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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
Ÿród³em bioenergii
Komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ elementarnym „paliwem”
biologicznym, które musi byæ w sposób ci¹g³y dostarczane organizmowi. Powszechnie znane s¹ inne Ÿród³a bioenergii i fakt
korzystania z nich organizmów ¿ywych, czyli: powietrze (tlen),
woda i pokarm (bia³ka, t³uszcze i wêglowodany).
Cech¹, która odró¿nia jednak komórkowe sk³adniki od¿ywcze
od wody, powietrza i pokarmu jest brak symptomów ich niedoboru. £atwo to sprawdziæ – wiadomym znakiem niedoboru wody
jest pragnienie, a pokarmów – g³ód, alarmuj¹cy brak tlenu wywo³uje dusznoœci. W przeciwieñstwie do tych sygna³ów brak,
czy niedobór naturalnych sk³adników od¿ywczych: witamin, aminokwasów, minera³ów, pierwiastków œladowych – tych wszystkich ¿yciowo wa¿nych noœników bioenergii komórkowej, nie
wywo³uje w organizmie jakichkolwiek symptomów fizycznych.
Pierwsz¹ oznak¹ d³ugotrwa³ego niedoboru witamin jest wybuch
choroby, a ca³kowity ich deficyt, jak przy szkorbucie, prowadzi
do œmierci w przeci¹gu kilku miesiêcy.
Dziœ, choæ do rzadkoœci nale¿¹ choroby spowodowane ostrym
niedoborem witamin, takie jak: szkorbut, beri-beri, czy krzywica,
szerz¹ siê schorzenia spowodowane chronicznym niedoborem
sk³adników od¿ywczych, a liczba ofiar stale roœnie. Ka¿dy z nas,
w mniejszym lub wiêkszym stopniu cierpi na deficyt witamin
i czêsto uzmys³awia sobie to po raz pierwszy wtedy, gdy choroba
rozwija siê i jest ju¿ z regu³y za póŸno. Przypomnij sobie opisane
w poprzednich rozdzia³ach choroby, spowodowane niedoborem
sk³adników od¿ywczych, takie jak: zawa³ serca, czy udar mózgu.
Ich wybuch nastêpuje nagle, ale spowodowany zosta³ trwaj¹cym
wiele lat przewlek³ym rozwojem choroby. G³ówn¹ przyczyn¹
wielu chronicznych schorzeñ jest sta³e wyczerpanie Ÿróde³ bioenergii w milionach komórek organizmu.
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Tlen

Woda

Faktory komórkowe

Pokarm

· witaminy
· aminokwasy
· minera³y
· pierwiastki œladowe

· cukry
· t³uszcze
· bia³ka

Brakuj¹ce Ÿród³a
bioenergii

Wczesne sygna³y
alarmowe

Œmieræ nastêpuje
w ci¹gu

brak tlenu

uduszenie

kilku minut

brak wody

pragnienie

kilku dni

brak po¿ywienia

g³ód

kilku tygodni

ca³kowity brak
witamin

brak sygna³ów!

kilku miesiêcy
(np. szkorbut)

niedobór witamin

brak sygna³ów!

wielu lat
(np. zawa³ serca)

