jag bestämt mig för att lägga mycket tid på Högt blodtryck och allergier. Jag har tidigare nämnt
att jag söker er som vill ha hjälp med att får ner ert höga blodtryck och jag har berättat om seminariumet i
Stockholm med Jasmine Uddin ifrån Englan, hon har jobbat med Tradtionell Kinesisk medicin (TCM) i 30år
och är fantastiskt duktig. Hon hade ett föredrag om hjärt- och kärlsjukdomar och depression som var mycket
intressant, framförallt fastnade jag för Högt blodtryck. Hon har jobbat mycket med det och har mycket
framgångsrika resultat. 50% av svenska befolkningen över 60år lider av högt blodtryck och det bara ökar
hela tiden. Vi sätter in blodtrycksänkande medel vilket är bra, men vi tar inte bort orsaken. Varför har vi det
höga trycket? Något är i obalans i kroppen. Tar vi bort medicinen så finns det höga trycket kvar. Högt blodtryck
är bara ett symptom bland många andra på att något är fel. Inom TCM jobbar man med grundorsaken och
där finns många vägar att komma åt det höga trycket.
Nu är det hög tid att höra av er om ni eller någon ni känner vill ha hjälp med sitt höga tryck, jag har redan
några som visat intresse men jag tar gärna emot fler. Ni kommer att få ett bra reducerat pris under detta året.
Ang. allergi så kommer jag att återkomma om det, där har jag mycket spännande på gång.

Aloe
Under ett antal år har jag sålt aloe produkter ifrån Forever, det har varit mycket bra produkter och spännande
att jobba med dem men nu har jag valt att ta ur dem ur mitt sortiment. Är du intresserad av dem så kan
jag lätt ta hem dem till dig eller så kan ni vända er direkt till en nära kollega till mig Mattias Ambjörnsson.
Han har ett erbjudande till er just nu som ni kan se i den bifogade filen.

Månadens citat
” Han visste priset på allt, men inte värdet
på något”
Oscar Wilde
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