
wycofuje zmian metabolicznych choroby alkoholowej, 
dlatego efekty tych metod są znikome. Toczy się 
karkołomne walki o abstynencję, kiedy pod ręką jest 
bezpieczna i skuteczna alternatywa. 

Substancje czynne z rośliny kudzu, izoflawony, mają 
działanie ochronne dla mózgu, mogą być pomocne przy 
schorzeniach jak parkinsonizm, choroba Alzhaimera, 
demencja czy depresja, mają pozytywny wpływ na 
serce, wątrobę, wstrzymują również od nadmiernego 
apetytu oraz zwalczają grypę. 

Warto zajrzeć na www.kudzu.pl do działu badania 
naukowe. Roślina kudzu rozrasta się w tempie 30 cm na 
dobę, więc środki z korzenia mają też silne, zdrowotne 
działanie.

Zajmijmy się naszą młodzieżą, wprowadźmy do 
domowej diety roślinę kudzu.

Inne kultury, jak muzułmanie i rasa żółta – Chińczycy, 
Japończycy – spożywają tę roślinę codziennie, dlatego 
to oni dzisiaj mają dzieci i oni nie mają nałogów. Spożycie 
alkoholu u nich to 1-2,5 litra na osobę. Genetyczne 
niszczenie populacji następuje przy spożyciu 8 l na głowę 
rocznie. Światowa Organizacja Zdrowia WHO alarmuje, 
że obywatel Polski spożywa rocznie 13 l spirytusu. 
Prowadzi to do wymierania, deformacji płodu, zmian 
genetycznych, odmóżdżania rodaków, rozbicia rodzin, 
agresji, samobójstw i przestępstw. Kobiety nie powinny 
dotykać alkoholu, aż nie urodzą dzieci, niebezpieczny 
etanol przenika do komórki jajowej i ją uszkadza. 
Należy domagać się radykalnego zmniejszania podaży 
alkoholu, chociażby na poziomie, jaki jest w Kanadzie, 
zakazu reklam alkoholu, zakazu sprzedaży dopalaczy 
i narkotyków. W Polsce we Wrocławiu powstała 
innowacyjna Poradnia Rodzinna przy Fundacji Akita, 
która bazuje na kanadyjskich środkach z rośliny 
kudzu. Fundacja czeka na pomoc Polaków i Polonii w 
przyłączeniu się do walki o prawdę.

Bożena Smółkowska
Kontakt do Fundacji:
Fundacja Akita, tel. (48) 71 347 9154
Strona internetowa: www.akitafundacja.pl 
Informacja w Kanadzie: 647 271 2477; www.kudzuroot.ca 

Sposoby eksterminacji Polaków mnożą się od 
aborcji, eutanazji, bezrobocia, feminizmu, po trucie 
alkoholem i narkotykami. Należy tworzyć szeroki ruch 
obronny i popierać dobre inicjatywy.

Dzięki biochemii możemy blokować w organizmie 
człowieka proces uzależniania się wprowadzając do 
codziennej diety spożycie rośliny kudzu. Zawarte w 
niej substancje pomagają zmniejszać chęć spożycia 
alkoholu, nikotyny czy narkotyków, odtruwają, 
regenerują organy i układ nerwowy. Dzięki temu 
człowiek zyskuje samodzielność w zmaganiu się z 
nałogiem. Osiąga abstynencję i spokój, niepotrzebne 
są rozwody i przemoc. Nie dajmy się zwodzić teoriom, 
które wmawiają nam, że uzależnienie można zwalczyć 
siłą woli. Niestety, sprawdza się to zaledwie w 2-5 % 
przypadków, co graniczy z cudem. Plonem tych teorii 
jest 1 milion alkoholików, 2 miliony pijących ryzykownie, 
100 tys. uzależnionych od narkotyków, dwa miliony 
maltretowanych dzieci.

Konsument alkoholu czy nikotyny jest zbyt 
cenny, aby producenci używek mieli go stracić.

Pierwszy środek z tej rośliny został wyprodukowany 
przez Polonię kanadyjską w 1994 r. o nazwie Kudzu Root 
przez firmę K&K BIO+Inc, jako pomoc dla Polski. Od 15 
lat jest dostępny w kapsułkach, w aptekach w Polsce i 
w Kanadzie. Trzeba jednak uważać, środek ten jest 
zwalczany różnymi drogami, milczeniem, zamykaniem 
drzwi, produkowaniem podróbek dla niszczenia opinii 
oraz atakami personalnymi. Podróbki mogą być 
szkodliwe i zanieczyszczone metalami, pochodzą z 
chińskich roślin, udając polskie produkty. Firmy te 
zmieniają nazwy i właścicieli. Na północy Polski pojawił 
się produkt kudzu, który ma zaledwie 10 mg substancji 
kudzu na kapsułkę 500 mg, reszta to wypełniacze i soja. 
Taki produkt nie może działać. Różnymi drogami chce 
się wyeliminować, zdyskredytować kanadyjski produkt 
i inicjatywę Polonii. Do tego jeszcze dochodzą niektóre 
organizacje antyalkoholowe, które nie pozwalają swoim 
członkom stosować żadnych środków, co jest bardzo 
podejrzaną zasadą. Organizacje te działają często w 
parafiach, mimo że nie są organizacjami kościelnymi, 
nie stosują chrześcijańskich metod ani często nie głoszą 
Chrystusa, jedynie tzw. Siłę Wyższą. Psychoterapia nie 
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