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Media to nie tylko wielkie okno dostarczające ludziom informacji ze świata, 

ale też potężne narzędzie manipulacji opinii publicznej. Ten, kto posiada nad 

nim władzę, ma w ręku „cywilizacyjną maszynkę do robienia pieniędzy”. 

 

Sfora dziennikarska, która rzec można - tańczy jak jej zagra orkiestra z 

grubszym portfelem, nie baczy na innych ludzi, lecz działa bez żadnego 

zażenowania na rzecz interesu swoich płatników.  

  

Można by rzec, że politka jest najbliższa medialnym sporom i kłótniom. Jak 

się okazuje – nie tylko. Tam gdzie są pieniądze, jest też niezdrowa 

konkurencja. Tuż po polityce, największym zainteresowaniem 

społeczeństywa cieszy się zdrowie, a co za tym idzie również lekarze, leki i 

cały rynek medyczny.  

 

Zwróćmy uwagę, jakie reklamy dominują dziś w naszej telewizji, są to 

promocje leków i coraz to „wspanialszych” preparatów leczniczych. Wielkie 

koncerny farmaceutyczne bez żadnych skrupułów ani wahań bogacą się na 
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ludzkim nieszczęściu. Ceny leków w ostatnich latach drastycznie wzrosły, a 

co za tym idzie również kampanie promocyjne tych syntetycznych 

skrytobójców zyskały na intensywności.  

 

W dobie XXI wieku największą siłę przebicia oraz możliwość dotarcia do 

szerokiej części społeczeństwa dają środki masowego przekazu. Wykorzystuje 

się je do wielu celów, w tym również do niszczenia niewygodnej konkurencji 

rynkowej.  

 
Za ich pomocą działają właśnie przedsięborstwa produkujące syntetyczne 

leki. Gdy na rynku pojawia się ktoś przejawiający dobre intencje w dziedzinie 

lecznictwa i oferujący tanie, bezpieczne metody leczenia – natychmiast 

zostaje wyeliminowany.  

 

Największym „zagrożeniem” ostatnich lat stali się, dla koncernów 

farmaceutycznych, wykształceni lekarze tradycyjnej medycyny naturalnej. 

Wiedza, dzięki której leczą oni swoich pacjentów opiera się głównie na 

ziołolecznictwie i terapiach pracy z ciałem. Są to bezpiecznie metody leczenia, 

stosowane od pokoleń. Jak się okazuje, ich skuteczność jest tak efektywna, że 
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nawet wielkie przedsiębiorstwa farmaceutyczne poczuły się zagrożone ich 

obecnością na rynku. 

 

W ostatnim czasie taki czarny scenariusz media napisały wielu lekarzom 

praktykującym metody medycyny tybetańsko-mongolskiej. Wśród ich 

znalazła się również profesor Enkhjargal Dovchin, wybitna lekarz 

homeopata, która od dziesięciu lat prowadzi swoje praktyki lekarskie w 

Polsce. Obecnie pani profesor przyjmuje w Gabinecie Medycyny Tybetańsko-

Mongolskiej przy ulicy Czerniakowskiej 28 A w Warszawie. 

Nagonki medialne są potężną bronią w rękach wielkich, międzynarodowych 

korporacji z branży medycznej i chemicznej, których zarobki są tak 

gigantyczne, że na lobbing i politykę promocyjną wydają krocie. W obliczu 

ataku takiej potęgi finansowej żaden człowiek ani racja nie mają prawa się 

uchronić.  

Dlatego apelujemy do Was, do społeczeństwa wolnego – nie pozwólmy 

podkupionym mediom, takim jak przede wszystkim TVN, TVN24, POLSAT 

czy GAZETA WYBORCZA mydlić sobie oczu. Nie napychajmy kieszeni 

nieuczciwych i przekupnych dziennikarzy, którzy dla pieniędzy i sensacji 

sprzedali by własną matkę.  

Wszystkie nagonki i afery mają zawsze dwa oblicza, pierwsze jest 

pokazywane najczęściej, ma na celu wyeksponowanie pozornie szlachetnych 

przesłanek, za drugim kryje się bezwzględna chęć wzbogacenia jednej ze 

stron konfliktu. Na szczęście świadomość społeczeństwa polskiego z każdym 

rokiem systematycznie wzrasta, ludzie zaczynają dostrzegać intencje jakimi 

kierują się dziennikarze mediów masowej manipulacji.  

Internet, mimo wielu prób unieszkodliwienia, ciągle jest jeszcze miejscem, 

gdzie źdzbła prawdy kiełkują i ściągają rzesze zwolenników medycyny 

naturalnej i   ziołolecznictwa.  

Polacy, jeżeli pragniecie godnego życia, pełnej świadomości otaczających Was 

przepisów oraz uzmysłowienia należnych praw, odwiedźcie strony 

internetowe, dla których to człowiek, jego prawa i zdrowie są stawiane na 
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pierwszym miejscu: www.enji.pl, www.aferyprawa.com, www.niepoprawni.pl, 

www.blogmedia24.pl, www.wolnemedia.net, www.naturalnenielegalne.pl, 

www.anhcampaign.org 

 

Bądźmy społeczeństwem świadomym, bo w dzisiejszych czasach to wiedza 

jest najlepszą bronią do walki z fałszem i wyuzdanymi atakami ze strony 

zdrajców podkupionych przez bezwzględnych karierowiczy.  
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Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, że pani Dovchin w nagrodę za pracę oraz nienaganną postawę i serce włożone w 

propagowanie medycyny mongolskiej w Polsce została odznaczona tytułem profesora klinicznego Szkoły Wyższej Tradycyjnych Metod 

Leczniczych w Mongolii. Tylko niezmiernie zasłużone osoby dostają zastu otrzymania tego najwyższego tytułu profesorskiego. 

 

 


