1
Wstêp
• Wiek XXI – wiekiem zwyciêstwa
nad chorobami serca
• Jakie korzyœci mo¿esz odnieœæ
od razu po przeczytaniu tej ksi¹¿ki
• Dziesiêciopunktowy program
optymalizacji zdrowia uk³adu kr¹¿enia
• Naturalne komórkowe sk³adniki od¿ywcze
dla zachowania zdrowia
• Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
– biologiczna energia dla milionów komórek
• Medycyna komórkowa – naturalna kontrola
nad chorobami uk³adu kr¹¿enia

DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Miêdzynarodowa Proklamacja:
My, mieszkañcy œwiata, deklarujemy, ¿e wiek XXI bêdzie
„Wiekiem zwyciêstwa nad chorobami serca”.
Czy zdajesz sobie sprawê, ¿e nadszed³ w³aœnie prze³omowy moment w historii ludzkoœci, nadszed³ czas, w którym mo¿esz uwolniæ siê od widma œmierci z powodu zawa³u lub ataku serca? Ten
czas nadszed³ teraz! Tak jak odkrycie, ¿e mikroorganizmy s¹ przyczyn¹ chorób zakaŸnych doprowadzi³o do opanowania epidemii
tych chorób, tak te¿ odkrycie, ¿e zawa³y serca i udary mózgu s¹
rezultatem d³ugotrwa³ego niedoboru witamin – prowadzi do opanowania epidemii choroby sercowo–naczyniowej. W XXI wieku
ludzkoœæ mo¿e zwyciê¿yæ nad chorobami serca, które s¹ g³ównym
powodem inwalidztwa i œmierci.
Czy wiesz, ¿e zwierzêta nie dostaj¹ zawa³ów, poniewa¿ produkuj¹ witaminê C w swoich organizmach, ona zaœ chroni œciany ich
naczyñ krwionoœnych? Czy wiesz, ¿e ludzie nie posiadaj¹ zdolnoœci do produkowania w³asnej witaminy C, a brak tego sk³adnika w diecie os³abia œciany naczyñ krwionoœnych? Choroba sercowo–naczyniowa nie jest niczym innym, ni¿ wczesn¹ postaci¹
szkorbutu! Badania kliniczne potwierdzaj¹, ¿e optymalne dzienne
spo¿ycie witamin i innych sk³adników od¿ywczych jest kluczem
do sukcesu w profilaktyce i leczeniu chorób uk³adu kr¹¿enia.
Naturalne sk³adniki od¿ywcze, bior¹c udzia³ w niezliczonych reakcjach biochemicznych, dostarczaj¹ koniecznej bioenergii do
milionów komórek serca i naczyñ krwionoœnych, optymalizuj¹c
w ten sposób pracê uk³adu kr¹¿enia. Wykorzystaj t¹ wiedzê teraz,
a schorzenia takie, jak: zawa³y serca, udary mózgu, nadciœnienie
têtnicze, arytmia i niewydolnoœæ serca, problemy z kr¹¿eniem
w cukrzycy i in. bêd¹ w przysz³oœci nieznane!
Zwyciêstwo nad chorobami serca to kolejny wielki cel, jednocz¹cy ca³¹ ludzkoœæ. Paradoksem jest fakt istnienia nieograniczonego dostêpu do naturalnych sk³adników od¿ywczych, tak niezbêdnych do powstrzymania œwiatowej eskalacji chorób uk³adu
kr¹¿enia. Czy nie dziwi ciê, dlaczego tak siê nie dzieje, co stanowi
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Wiek XXI – wiekiem zwyciêstwa
nad chorobami serca
przeszkodê? Wyeliminowanie choroby serca zale¿y tylko od jednego czynnika: jak szybko nowe odkrycie, ¿e niedobory witamin
i innych naturalnych sk³adników od¿ywczych w diecie s¹ powodem wzrostu zachorowalnoœci na schorzenia sercowo–naczyniowe, stanie siê dostêpne dla wszystkich?
Decyduj¹c¹ przeszkod¹, która musi zostaæ pokonana, jest
blokada tej ratuj¹cej ¿ycie informacji przez koncerny farmaceutyczne i inne grupy interesu, ktore chroni¹ globalny rynek leków
i utrzymuj¹ œwiatowy monopol w dziedzinie ochrony zdrowia.
Jednak interesy zdrowotne milionów ludzi s¹ wa¿niejsze ni¿ gie³dowa wartoœæ jakiegokolwiek koncernu farmaceutycznego. W tej
sytuacji musimy zdaæ sobie sprawê z faktu, ¿e ochrona naszych
interesów zdrowotnych i eliminacja chorób serca – zale¿ne s¹ od
skonsolidowanych wysi³ków ludzi ze wszystkich stron œwiata.
My, przedstawiciele wszystkich narodowoœci, ras i religii; w³adz
lokalnych, regionalnych i narodowych; organizacji publicznych
i prywatnych; towarzystw ubezpieczeñ zdrowotnych, organizacji
zajmuj¹cych siê ochron¹ zdrowia, szpitali, urzêdów i zespo³ów
opieki zdrowotnej; koœcio³ów, szkó³, firm i innych instytucji rozpoznajemy nasz¹ historyczn¹ szansê i odpowiedzialnoœæ za podjêcie natychmiastowego dzia³ania tu i teraz – dla dobra naszego
pokolenia i dla wszystkich przysz³ych pokoleñ.

• Og³aszamy wiek XXI – wiekiem zwyciêstwa i eliminacji
chorób serca!

• Wniesiemy nasz wk³ad w rozpowszechnianie ratuj¹cych
¿ycie informacji o zdrowotnym znaczeniu witamin.

