
Akademia Zdrowego Ciała od 1990 i Naturalne Gospodarstwo Rolne od XIX i wcześniej 
Jan Eugeniusz Malinowski – pomysłodawca i wykonawca prac habilitacyjnych od lat osiemdziesiątych 

 

Świat Droga Mleczna Układ Słoneczny Ziemia RP, czwartek 30 czerwca 2022 roku. 
 

Każdy może być zdrowy i radosny COP.Wloclawek@gmail.com 
 

Rozpoznawanie czasu jajeczkowania i  czasu płodności  
 

Każdy może być zdrowy i radosny. Rak jest całkowicie wyleczalny. 
W roku 2019 napisano „Epidemia bezpłodności. Co 6. para w Polsce ma 

problemy z poczęciem dziecka” (14 maja) a w roku 2022 napisano „Nawet co piąta 
para w Polsce mierzy się z problemem niepłodności.” (28 maja). Według zbioru pism 
ISBN 83-914114-0-0 jestem pomysłodawcą prac doktorskich i habilitacyjnych i twórcą 
NaProTechnologii i w sobotę 30 maja 1992 roku na międzynarodowym Sympozjum 
Naukowym Sekcji Obrony Życia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Instytutu 
Matki i Dziecka Naturalne planowanie rodziny w Warszawie wygłosiłem referat  
Próba oceny sposobów rozpoznawania jajeczkowania w pracowniach i poradniach 
własnych i w roku 2002 w Toruniu na VII Kongresie Medycyny Naturalnej wygłosiłem 
wykład Od objawów płodności do rozpoznania matki w jej 24. dniu cyklu płciowego. 

Głównymi organizatorami III Polsko-Polonijnego Sympozjum Naukowego 
Możliwości medycyny naturalnej były Akademia Zdrowego Ciała Jan Eugeniusz 
Malinowski i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i lekarz Jan Eugeniusz 
Malinowski wygłosił tam wykłady Czas życia człowieka w łonie rodziców                     
i Wczesne wykrywanie i leczenie zagrażającego poronienia i zagrażającego porodu 
przedwczesnego oraz Świadomość Polaków a zdrowie Narodu a student medycyny 
Marian Lech Malinowski i lekarz Danuta Janina Pisarek-Miedzińska – Dopochwowe 
stosowanie luteiny w ciąży zagrożonej i w roku 2009 na Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej w sali Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wygłosiłem wykład   
Wpływ nowoczesnego sposobu obliczania terminu porodu na przełom w medycynie   
i stan zdrowia Polek i Polaków oraz warunki bytu narodów. Wartość powszechnych 
sposobów rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu płodności dla młodzieży, 
małżeństw i rodzin oraz studentów medycyny i wszystkich lekarzy. 

Karta objawów płodności studenta medycyny Mariana Lecha Malinowskiego    
i lekarza Jana Eugeniusza Malinowskiego służy oczywiście do rozpoznawania czasu 
jajeczkowania i czasu płodności, wczesnego wykrywania i leczenia zagrażającego 
poronienia i zagrażającego porodu przedwczesnego oraz wczesnego wykrywania      
i leczenia nowotworów i oceny stanu zdrowia, o czym mówiłem też w zamku Książ. 
Podstawowa temperatura ciała jest ważnym badaniem przesiewowym w onkologii. 

 

Rak jest całkowicie wyleczalny Jan Eugeniusz Malinowski 
 

Załączniki – karta objawów płodności studenta medycyny i lekarza Malinowskich 
 

Pani Elizabeth Flis z Australii w piątek 21 sierpnia 2020 roku napisała "Wiemy 
z przekazow docierających do nas, sa to publikacje z UE, ze Polska jest już 

od wielu lat krajem o największej produkcji genetycznej w Europie." 
 

W roku 2000 potwierdzono wyniki, które ogłosiłem w AM w Warszawie w roku 1987 
Wg Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

pokrzywdzony przez PRL Jan Eugeniusz Malinowski odmówił podpisania „zobowiązania o lojalności” 
Prawidłowe odżywianie jest czyste ekologicznie                           JanEugeniuszMalinowski@gmail.com 