ród³a bioenergii w organizmie i konsekwencje ich niedoboru
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Podstawy medycyny komórkowej
Medycyna komórkowa otwiera nowy rozdzia³ w medycynie
i opiece zdrowotnej na ca³ym œwiecie. Podstaw¹ tego nowego
medycznego punktu widzenia jest definiowanie zdrowia i choroby na poziomie komórkowym, czyli ogólnie mówi¹c: optymalne
funkcjonowanie komórek organizmu jest warunkiem wstêpnym
dobrego stanu zdrowia, natomiast nieprawid³owe funkcjonowanie komórek jest przyczyn¹ powstania chorób.
Medycyna komórkowa dokonuje równie¿ prze³omu w patogenezie chronicznych chorób, który wychodzi daleko poza obszar
schorzeñ sercowo–naczyniowych. W rzeczywistoœci, przyczyn
najczêœciej spotykanych w naszych czasach chorób nale¿y szukaæ
w samych komórkach organizmu i ich wadliwych procesach
metabolicznych. Powodem nieprawid³owego dzia³ania milionów
komórek organizmu jest chroniczny niedobór witamin, okreœlonych aminokwasów, minera³ów, czy te¿ pierwiastków œladowych.
Medycyna komórkowa pomaga tak¿e wyjaœniæ, dlaczego w³aœnie
choroba sercowo–naczyniowa jest g³ówn¹ przyczyn¹ œmierci
w wielu krajach. Odpowiedz jest prosta: serce i uk³ad kr¹¿enia
s¹ ze wzglêdu na wykonywan¹ pracê (pompowanie i ci¹g³y
przep³yw krwi przez naczynia) najbardziej aktywnymi mechanicznie organami naszego cia³a. Przy tak du¿ym nak³adzie mechanicznym, proporcjonalnie wysokie jest te¿ zu¿ycie czynników
komórkowych. Spróbuj porównaæ silnik, czyli najbardziej aktywn¹
czêœæ Twojego samochodu, wymagaj¹c¹ szczególnej pielêgnacji
i regularnego uzupe³niania stanu oleju – z Twoim sercem. Ono
równie¿ potrzebuje szczególnego traktowania i regularnego dop³ywu odpowiednich sk³adników od¿ywczych.
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Za³o¿enia medycyny komórkowej
I.

Zdrowie i choroba okreœlone s¹ na poziomie milionów
komórek tworz¹cych nasze cia³o i organy.

II. Witaminy i inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze potrzebne s¹ w niezliczonych reakcjach biochemicznych,
zachodz¹cych w ka¿dej komórce. D³ugotrwa³y niedobór witamin i innych niezbêdnych sk³adników prowadzi do niedoczynnoœci komórek i stanowi g³ówn¹ przyczynê chorób serca i uk³adu kr¹¿enia oraz innych
chronicznych schorzeñ.

III. Choroby serca i uk³adu kr¹¿enia wystêpuj¹ szczególnie
czêsto, poniewa¿ komórki uk³adu kr¹¿enia zu¿ywaj¹
du¿e iloœci witamin i innych niezbêdnych substancji.
Wysokie obci¹¿enie mechaniczne serca i œcian naczyñ
krwionoœnych, spowodowane biciem serca i przep³ywem krwi wyjaœnia podwy¿szone zu¿ycie komórkowych sk³adników od¿ywczych.

IV. Optymalne dostarczanie w diecie witamin i innych
komórkowych sk³adników od¿ywczych jest kluczem do
skutecznej profilaktyki i leczenia chorób serca i uk³adu
kr¹¿enia, jak równie¿ innych chronicznych schorzeñ.
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G³ówn¹ funkcj¹ komórkowych sk³adników
od¿ywczych jest dostarczenie energii
dla metabolizmu komórkowego.
Zamieszczony na nastêpnej stronie schemat przedstawia, w jaki
sposób okreœlone komórkowe sk³adniki od¿ywcze wype³niaj¹
¿yciowo wa¿n¹ funkcjê noœników bioenergii w metabolizmie
komórkowym:
• Acetylokoenzym A (acetylo-CoA), wa¿ny zwi¹zek metaboliczny ka¿dej komórki. Jest on niezbêdny w przemianach
katabolicznych t³uszczów, wêglowodanów i bia³ek i ich zamiany w bioenergiê. Acetylo-CoA jest równie¿ zwi¹zkiem
wyjœciowym do licznych syntez zachodz¹cych w organizmie.
Ta kluczowa moleku³a naszej przemiany materii potrzebuje
do w³asnej syntezy – witaminy B5 (kwasu pantotenowego),
elementu sk³adowego koenzymu A. Niedobór witaminy B5
prowadzi do obni¿enia poziomu acetylu-koenzymu A oraz
do „zastoju” metabolicznego. Mo¿e to spowodowaæ wzrost
poziomu cholesterolu i innych t³uszczów we krwi. Optymalne dostarczanie witaminy B5 likwiduje ten zastój i prowadzi
do niezak³óconej produkcji energii komórkowej.
• Witamina B3 (niacyna) jest moleku³¹ transportuj¹c¹ energiê
dla jednego z najwa¿niejszych noœników energii komórkowej
– dwunukleotydu nikotynamidoadeninowy (NAD). Witamina C wspomaga proces przy³¹czania siê atomów wodoru do
zubo¿a³ych w energiê moleku³ transportowych NAD i przez
to – do dodania biologicznej energii. Bogate w energiê moleku³y noœne NAD-H dysponuj¹ zatem energi¹ potrzebn¹ do
tysiêcy reakcji metabolicznych. Odpowiednie dostarczanie
witaminy B3 i witaminy C jest wiêc niezbêdne dla utrzymania
optymalnego transportu energetycznego.
• Witamina B2 (ryboflawina) oraz witamina C razem dzia³aj¹
w podobny sposób. Witamina B2 jest strukturalnym sk³adnikiem moleku³y transportuj¹cej energiê – dwunukleotydu
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flawino-adeninowego (FAD), a witamina C dostarcza bioenergii potrzebnej do aktywacji milionów bogatych w bioenergiê moleku³ FADH2.