• Zaprosimy ka¿dego do aktywnego uczestnictwa w jednym
z najwiêkszych zwyciêstw w historii ludzkoœci – w zwyciêstwie nad chorobami serca!
Do moich Czytelników:
Jeœli przeczytasz tê ksi¹¿kê i stwierdzisz, ¿e zawiera ona informacje wa¿ne dla
Twojego zdrowia i dla ¿ycia wszystkich, których znasz – podejmij dzia³anie!
Podziel siê t¹ wiedz¹ z innymi!
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Sto lat temu:
eliminacja epidemii
Przez tysi¹clecia choroby zakaŸne by³y g³ówn¹ przyczyn¹ œmierci miliardów ludzi na œwiecie.
Przez tysi¹clecia ludzie wierzyli,
¿e epidemie te by³y powodowane przez kl¹twy rzucane z nieba.

Ludwik Pasteur odkry³, ¿e choroby zakaŸne wywo³ywane s¹ przez
bakterie i inne mikroorganizmy.
To odkrycie umo¿liwi³o wprowadzenie œrodków zapobiegawczych,
jak równie¿ rozwój szczepionek
i antybiotyków.
Kilka lat temu Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) po raz pierwszy w historii uzna³a chorobê zakaŸn¹ – ospê za wyeliminowan¹.
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Dzisiaj:
Eliminacja chorób serca
W ci¹gu ostatniego stulecia choroba sercowo–naczyniowa sta³a
siê g³ówn¹ przyczyn¹ œmierci
w krajach uprzemys³owionych.
W skali ogólnoœwiatowej ponad
miliard ludzi umar³o z powodu
zawa³u serca lub udaru mózgu.
Epidemia choroby sercowo–
naczyniowej rozprzestrzenia siê
na skalê globaln¹, poniewa¿ jej
g³ówna przyczyna pozostawa³a
do dzisiaj nieznana.

Niniejsza ksi¹¿ka dokumentuje rewelacyjne odkrycie naukowe,
które rozwi¹zuje zagadkê przyczyny powstawania choroby sercowo–naczyniowej: zwierzêta nie maj¹ zawa³ów, poniewa¿ – w
odró¿nieniu od ludzi – produkuj¹ witaminê C w swoich w³asnych organizmach. Zawa³y serca i udary mózgu nie s¹ w obliczu
tego odkrycia chorobami, ale konsekwencj¹ chronicznego niedoboru witamin i jako takie s¹ uleczalne.
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Jakie korzyœci mo¿esz odnieœæ od razu
po przeczytaniu tej ksi¹¿ki?
Ksi¹¿ka ta podsumowuje po raz pierwszy medyczny prze³om
w dziedzinie witamin i ich wartoœci dla zdrowia uk³adu kr¹¿enia i pomaga ci przej¹æ kontrolê nad Twoim zdrowiem
i ¿yciem.
Zastanów siê, ilu z Twoich krewnych, czy przyjació³ zmar³o z powodu zawa³u serca lub wylewu? Twoja matka, ojciec, a mo¿e
przyjaciel? Statystycznie umiera na chorobê sercowo–naczyniow¹ co druga kobieta i co drugi mê¿czyzna. Gdyby moja ksi¹¿ka
ukaza³a siê 50 lat temu – jakie by³yby statystyki, czy ci ludzie
¿yliby jeszcze? Teraz ju¿ jest mo¿liwe zwyciêstwo nad zgonem
sercowym i ¿yczê ci, aby ta ksi¹¿ka sta³a siê twoim przewodnikiem po œwiecie opanowanym przez choroby i budowanym na
najwiêkszym oszustwie w historii. Dlaczego zwierzêta nie
dostaj¹ zawa³ów, a co drugi mê¿czyzna i co druga kobieta
umieraj¹ z ich powodu? Zwierzêta nie maj¹ ataków serca,
poniewa¿ produkuj¹ du¿e iloœci witaminy C we w³asnych organizmach. Witamina C optymalizuje wytwarzanie kolagenu oraz
innych moleku³ wzmacniaj¹cych, stabilizuj¹c w ten sposób œciany naczyñ i zapobiegaj¹c odk³adaniu siê z³ogów mia¿d¿ycowych – przyczyny zawa³ów serca i udarów mózgu. My, istoty
ludzkie, nie potrafimy wytworzyæ nawet jednej cz¹steczki witaminy C w naszych organizmach, a co gorsza prawie ka¿dy z nas
otrzymuje jej zbyt ma³o w po¿ywieniu. Nieuniknion¹ konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest os³abienie œcian naczyñ, co prowadzi z kolei do powstania z³ogów mia¿d¿ycowych w naczyniach
(arteriosklerozy). Okazuje siê zatem, ¿e to chroniczny niedobór
witamin – a nie zbyt wysoki poziom cholesterolu – jest g³ówn¹
przyczyn¹ epidemii choroby sercowo–naczyniowej.
Ksi¹¿ka ta jest
praktycznym poradnikiem dla Ciebie i Twojej rodziny.
Co drugi trzydziestolatek, nie zdaj¹c sobie z tego sprawy, cierpi na
pocz¹tkowe stadium arteriosklerozy naczyñ wieñcowych. Nieleczona arterioskleroza wczeœniej, czy póŸniej doprowadzi do zawa³u serca. Ta ksi¹¿ka wska¿e ci naturalne sposoby profilaktyki
18

1 WSTÊP

mia¿d¿ycy, a zastosowanie opisanych komórkowych sk³adników
od¿ywczych stanowiæ bêdzie pierwszy skuteczny krok w kierunku
zachowania zdrowia uk³adu kr¹¿enia dla Ciebie i Twojej rodziny,
bez wzglêdu na wiek i p³eæ. Nie bez powodu opisa³em w mojej
ksi¹¿ce pierwsz¹ na œwiecie naturaln¹ terapiê zapobiegawcz¹ –
Ty równie¿ mo¿esz mieæ swój udzia³ w uwieñczonej sukcesem,
walce z chorobami uk³adu kr¹¿enia. Pierwsza na œwiecie opatentowana terapia, prowadzi do cofniêcia siê z³ogów mia¿d¿ycowych bez stosowania angioplastyki czy wszczepiania bypassów. Gdy œciana naczynia krwionoœnego jest os³abiona brakiem
witamin, organizm uruchamia swoje mechanizmy naprawcze.
Miliony cz¹steczek t³uszczu (lipoprotein) odk³adane s¹ w œcianie
naczynia za pomoc¹ biologicznych „przylepców”, co w konsekwencji prowadzi do mia¿d¿ycy, zablokowania naczyñ, zawa³ów
serca i udarów mózgu. Z³ogom mia¿d¿ycowym mo¿na w du¿ym
stopniu zapobiegaæ i usuwaæ je za pomoc¹ naturalnych czynników
„teflonowych”, które neutralizuj¹ wspomniane lepkie w³aœciwoœci.
Najwa¿niejsz¹ grupê teflonowych czynników œcian naczyñ stanowi¹ naturalne aminokwasy lizyna i prolina, których w³aœciwoœci
jeszcze bardziej wzmagaj¹ siê w po³¹czeniu z okreœlonymi witaminami. Tak oto stary sen ludzkoœci o naturalnym cofniêciu siê
choroby sercowo–naczyniowej bez angioplastyki czy wszczepiania bypassów staje siê rzeczywistoœci¹.
Ksi¹¿ka ta poka¿e,
w jaki sposób mo¿esz przed³u¿yæ Twoje ¿ycie.
Czy zastanawia³eœ siê kiedykolwiek nad przys³owiem: „twój wiek
jest odzwierciedleniem stanu twoich naczyñ krwionoœnych”?
Wszystko to, co przedsiêwzi¹³eœ w m³odoœci w celu ochrony œcian
naczyñ krwionoœnych, jest twoj¹ inwestycj¹ w d³ugie i zdrowe
¿ycie. W USA, gdzie co drugi mieszkaniec uzupe³nia dzienn¹ dietê o suplement sk³adników od¿ywczych, wzrasta œrednia d³ugoœci
¿ycia, a ludzie œwiêtuj¹cy setne urodziny nie stanowi¹ wyj¹tku.
Moja ksi¹¿ka ma s³u¿yæ jako fundament zdrowego i d³ugiego
¿ycia równie¿ dla ludzi zamieszkuj¹cych inne kontynenty tak,
aby i oni mogli osi¹gn¹æ wiek stu- i wiêcej lat. Przedstawiam Ci
pierwszy na œwiecie udokumentowany klinicznie program witaminowy, prowadz¹cy do naturalnego cofania siê choroby
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DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

wieñcowej! Koncerny farmaceutyczne, sprzedaj¹ce leki obni¿aj¹ce poziom cholesterolu i propagatorzy ró¿nego rodzaju diet
przypisywali sobie podobne rezultaty, ale bez przedstawienia
dowodów. W niniejszej ksi¹¿ce znajdziesz niezbite dowody na
to, ¿e z³ogi w naczyniach wieñcowych, bêd¹ce g³ówn¹ przyczyn¹ ataków serca, mog¹ znikn¹æ ca³kowicie w sposób naturalny.
Po raz pierwszy w historii medycyny zastosowano w terapii naturalne sk³adniki od¿ywcze, które zapewniaj¹ komórkom œcian
naczyñ wystarczaj¹c¹ iloœæ bioenergii do rozpoczêcia procesu
uzdrawiania. Dziêki korzystaniu z rezultatów mojej pracy badawczej zarówno lekarze, jak i pacjenci maj¹ obecnie do dyspozycji
naturaln¹ alternatywê dla angioplastyki, bypassów i innych konwencjonalnych metod leczenia choroby sercowo–naczyniowej.
Ksi¹¿ka ta jest wskazówk¹, jak mo¿esz uwolniæ siê od farmaceutycznego „profitu z chorób”.
Przez ponad 100 lat, nasze lecznictwo by³o kontrolowane i jednoczeœnie manipulowane przez firmy farmaceutyczne i ich interesy
rynkowe. Dla tej pozbawionej skrupu³ów bran¿y, cia³o ludzkie
i nêkaj¹ce je choroby, sta³y siê rynkiem inwestycyjnym. Choroby
cywilizacyjne, w tym te¿ schorzenia sercowo–naczyniowe, s¹
utrzymywane sztucznie a powstawanie epidemii nowych chorób,
spowodowanych skutkami ubocznymi dzia³ania leków, nieustannie powiêksza „rynki zbytu” przemys³u zarabiaj¹cego rocznie setki
miliardów Euro.
Opisany w mojej ksi¹¿ce „Program zdrowotnej samopomocy”
wska¿e Ci drogê do uwolnienia siê od pozbawionej skrupu³ów
manipulacji Twoim zdrowiem – odt¹d bêdzie ono w Twoich
rêkach! Rewelacyjne odkrycia opisane w tej ksi¹¿ce stworzy³y
podwaliny do opracowania wiod¹cego œwiatowego programu
zdrowia uk³adu kr¹¿enia, którego podstawowe zalecenia obejmuj¹ wybór niezbêdnych witamin, minera³ów, pierwiastków œladowych oraz naturalnych aminokwasów w po³¹czeniu ze zdrowym stylem ¿ycia. Naturalne sk³adniki od¿ywcze dostarczaj¹
niezbêdnej energii milionom komórek tworz¹cych uk³ad
kr¹¿enia i stanowi¹ uzupe³nienie codziennej diety dla kobiet i
mê¿czyzn w ka¿dym wieku, aby w naturalny sposób chroniæ ich
serce i naczynia krwionoœne. Miliony ludzi na œwiecie ju¿ reali20