Komórkowe
sk³adniki
od¿ywcze

Produkcja
bioenergii
w ka¿dej
komórce

Wa¿ne noœniki
bioenergii

Wa¿ne sk³adniki od¿ywcze dostarczaj¹ bioenergiê do ka¿dej komórki.
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Naukowe fakty o komórkowych
sk³adnikach od¿ywczych
Œwiatowy sukces terapeutyczny komórkowych sk³adników od¿ywczych w walce z chorobami serca i uk³adu kr¹¿enia zosta³
udokumentowany naukowo. Równie¿ dok³adnie poznane zosta³y
wszystkie sk³adniki od¿ywcze i ich biochemiczny sk³ad. Dziêki
temu, sukcesy zdrowotne pacjentów, opisane w mojej ksi¹¿ce
mo¿na powielaæ, co oznacza, ¿e ka¿dy z nas, bez wzglêdu na
miejsce zamieszkania, mo¿e ten sukces powtórzyæ. Nad ka¿dym
z licznych komórkowych sk³adników od¿ywczych przeprowadzono niezliczon¹ iloœæ badañ naukowych. Dzia³ania poszczególnych sk³adników zosta³y podsumowane w tym rozdziale, a co
ciekawe – te informacje znajdziesz równie¿ we wszystkich czo³owych podrêcznikach biologii i biochemii, jak chocia¿by w standardowej pozycji „Biochemistry”, której autorem jest profesor
Uniwersytetu Stanforda – Lubert Stryer.
Podczas gdy w podrêcznikach biochemii znajdziesz dok³adne
informacje na temat znaczenia dla zdrowia witamin i innych
sk³adników komórkowych, to zapewne zaskoczony bêdziesz
prawie ca³kowitym brakiem tych ¿yciowo wa¿nych informacji
w podrêcznikach medycznych. Wiod¹cy podrêcznik dla kardiologów – Heart Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine
(Choroby serca. Podrêcznik kardiologii) Eugena Braunwalda pojawi³ siê na rynkach ksiêgarskich w czwartym ju¿ wydaniu. Na
blisko 1800 stronach poœwiêconych chorobom serca, autor nie
wspomnia³ ani razu o witaminie C. Teraz okazuje siê, ¿e niedobór witaminy C jest g³ówn¹ przyczyn¹ chorób serca!
Œwiatowa medycyna doœwiadczy ju¿ w nastêpnych latach rewolucyjnego przewrotu. Ksi¹¿ka, któr¹ w³aœnie trzymasz w rêku,
doprowadzi do konstruktywnych zmian w sposobie myœlenia
i dzia³ania. Dlatego zwracam siê w niej te¿ do szybko rosn¹cej
liczby lekarzy: otwórzcie siê na uzasadnione naukowo, naturalne
metody leczenia! Bezdyskusyjne oraz nie do podwa¿enia s¹ nastêpuj¹ce cechy i mechanizmy dzia³ania wa¿niejszych komórkowych sk³adników od¿ywczych:
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Witamina C
• jest nieodzowna przy stabilizacji naczyñ krwionoœnych, tkanek
miêœnia sercowego i innych organów cia³a;
• odgrywa wa¿n¹ rolê w szybkim gojeniu ran, w³¹czaj¹c w to
miliony mikroskopijnych zranieñ i uszkodzeñ w œcianach naczyñ krwionoœnych;
• jest najwa¿niejszym przeciwutleniaczem w organizmie. Optymalna iloœæ witaminy C skutecznie chroni uk³ad kr¹¿enia oraz
organizm przed biologiczn¹ korozj¹;
• jest znacz¹cym biokatalizatorem dla niezliczonej iloœci etapów reakcji przemian metabolicznych np. przy rozk³adzie
cholesterolu;
• jest niezast¹pionym dawc¹ bioenergii metabolicznej dla wa¿niejszych noœników energii NAD-H, NADP-H, FAD-H.