1 WSTÊP

zuje ten program zapobiegania i terapii wspomagaj¹cej. Ksi¹¿ka,
któr¹ trzymasz w rêkach, dokumentuje istotne korzyœci zdrowotne, jakie p³yn¹ z zastosowania tego programu nawet w najciê¿szych przypadkach, takich jak dusznica bolesna, arytmia
serca, niewydolnoœæ serca, cukrzyca, nadciœnienie têtnicze,
zawa³ serca i w wielu innych. Nie mo¿e zatem dziwiæ fakt, ¿e
jest to dzisiaj wiod¹cy program zdrowia uk³adu kr¹¿enia i korzystaj¹ z niego pacjenci na ca³ym œwiecie.
Ksi¹¿ka ta jest autentycznym raportem o jednym z najwiêkszych prze³omów w medycynie.
Ksi¹¿ka ta napisana zosta³a przez naukowca i lekarza, który od
pocz¹tku tworzy³ ten prze³om w medycynie. Dwa ostatnie rozdzia³y dokumentuj¹ rozstrzygaj¹ce odkrycia, stworzenie ca³kowicie nowego rozumienia powodów chorób serca oraz wsparcie,
jakiego udzieli³ tym badaniom dwukrotny laureat Nagrody Nobla
Linus Pauling. Mo¿esz w niej tak¿e przeczytaæ o tym, jak odkrycia
naukowe, opisane w tej ksi¹¿ce, rozpêta³y jedn¹ z najwiêkszych
batalii w historii Stanów Zjednoczonych – „Bataliê o wolnoœæ
witaminow¹ 1992 – 1994”. Ksi¹¿ka dokumentuje historyczne
zwyciêstwo milionów Amerykanów nad FDA (Food and Drug
Administration – Urz¹d ds. ¯ywienia i Lekarstw) i przemys³em
farmaceutycznym. Jeden z ustêpów w Ustawie o Dodatkowych
Substancjach Od¿ywczych, Zdrowiu i Edukacji (Dietary Supplement Health and Education Act – DSHEA) z sierpnia 1994 roku
zezwala³ w koñcu na swobodne rozpowszechnianie informacji
o zwi¹zku zdrowia z witaminami i umo¿liwi³ swobodny dostêp
do naturalnych substancji od¿ywczych.
Ksi¹¿ka ta demaskuje przemys³ farmaceutyczny jako warty
bilion dolarów inwestycyjny przemys³ „profitu z chorób”.
Koniec epidemii choroby sercowo–naczyniowej jest nie tylko logiczn¹ konsekwencj¹ natury, ale te¿ odpowiedzi¹ wielu ludzi na
mój apel o prawie do zdrowia. Reakcj¹ na wiadomoœæ, ¿e
zawa³y serca i udary mózgu s¹ skutkiem chronicznego niedoboru
witamin, by³o zorganizowanie siê firm farmaceutycznych w jeden
miêdzynarodowy kartel, chroni¹cy bez skrupu³ów swój rynek. Strategicznym jego za³o¿eniem by³o wyeliminowanie „konkurencji”
w postaci skutecznych, naturalnych metod leczenia a nadrzêdnym
21
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celem – niedopuszczenie do rozpowszechnienia informacji na
temat roli witamin i innych nie podlegaj¹cych opatentowaniu
naturalnych substancji w ochronie zdrowia i naturalnej profilaktyce. Moja ksi¹¿ka uka¿e ci fakty bezkompromisowej walki koncernów farmaceutycznych o zachowanie swojego rynku inwestycyjnego, którego obroty zale¿¹ od eskalacji chorób. Roczne obroty
rynku leków recepturowych, stosowanych przy chorobach uk³adu
kr¹¿enia, w samych Stanach Zjednoczonych przekraczaj¹ 100
miliardów dolarów. Leki te, w³¹czaj¹c beta–blokery, inhibitory
ACE, blokery wapnia, leki obni¿aj¹ce poziom cholesterolu i wiele
innych – zaledwie likwiduj¹ objawy, nie siêgaj¹c podstawowej,
komórkowej przyczyny choroby. Nie jest to niespodziank¹ ani
zbiegiem okolicznoœci. Wynika to z oczywistego faktu, ¿e przemys³ farmaceutyczny jest przemys³em inwestycyjnym; jego rynkiem s¹ Twoje choroby w Twoim ciele, a jego przysz³oœæ uzale¿niona jest od dalszego istnienia chorób. Zapobieganie, leczenie
przyczyn, a ponad wszystko eliminacja chorób zagra¿aj¹ potê¿nym interesom finansowym, kryj¹cym siê za fasad¹ przemys³u
farmaceutycznego.
Odkrycie, ¿e okreœlone sk³adniki od¿ywcze mog¹ zapobiegaæ
chorobom serca i leczyæ je na poziomie komórkowym stwarza
fundamentalne zagro¿enie dla samej istoty ca³ego farmaceutycznego przemys³u inwestycyjnego. Nie mog¹c zaprzeczyæ potwierdzonej przez naukê prawdzie moich odkryæ oraz faktowi, ¿e
zwierzêta nie maj¹ zawa³ów serca, poniewa¿ wytwarzaj¹ w³asn¹
witaminê C, lobbyœci przemys³u farmaceutycznego przedsiêwziêli
zakrojone na ogólnoœwiatow¹ skalê dzia³ania, maj¹ce na celu
zablokowanie rozprzestrzeniania siê tych informacji oraz wywieranie nacisku na narodowe i miêdzynarodowe cia³a legislacyjne,
w³¹czaj¹c w to Komisjê Organizacji Narodów Zjednoczonych
„Codex Alimentarius” (Komisja Standardów ¯ywieniowych).
Nieetycznym, priorytetowym celem lobby farmaceutycznego jest
zakazanie wszelkich ustaleñ na temat zwi¹zku zdrowia z naturalnymi, nie podlegaj¹cymi patentom sposobami terapii we
wszystkich krajach cz³onkowskich ONZ, czyli na ca³ym œwiecie.
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Miliony ludzi na œwiecie wiedz¹ teraz,
¿e musz¹ dzia³aæ wspólnie w walce o utrzymanie prawa do zdrowia, do nieograniczonego dostêpu do naturalnych metod leczenia, wspólnie przeciwstawiæ siê interesom koncernów farmaceutycznych. W tym celu powo³a³em do ¿ycia organizacjê pod
nazw¹: „Koalicja Dr Ratha w Obronie Zdrowia”, jednocz¹c¹
wszystkich ludzi, tak¿e i Ciebie. Zamieszczony na koñcu ksi¹¿ki
„Apel o wolnoœæ witaminow¹” jest podsumowaniem naszych
d¹¿eñ. Podejmij dzia³anie teraz – dla siebie i przysz³ych pokoleñ!
Moja ksi¹¿ka inauguruje proces tworzenia nowego systemu
opieki zdrowotnej. W ci¹gu ostatniej dekady sprzedanych zosta³o na ca³ym œwiecie kilka milionów jej egzemplarzy. Wprowadza ona ca³kowicie nowe rozumienie zdrowia i choroby, które
pozwoli ludziom wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za ich w³asny organizm
i stan zdrowia. Ksi¹¿ka ta jest fundamentem nowego systemu
opieki zdrowotnej, opartego na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