Witamina E (tokoferol)
• jest najwa¿niejszym, rozpuszczalnym w t³uszczach antyoksydantem;
• chroni cz¹steczki t³uszczów we krwi przed utlenieniem np. LDL;
• chroni przed utlenianiem b³ony zewnêtrzne milionów komórek organizmu, nie wy³¹czaj¹c komórek serca i œcian têtnic;
• zmniejsza lepkoœæ p³ytek krwi i wp³ywa na optymalny przep³yw krwi;
Beta-karoten (prowitamina A)
• jest nastêpnym, wa¿niejszym antyoksydantem rozpuszczalnym
w t³uszczach;
• wp³ywa na optymaln¹ lepkoœæ krwi i zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów;
Witamina B1 (tiamina)
• jest kofaktorem dla pirofosforanu, jednego z najwa¿niejszych
biokatalizatorów przemiany materii.
• wnosi wk³ad w utrzymanie optymalnej gospodarki energetycznej komórek serca, uk³adu kr¹¿enia i innych organów.
Witamina B2 (ryboflawina)
• stanowi strukturaln¹ czêœæ FAD – transportera energii we
wszystkich komórkach.
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Witamina B3 (niacyna, witamina PP)
• jest czêœci¹ sk³adow¹ moleku³ transportuj¹cych energiê –
NAD i spokrewnionych noœników energii; witamina C ponownie „³aduje” bioenergi¹ „zu¿yte” noœniki; z powodu wysokiego nak³adu pracy komórek miêœnia sercowego niezbêdny jest optymalny dop³yw tego „biologicznego paliwa”.
Witamina B5 (kwas pantotenowy)
• jest czêœci¹ sk³adow¹ acetylokoenzymu A – kluczowej moleku³y przemiany materii ka¿dej komórki organizmu. Jest ona
niezbêdna w przemianach komórkowych wêglowodanów,
t³uszczów i bia³ek;
• jest nieodzowna w zapobieganiu „zastoju” metabolicznego.
Witamina B6 (pirydoksyna)
• jej fosforanowa pochodna – fosforan pirydoksalu jest jednym
z wa¿niejszych biokatalizatorów w przemianach aminokwasów i bia³ek, w komórkach organizmu;
• jest niezast¹piona przy produkcji czerwonych krwinek, noœników tlenu do komórek uk³adu kr¹¿enia oraz do wszystkich
innych komórek cia³a.
Witamina B12 (kobalamina)
• jest równie¿ niezbêdna do produkcji erytrocytów – krwinek
czerwonych;
• jest niezast¹piona dla prawid³owych przemian bia³ek i okreœlonych kwasów t³uszczowych;
• niedobór witaminy B12 powoduje z³oœliw¹ anemiê – ciê¿k¹
formê niedokrwistoœci.
Kwas foliowy
• odgrywa równie¿ decyduj¹c¹ rolê w transporcie tlenu, przez
wspó³udzia³ w regulacji tworzenia i dojrzewania krwinek
czerwonych. Trzy ostatnie witaminy stanowi¹ dobry przyk³ad
wzajemnej wspó³pracy, dlatego bardzo wa¿na jest znajomoœæ
w³asnych potrzeb: w jakich iloœciach i które z tych naturalnych substancji potrzebuje mój organizm dla optymalnego
funkcjonowania?
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Biotyna
• jest jednym z wa¿niejszych biokatalizatorów w metabolizmie
wêglowodanów, t³uszczów oraz bia³ek.
Inozytol
• jest biokatalizatorem w metabolizmie bia³ek, t³uszczów
i wêglowodanów;
• jest tak¿e poœrednikiem w wymianie biologicznej informacji –
pomaga w opracowaniu informacji przekazanej komórkom,