• Wiedza o naturalnym zdrowiu zast¹pi niezdrowe uzale¿nienie ludzi od medycyny opartej na farmaceutykach.

• Nasze dzieci bêd¹ siê uczyæ ju¿ w przedszkolach i szko³ach,
¿e ich cia³a nie produkuj¹ witaminy C oraz innych niezbêdnych sk³adników od¿ywczych, które musz¹ uzupe³niaæ, aby
zdrowo ¿yæ.

• Ka¿dy zrozumie, ¿e zdrowie i choroba nie s¹ zdeterminowane
na poziomie organów, ale na poziomie milionów komórek
buduj¹cych nasze cia³o.

• Twoje

mieszkanie jest punktem konsultacyjnym, w którym
ka¿dy mo¿e zasiêgn¹æ informacji na temat komórkowych
substancji od¿ywczych i ich dzia³ania.

• Priorytetem nowego systemu opieki zdrowotnej bêdzie zapobieganie chorobom oraz ich eliminacja za pomoc¹ metod
naturalnych.
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• Efektywne, bezpieczne i niedrogie terapie naturalne doprowadz¹ do likwidacji, obracaj¹cego miliardami dolarów i zorientowanego na objawy, farmaceutycznego przemys³u „profitu
z chorób”.

• Opieka

zdrowotna oparta na interesach wspólnoty, której
podmiotem jest zdrowie pacjenta, doprowadzi do poprawy
stanu zdrowia, wyd³u¿y czas ¿ycia i ograniczy koniecznoœæ
korzystania z drogiej medycyny interwencyjnej.

• Badania

naukowe w medycynie skupione na zapobieganiu
chorobom oraz ich eliminacji zast¹pi¹ badania nad lekami
kierowane przez w³aœcicieli akcji koncernów pod k¹tem
w³asnych interesów.

Zapraszamy Ciê do przy³¹czenia siê do naszej „Koalicji Dr Ratha
w Obronie Zdrowia”, w celu poprawy stanu Twego w³asnego
zdrowia, pomocy Twojej rodzinie, przyjacio³om i kolegom oraz
rozpoczêcia budowy nowego systemu opieki zdrowotnej we
w³asnej spo³ecznoœci.
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Dziesiêciopunktowy program Dr Ratha
w optymalizacji zdrowia
uk³adu kr¹¿enia.
Opisany w mojej ksi¹¿ce medyczny prze³om i jego udokumentowane wyniki zawar³em w praktycznym dziesiêciopunktowym programie.
1. Zrozum jak dzia³a Twój uk³ad kr¹¿enia.
D³ugoœæ naczyñ krwionoœnych: ¿y³, têtnic i naczyñ w³osowatych w Twoim uk³adzie kr¹¿enia wynosi ponad 100.000
kilometrów a ich powierzchnia porównywalna jest z du¿ym
stadionem pi³karskim. Jest to najwiêkszy organ w Twoim
organizmie. Twoje serce uderza 100 000 razy ka¿dego dnia,
wykonuj¹c najwiêkszy wysi³ek spoœród wszystkich organów.
Musisz zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e zdrowie ca³ego organizmu jest nierozerwalnie zwi¹zane ze zdrowym uk³adem kr¹¿enia a Twój wiek jest odzwierciedleniem stanu Twoich naczyñ krwionoœnych i serca.
2. Wzmocnij œciany swoich naczyñ krwionoœnych.
Niestabilnoœæ i uszkodzenia wystêpuj¹ce w œcianach naczyñ
krwionoœnych s¹ g³ównymi przyczynami powstawania z³ogów
mia¿d¿ycowych, prowadz¹cych do choroby sercowo–naczyniowej. Naturalnym „cementem” stabilizuj¹cym œciany naczyñ
krwionoœnych jest witamina C. My, w przeciwieñstwie do
zwierz¹t, produkuj¹cych w swoich w¹trobach optymaln¹ iloœæ
endogennej witaminy C, zatraciliœmy t¹ zdolnoœæ w procesie
ewolucji a nasza dzienna dieta nie zawiera wystarczaj¹cej iloœci tej najwa¿niejszej witaminy. Jakie s¹ tego konsekwencje?
Wystarczy spojrzeæ na statystyki œwiatowe – wzrastaj¹ca liczba zachorowañ na arteriosklerozê, zawa³y serce, udary mózgu – to nieuchronny skutek niedoboru witaminy C w diecie!
Zwierzêta nie cierpi¹ na choroby serca, poniewa¿ do ochrony naczyñ krwionoœnych produkuj¹ w³asn¹ witaminê C!
U ludzi, pozbawionych tej zdolnoœci, w œcianach naczyñ
powstaj¹ z³ogi mia¿d¿ycowe – przyczyna zawa³ów i udarów.
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3. Usuñ w sposób naturalny z³ogi zalegaj¹ce
w Twoich arteriach.
Cholesterol i cz¹steczki t³uszczu odk³adaj¹ siê wewn¹trz
œcian naczyñ krwionoœnych za pomoc¹ biologicznych „przylepców”. Proces ten mo¿e byæ odwracalny i mo¿na mu zapobiec, przez zastosowanie naturalnych substancji „teflonowych”, z których najwa¿niejsze to aminokwasy: lizyna i prolina. Te sk³adniki wraz z witamin¹ C pomagaj¹ usun¹æ
w sposób naturalny istniej¹ce z³ogi mia¿d¿ycowe.
4. RozluŸnij œciany swoich naczyñ krwionoœnych.
Z³ogi mia¿d¿ycowe i skurcze œcian naczyñ krwionoœnych s¹
g³ównymi przyczynami nadciœnienia têtniczego. Optymalny
dzienny suplement magnezu (naturalnego antagonisty wapnia) oraz witaminy C zapobiega spazmom œcian naczyñ krwionoœnych i normalizuje poziom ciœnienia krwi. Dodatkowe
korzyœci przynieœæ mo¿e zastosowanie w diecie naturalnego
aminokwasu – argininy.
5. Wyreguluj pracê swojego serca.
Serce jest silnikiem uk³adu kr¹¿enia, ka¿de jego uderzenie to
ogromnie istotna i skoordynowana praca milionów komórek.
Tak jak silnik Twojego samochodu, tak te¿ do prawid³owego
dzia³ania miliony komórek miêœnia sercowego potrzebuj¹
sta³ego dop³ywu „paliwa”. Na biologiczne „paliwo komórkowe” sk³adaj¹ siê: karnityna, koenzym Q-10, witaminy grupy
B oraz wiele minera³ów i pierwiastków œladowych. Optymalna dzienna dawka tych sk³adników optymalizuje pracê
serca jako pompy i wp³ywa na prawid³owe funkcjonowanie
elektrycznych komórek serca, odpowiedzialnych za regularny rym pracy serca.