na przyk³ad tej zawartej w hormonach. Znaczenie inozytolu,
dla chocia¿by uk³adu kr¹¿enia, jest oczywiste, poniewa¿
w³aœnie tam ogromn¹ rolê w regulacji pracy serca odgrywaj¹
hormony, takie jak: adrenalina, czy insulina.
Witamina D
• jest niezbêdna jest do prawid³owego metabolizmu wapnia
i fosforu w organizmie;
• jest potrzebna do wzrostu i ustabilizowania koœci i zêbów.
Przez wieki niedobór witaminy D by³ czêst¹ przyczyn¹ chorób
u dzieci, powoduj¹c zahamowanie wzrostu oraz zniekszta³cenie budowy. Dzisiaj w wielu krajach mleko wzbogacane
jest w witaminê D;
• potrzebna jest tak¿e dla optymalnego metabolizmu wapnia
w œcianach naczyñ krwionoœnych, tak¿e do usuwania wapnia
ze z³ogów mia¿d¿ycowych.
Minera³y
• s¹ miêdzy innymi wa¿nymi dla ¿ycia katalizatorami, niezbêdnymi w du¿ej liczbie reakcji, zachodz¹cych podczas przemian metabolicznych. Najwa¿niejszymi spoœród nich s¹ wapñ,
magnez i potas.
Wapñ
• pe³ni ró¿norodne funkcje w uk³adzie sercowo – naczyniowym.
Przede wszystkim odpowiada za utrzymanie prawid³owej
czynnoœci serca, przez wp³yw na przewodzenie impulsów
nerwowych;
• pe³ni szczególnie istotn¹ rolê w procesie kszta³towania siê
tkanki kostnej.
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Magnez
• jest naturalnym antagonist¹ wapnia;
• pomaga obni¿yæ wysokie ciœnienie krwi;
• wp³ywa na normalizacjê nieregularnego bicia serca.
Potas
• jest szczególnie istotny w regulacji impulsów nerwowych,
w³¹czaj¹c w to regulacjê systemu wytwarzania i przewodzenia impulsów serca.
Pierwiastki œladowe
• s¹ wa¿nymi dla ¿ycia biokatalizatorami, niezbêdnymi w tysi¹cach biochemicznych reakcji przemiany materii. Du¿¹ rolê
w metabolizmie odgrywaj¹ nastêpuj¹ce z nich: cynk, mangan,
miedŸ, selen, chrom i molibden. Ju¿ sama ich nazwa wskazuje, ¿e s¹ potrzebne tylko w nieznacznych, œladowych iloœciach.
Jednak najmniejszy brak jakiegokolwiek z pierwiastków œladowych wywo³uje objawy niedoboru i nieprawid³ow¹ przemianê materii organizmu.
Aminokwasy
• s¹ jednostkami strukturalnymi bia³ek. Wiêkszoœæ aminokwasów w naszym organizmie pochodzi z bia³ek zawartych w naszej codziennej diecie. Wiele z nich mo¿e zostaæ w razie potrzeby wytworzonych w organizmie; nosz¹ one nazwê aminokwasów endogennych. Aminokwasy, których nasz organizm
nie potrafi wyprodukowaæ, nosz¹ nazwê aminokwasów
egzogennych.
Lizyna
• jest aminokwasem egzogennym, co oznacza, ¿e musi on zostaæ
dostarczony z pokarmem;
• jest wa¿nym elementem buduj¹cym kolagen i inne moleku³y
stabilizuj¹ce;
• jest wa¿n¹ substancj¹ „teflonow¹” œcian têtnic;
• jest substancj¹ wyjœciow¹ do produkcji w³asnej organizmu –
aminokwasu karnityny.
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Prolina
• jest strukturaln¹ jednostk¹ moleku³ kolagenu;
• wspó³uczestniczy w „teflonowej” ochronie œcian têtnic;
• w przeciwieñstwie do lizyny, mo¿e byæ produkowana w organizmie – jest wiêc aminokwasem endogennym, jednak produkowane iloœci proliny s¹ czêsto niewystarczaj¹ce.