26

1 WSTÊP

6. Chroñ swoje naczynia krwionoœne przed korozj¹.
Biologiczna korozja, czyli utlenianie, niszczy Twój uk³ad kr¹¿enia i przyspiesza proces starzenia. Do najwa¿niejszych naturalnych przeciwutleniaczy zaliczyæ mo¿na: witaminê C, witaminê E, beta-karoten i selen. Optymalne dzienne ich spo¿ycie
zapewnia skuteczn¹ ochronê przed biologiczn¹ „korozj¹”.
Nie pal, poniewa¿ sk³adniki dymu z papierosów przyspieszaj¹ ponad normê proces utleniania œcian Twoich naczyñ
krwionoœnych!
7. Regularnie uprawiaj æwiczenia fizyczne.
Aktywnoœæ fizyczna jest podstaw¹ zdrowia uk³adu kr¹¿enia.
Systematyczne uprawianie takich dyscyplin sportu jak: chodzenie, p³ywanie czy jazda na rowerze s¹ idealne dla nas
wszystkich, bez wzglêdu na wiek.
8. Stosuj zdrow¹ dietê.
Dieta naszych przodków sprzed tysiêcy lat obfitowa³a w pokarm roœlinny zawieraj¹cy: b³onnik i witaminy. Te preferencje dietetyczne ukszta³towa³y dzisiejszy metabolizm naszych
organizmów. Dieta bogata w owoce i warzywa, zawieraj¹ca
ma³e iloœci t³uszczów i cukrów sprzyja zdrowiu uk³adu
kr¹¿enia.
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9. ZnajdŸ czas na relaks.
Stres fizyczny i emocjonalny stanowi znany czynnik ryzyka
dla uk³adu kr¹¿enia. Zaplanuj czas na relaks, podobnie jak
planujesz Twoje terminy zwi¹zane z wykonywanym zawodem. Miej œwiadomoœæ, ¿e do produkcji adrenaliny, hormonu stresu, zu¿ywana jest w Twoim organizmie witamina C.
D³ugotrwa³y stres fizyczny lub emocjonalny wyczerpuje zapasy witamin oraz innych sk³adników od¿ywczych w organizmie i wymaga ich uzupe³nienia w diecie.
10. Zacznij od razu.
Mia¿d¿yca nie jest problemem wieku dojrza³ego. Zdaj sobie
sprawê z tego, ¿e proces odk³adania siê z³ogów w naczyniach
krwionoœnych rozpoczyna siê, jak dowodz¹ badania naukowe, nawet u dzieci, po przekroczeniu dziesiêciu lat. Zacznij
ju¿ dzisiaj chroniæ Twój uk³ad kr¹¿enia! Nie zwlekaj – im
szybciej wprowadzisz mój „Dziesiêciopunktowy program
optymalizacji zdrowia i funkcji uk³adu kr¹¿enia” tym masz
wiêksze szanse na d³ugie i zdrowe ¿ycie!
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Naturalne (komórkowe)
sk³adniki od¿ywcze
dla zachowania zdrowia
W dziesiêciopunktowym programie uzasadni³em potrzebê
dziennego suplementu witamin i innych sk³adników od¿ywczych w celu zachowania zdrowia uk³adu kr¹¿enia. Kieruj¹c siê œcis³ymi, naukowymi kryteriami opracowa³em Program Podstawowy zawieraj¹cy optymalny sk³ad substancji
od¿ywczych, który polecam wszystkim: dzieciom, m³odzie¿y i doros³ym. Wykorzysta³em w nim znacz¹ce funkcje: witaminy C i innych naturalnych substancji w metabolizmie uk³adu kr¹¿enia. Wymienione sk³adniki od¿ywcze bior¹ udzia³
w niezliczonych reakcjach biochemicznych komórek organizmu a chroniczny ich niedobór jest g³ówn¹ przyczyn¹ nieprawid³owej przemiany materii komórek i powstawania chorób.
Moje badania jasno dowodz¹, ¿e ten Program mo¿e zahamowaæ a nawet cofn¹æ, we wczesnym stadium, rozwój choroby
wieñcowej – przyczyny zawa³ów serca.
Szczegó³owe informacje na temat znaczenia komórkowych
sk³adników od¿ywczych w optymalnym funkcjonowaniu komórek organizmu znajdziesz w rozdziale 10.
Program Podstawowy uwzglêdnia ponad 30 witamin, minera³ów, aminokwasów i pierwiastków œladowych. Te niezbêdne
sk³adniki od¿ywcze zosta³y wybrane w oparciu o naukowe kryteria oraz ich g³ówn¹ funkcjê dostawców bioenergii do niezliczonych komórek tworz¹cych ludzkie cia³o tak, aby zapewniæ
mu jak najlepszy stan zdrowia uk³adu kr¹¿enia oraz zapobiec