Arginina
• jest substancj¹ wyjœciow¹ dla uwolnienia tlenku azotu, najsilniejszego, znanego czynnika rozkurczaj¹cego œciany naczyñ
krwionoœnych i normalizuj¹cego podwy¿szone ciœnienie
têtnicze;
• zmniejsza lepkoœæ p³ytek krwi i usprawnia przep³yw krwi.
Karnityna
• jest wytwarzana przez organizm, czêsto jednak w niewystarczaj¹cych iloœciach. Optymalny dodatek karnityny jest niezbêdny dla:
• niezak³óconej przemiany t³uszczów, szczególnie
trójglicerydów;
• spe³nienia wa¿nej roli, jako transportera materia³ów energetycznych np. kwasów t³uszczowych do biologicznej elektrowni komórki: mitochondriów;
• optymalnego dzia³ania komórek miêœnia sercowego, które
z powodu wysokich nak³adów pracy, maj¹ szczególnie du¿e
zapotrzebowanie na karnitynê;
• poprawy pracy serca jako pompy przy niewydolnoœci serca –
jak udowodni³y badania kliniczne;
• normalizacji rytmu serca u pacjentów z arytmi¹ – jak udowodni³y badania kliniczne. W obu przypadkach karnityna
poprawia energetyczn¹ wydajnoœæ i przez to sprawnoœæ
milionów komórek miêœnia sercowego.
Cysteina
• jest wa¿n¹ substancj¹ wyjœciow¹ do produkcji glutationu,
jednego z najbardziej znacz¹cych antyoksydantów. Wraz
z innymi, jest on odpowiedzialny za ochronê tkanek organizmu przed wolnymi rodnikami.
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Inne wa¿ne sk³adniki
Koenzym Q-10
• znany te¿ jako ubichinon, odgrywa wyró¿niaj¹c¹ rolê biokatalizatora w ³añcuchu oddechowym, zachodz¹cym w centrum energetycznym komórek – mitochondriach;
• jest szczególnie wa¿ny dla zaopatrzenia komórek miêœniowych organizmu w bioenergiê, w³¹cznie z tkank¹ miêœnia
sercowego, w której obrót koenzymu Q10 jest szczególnie
wysoki, ze wzglêdu na nak³ad wykonywanej pracy.
Piknogenol
• nale¿y do grupy bioflawonoidów, które spe³niaj¹ istotn¹ rolê
biokatalizatorów w ro¿nych przemianach metabolicznych;
• wspomaga stabilizuj¹ce dzia³anie witaminy C na tkankê ³¹czn¹, w³¹cznie z tkank¹ œcian naczyñ krwionoœnych;
• jest wa¿nym antyoksydantem.
Najnowsze wyniki prowadzonych doœwiadczeñ i badañ klinicznych poszerzaj¹ ci¹gle nasz¹ wiedzê, dotycz¹c¹ niezwykle istotnego znaczenia komórkowych sk³adników od¿ywczych w zachowaniu ludzkiego zdrowia. Jest tylko kwesti¹ czasu, by ta
wiedza sta³a siê dobrem powszechnym, nie tylko dla œwiata
medycznego, ale równie¿ dla ca³ej ludzkoœci. W tym interesie
powsta³a moja ksi¹¿ka.
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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
w porównaniu z konwencjonaln¹ terapi¹
sercowo–naczyniow¹
Zamieszczona poni¿ej tabela pokazuje efektywne dzia³anie terapeutyczne i brak jakichkolwiek skutków ubocznych stosowanych
sk³adników od¿ywczych, w porównaniu z konwencjonalnymi
preparatami, proponowanymi przez przemys³ farmaceutyczny
np. aspiryna, czy leki obni¿aj¹ce poziom cholesterolu.