chorobie sercowo–naczyniowej, jak równie¿ innym problemom zdrowotnym. Wykres na kolejnej stronie ilustruje minimalne dzienne dawki ka¿dego komórkowego sk³adnika od¿ywczego dla zdrowej, doros³ej osoby. Pacjenci i ludzie ze
specjalnymi potrzebami ¿ywieniowymi mog¹ podwoiæ lub
potroiæ te dawki.
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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze – zalecenia specjalne. Dla
pacjentów z pewnymi zaawansowanymi problemami zdrowotnymi, takimi jak: nadciœnienie têtnicze, cukrzyca, niewydolnoœæ serca i inne, opracowa³em Programy Uzupe³niaj¹ce,
zawieraj¹ce specjalny, dodatkowy sk³ad substancji od¿ywczych, których wyselekcjonowane dzia³anie uzupe³nia Program Podstawowy. Te specjalne zalecenia obejmuj¹ niektóre
niezbêdne sk³adniki w wiêkszych iloœciach lub uzupe³niaj¹
listê zaleceñ podstawowych.
Zalecane dawkowanie. Podan¹ iloœæ poszczególnych sk³adników od¿ywczych w Programie Podstawowym podzieli³em
na dwie szpalty – pierwsza z nich okreœla minimum dziennego zapotrzebowania dla zdrowej m³odzie¿y i doros³ych,
druga zaœ przeznaczona jest dla pacjentów z podwy¿szonym
zapotrzebowaniem na komórkowe sk³adniki od¿ywcze.
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specjalny,
dodatkowy
sk³ad
substancji
inozytol
30 –
150 mg
od¿ywczych,
których
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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
– bioenergia dla milionów komórek
Medycyna Komórkowa uzasadnia znaczenie witamin i innych
naturalnych sk³adników od¿ywczych w metabolizmie milionów
komórek naszego cia³a. Dziêki niej mo¿na wyjaœniæ znacz¹ce
i ró¿norodne sukcesy terapeutyczne, udokumentowane w mojej
ksi¹¿ce. Naukowe podstawy medycyny komórkowej zosta³y w skrócie przedstawione na stronach, które w³aœnie czytasz, detale
znajdziesz w rozdziale 10.
Zauwa¿, ¿e komórki naszych organizmów wykonuj¹ niezliczon¹
iloœæ ró¿nych funkcji: komórki gruczo³ów wytwarzaj¹ hormony,
krwinki bia³e pe³ni¹ funkcje obronne, a komórki miêœnia serca
produkuj¹ i przewodz¹ biologiczne impulsy elektryczne odpowiedzialne za bicie serca. Konkretna funkcja ka¿dej komórki jest
okreœlona za pomoc¹ „oprogramowania” genetycznego, zapisanego w j¹drze komórkowym.
Pomimo realizacji ró¿nych zadañ, istota zachodz¹cych w komórkach niezliczonych, biochemicznych reakcji jest podobna – ka¿da
z nich jest regulowana przez specjalne substancje, zwane biokatalizatorami, decyduj¹ce o rodzaju przemian, jakim ma ulec substancja wyjœciowa. Wiele z tych niezbêdnych biokatalizatorów:
np. okreœlone witaminy, minera³y, pierwiastki œladowe i niektóre
aminokwasy musz¹ byæ nieprzerwanie dostarczane w naszej diecie, poniewa¿ nie s¹ produkowane w ludzkim organizmie (najwa¿niejsze z nich znajdziesz w krótkim podsumowaniu na nastêpnej
stronie). Brak regularnego dop³ywu i odpowiednich iloœci tych noœników energii jest powodem wadliwego funkcjonowania komórek, organów a w konsekwencji przyczyn¹ powstawania chorób.
Niestety, konwencjonalna medycyna nadal nie akceptuje decyduj¹cej roli witamin i innych niezbêdnych sk³adników w prawid³owym funkcjonowaniu komórek i utrzymaniu dobrego stanu
zdrowia. Nowoczesna koncepcja Medycyny Komórkowej wprowadza ten poparty naukowymi doœwiadczeniami pogl¹d w codzienne ¿ycie i tylko kwesti¹ czasu jest zrozumienie o koniecznoœci optymalnego dziennego suplementu witamin i in. naturalnych
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sk³adników od¿ywczych. W ci¹gu kilku lat kwestia dziennych
dawek sk³adników ¿ywieniowych, ustalonych w oparciu o naukowo opracowane zalecenia Medycyny Komórkowej, stanie siê
spraw¹ oczywist¹ dla ka¿dego, tak samo jak jedzenie i picie.