1. Naukowo potwierdzone dzia³anie:
leki
farmaceutyczne

komórkowe
sk³adniki
od¿ywcze

a) w œcianie têtnicy:
stabilizacja
proces leczenia
ochrona „teflonowa”
ochrona antyoksydacyjna
energia komórkowa
zmniejszone napiêcie œcian

?
?
?
?
?
?

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

b) w strumieniu krwi:
obni¿enie czynników ryzyka
skorygowana lepkoœæ
energia komórkowa

?
Tak
?
?

Tak
Tak
Tak
Tak

2. Mo¿liwoœæ wyst¹pienia powa¿nych skutków ubocznych:
leki obni¿aj¹ce poziom
cholesterolu
aspiryna

ryzyko chorób nowotworowych, uszkodzenia w¹troby
krwawienia ¿o³¹dka, jelit,
mózgu (udary)

komórkowe
sk³adniki od¿ywcze

skutki uboczne – brak;
substancje naturalne
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Medycyna konwencjonalna kontra
medycyna komórkowa:
porównanie celów terapeutycznych
Medycyna konwencjonalna
Moje zalecenia dotycz¹ce zdrowia komórkowego wytrzymuj¹
porównanie z wszelkimi innymi metodami farmakologicznymi
w zakresie zdrowia uk³adu kr¹¿enia. Leki medycyny konwencjonalnej skupiaj¹ siê na symptomach, takich jak: obni¿anie
poziomu cholesterolu, redukcja innych czynników ryzyka,
zmiana stylu ¿ycia. Metody te chybiaj¹ kluczowych celów
w zapewnieniu zdrowia uk³adu kr¹¿enia, takich jak optymalna
stabilnoœæ i naprawa naczyñ, ochrona antyoksydacyjna oraz
zapewnienie komórkom bioenergii.

Niejasne cele
medycyny konwencjonalnej
na poziomie komórkowym

Choroba wieñcowa

A. Wewn¹trz œciany naczynia
•
•
•
•
•
•
•

?
?
?
?
?
?
?

B. We krwi
• Obni¿anie poziomu
cholesterolu
• ?
• ?

+
Zdrowy styl ¿ycia
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Medycyna komórkowa
W odró¿nieniu od medycyny konwencjonalnej, moje zalecenia
dotycz¹ce zachowania zdrowia komórkowego maj¹ zdefiniowane biologiczne cele. Naukowe podstawy medycyny komórkowej
okreœlaj¹ cele terapeutyczne w specyfice chorób serca i uk³adu
kr¹¿enia, uwzglêdniaj¹c profilaktykê i leczenie w dotychczas nieprzewidzianym zakresie. Przy tym wzmacniana jest stabilnoœæ
œciany naczynia krwionoœnego, uruchomione zostaj¹ mechanizmy
procesu leczenia naczyñ, zapewniona zostaje ochrona antyoksydacyjna i „teflonowa”. Najwa¿niejsze biologiczne cele tej naturalnej terapii sercowo–naczyniowej z u¿yciem komórkowych
sk³adników od¿ywczych podsumowuje poni¿szy rysunek.
Jasne cele
medycyny komórkowej

Choroba wieñcowa

A. Wewn¹trz œciany naczynia
•
•
•
•
•
•
•

stabilizacja œciany naczynia
leczenie œciany
cofniêcie siê z³ogów
ochrona „teflonowa”
ochrona antyoksydacyjna
zapewnienie komórkom bioenergii
rozluŸnienie œciany naczynia