Pojedyncza komórka (schemat)
Linia produkcyjna komórki
(Retikulum endoplazmatyczne)
J¹dro komórki
Zespó³ centralny
(Nukleus)

Elektrownia komórki
(Mitochondrium)

Wa¿ne biokatalizatory:
•
•
•
•
•
•

Witamina C
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B3
Witamina B5
Witamina B6

•
•
•
•
•

Witamina B12
Karnityna
Koenzym Q-10
Minera³y
Pierwiastki
œladowe

Program przemiany metabolicznej ka¿dej komórki jest œciœle
zdeterminowany przez informacjê genetyczn¹ zawart¹ w j¹drze
komórkowym.
Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
wykorzystywane s¹ w ka¿dej komórce jako biokatalizatory i noœniki energii. S¹ one konieczne
dla prawid³owego funkcjonowania milionów komórek.

Naturalne sk³adniki od¿ywcze – bioenergia dla milionów komórek
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Medycyna komórkowa – naturalna
kontrola nad chorobami uk³adu kr¹¿enia
Medycyna komórkowa dokumentuje i wprowadza, oparte o œcis³e
kryteria naukowe, podstawy walki z najwiêkszym wrogiem uprzemys³owionych spo³eczeñstw – zgonem z powodu choroby serca.
Ten kontekst jest ju¿ dla Ciebie oczywisty, ale pokrótce przypomnê, ¿e serce i uk³ad naczyñ krwionoœnych jest mechanicznie
najbardziej aktywnym organem ludzkim i jako taki ma najwiêksze zu¿ycie energii oraz najwiêksze zapotrzebowanie na witaminy i inne biokatalizatory. Ilustracja na stronie obok pokazuje najwa¿niejsze komórki buduj¹ce uk³ad kr¹¿enia.
Komórki œcian naczyñ krwionoœnych: Komórki œródb³onka
tworz¹ wewnêtrzn¹ blaszkê wyœcie³aj¹c¹ naczynia krwionoœne,
co wiêcej, spe³niaj¹ one wiele funkcji metabolicznych – reguluj¹c na przyk³ad lepkoœæ krwi. Zadaniem komórek miêœni g³adkich œcian naczyñ jest zapewnienie optymalnej stabilnoœci i elastycznoœci. G³adkie komórki miêœni produkuj¹ kolagen i inne moleku³y wzmacniaj¹ce, zapewniaj¹c optymaln¹ stabilnoœæ i tonus
œcian naczyñ krwionoœnych.
Komórki krwi: Miliony cia³ek krwi, kr¹¿¹cych w obiegu krwi nie
s¹ niczym innym, jak komórkami. S¹ one odpowiedzialne za
transport tlenu, odpornoœæ, wydalanie, gojenie ran i za wiele innych zadañ. Na kolejnych stronach opisa³em, jak niedobór witamin i innych niezbêdnych sk³adników w tych ró¿nych typach
komórek jest œciœle powi¹zany z najbardziej rozpowszechnionymi dzisiaj chorobami serca.
Komórki miêœnia sercowego: G³ównym zadaniem komórek
miêœnia sercowego jest zagwarantowanie ci¹g³oœci funkcji miêœnia sercowego jako pompy. Dlatego jeden z typów komórek
miêœnia sercowego wyspecjalizowany jest w wytwarzaniu i przewodzeniu biologicznej elektrycznoœci, dziêki której bije serce.
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Komórki œcian naczyñ krwionoœnych

Komórki ochronne (œródb³onek)

G³adkie komórki miêœni

Komórki krwi

Bia³e krwinki

P³ytki krwi

Komórki miêœnia sercowego

Komórki miêœnia sercowego
(Pompowanie krwi)

„Elektryczne”
komórki miêœnia sercowego
(Bicie serca)

Uk³ad kr¹¿enia zbudowany jest z milionów komórek.
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Niedobór witamin w komórkach
œcian naczyñ jest g³ówn¹ przyczyn¹
zawa³ów serca, udarów mózgu
oraz nadciœnienia têtniczego
D³ugotrwa³y niedobór witamin i innych niezbêdnych sk³adników
w milionach komórek œcian naczyñ krwionoœnych zak³óca ich
prawid³owe funkcjonowanie. Najbardziej rozpowszechnion¹ konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest nadciœnienie têtnicze oraz
rozwój z³ogów mia¿d¿ycowych, prowadz¹cych do zawa³ów serca
i udarów mózgu.

Nadciœnienie têtnicze

Zawa³y serca i udary mózgu

Niedobór witamin w komórkach œcian
naczyñ krwionoœnych mo¿e doprowadziæ do:
• zwiêkszonego napiêcia
œcian naczyñ
• zmniejszenia œrednicy naczyñ
• pogrubienia œcian naczyñ krwionoœnych i nadciœnienia têtniczego

Niedobór witamin w komórkach œcian
naczyñ krwionoœnych mo¿e doprowadziæ do:
• niestabilnoœci œcian naczyñ
• powstania uszkodzeñ i pêkniêæ
• powstania z³ogów mia¿d¿ycowych,
wyst¹pienia zawa³ów serca
i udarów mózgu
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Niedobór witamin w komórkach
miêœnia sercowego jest g³ówn¹
przyczyn¹ arytmii i niewydolnoœci serca
Medycyna komórkowa dokona³a prze³omu w ustaleniu przyczyn
chorób takich jak: niewydolnoœæ serca, czy arytmia. Chroniczny
niedobór witamin i innych niezbêdnych sk³adników w milionach
komórek miêœnia sercowego mo¿e doprowadziæ do nieprawid³owej pracy serca i zak³óceñ jego rytmu.

Naturalne regulatory
bicia serca

Arytmia serca

Niewydolnoœæ serca

Niedobór witamin w „elektrycznych” komórkach miêœnia serca
mo¿e doprowadziæ do:
• nieprawid³owego tworzenia
i przewodzenia impulsów
elektrycznych odpowiedzialnych za bicie serca
• arytmii serca

Niedobór witamin w komórkach
miêœnia serca mo¿e doprowadziæ
do:
• nieprawid³owego pompowania
krwi
• skrócenia oddechu, obrzêków
i szybkiego mêczenia siê
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Uwagi
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