B. We krwi
• obni¿enie poziomu czynników
ryzyka
• optymalna lepkoœæ krwi
• zdrowe komórki krwi

+
Zdrowy styl ¿ycia

Naturalne cofniêcie siê
choroby jest mo¿liwe!
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Medycyna konwencjonalna a medycyna
komórkowa: porównanie skutecznoœci
i bezpieczeñstwa
Skutecznoœæ
Terapia konwencjonalna ogranicza siê w zasadzie do leczenia
jednego po drugim symptomów choroby sercowo–naczyniowej.
Jako ¿e wiêkszoœæ pacjentów z niewydolnoœci¹ serca cierpi
równoczeœnie na wiele ro¿nych dolegliwoœci, czêsto przepisuje
im siê kilka lekarstw.
Zalecane przeze mnie naturalne substancje od¿ywcze dostarczaj¹ „paliwa komórkowego” do milionów komórek, usuwaj¹
przyczyny i stwarzaj¹ mo¿liwoœci jednoczesnej poprawy b³êdnego funkcjonowania komórek w ró¿nych obszarach uk³adu
kr¹¿enia.

Medycyna konwencjonalna ³agodzi objawy
Typ leków
Leczenie objawów
Azotany

Dusznica bolesna

(Objawy)

Leki przeciwarytmiczne

Zaburzenia rytmu
(Objawy)
i przewodnictwa serca

Beta-blokery

Nadciœnienie têtnicze

(Objawy)

Leki moczopêdne
(diuretyki)

Niewydolnoœæ serca

(Objawy)

Medycyna komórkowa usuwa
le¿¹ce u podstaw choroby przyczyny
Choroba wieñcowa
Komórkowe
sk³adniki
od¿ywcze

Niewydolnoœæ serca
Arytmia serca

Nadciœnienie têtnicze
„Paliwo komórkowe”
dla wszystkich komórek i organów
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Bezpieczeñstwo
Kolejn¹ wa¿n¹ przewag¹ moich zaleceñ wobec konwencjonalnych terapii lekowych jest bezpieczeñstwo ich stosowania oraz
fakt, i¿ nieznane s¹ dzia³ania uboczne. Aspekty bezpieczeñstwa
sk³adników od¿ywczych poruszy³ i podsumowa³ dr A. Bendich,
na ³amach artyku³u opracowanego dla New York Academy of
Sciences (Nowojorskiej Akademii Nauk). Wykaza³ on, ¿e wszystkie plotki na temat dzia³añ ubocznych witamin s¹ bezpodstawne
i rozpowszechniane w interesie przemys³u farmaceutycznego,
w celu wytworzenia fa³szywej zale¿noœci pacjentów od wy¿ej
wymienionych leków przepisywanych na receptê.
Sposób dzia³ania komórkowych sk³adników od¿ywczych w porównaniu z ryzykiem konwencjonalnej terapii farmakologicznej
znajdziesz w tabeli poni¿ej:

Medycyna konwencjonalna
Terapia
Leki obni¿aj¹ce
poziom
cholesterolu
Aspiryna

Blokery wapnia

Potencjalne
dzia³ania uboczne
Nowotwory, uszkodzenie
w¹troby, zanik miêœni

Dokumentacja

Zawa³ serca, udar mózgu,

PDR

wrzód ¿o³¹dka,
rozpad kolagenu

Brooks

Nowotwory

Psaty

Konsultacja lekarska
(PDR)

Medycyna komórkowa
Terapia

Potencjalne
dzia³ania uboczne

Komórkowe

Nieznane

sk³adniki od¿ywcze

Dokumentacja
Bendich
(patrz: spis literatury)
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¯yæ d³u¿ej i zdrowiej!
Starzenie siê organizmu jest powoln¹ form¹ choroby sercowo–
naczyniowej. Prêdkoœæ, z jak¹ siê starzejesz, zale¿na jest wprost
od stanu zdrowia Twojego uk³adu kr¹¿enia. Szczególnie wa¿ne
jest optymalne dzia³anie œcian, licz¹cego 100 000 kilometrów
d³ugoœci ruroci¹gu têtnic, ¿y³ i naczyñ w³osowatych, poniewa¿
system naczyñ krwionoœnych nieustannie zaopatruje wszystkie
organy Twojego cia³a i miliardy komórek w tlen i niezbêdne dla
¿ycia sk³adniki pokarmowe.

Twój organizm ma tyle lat,
ile Twój uk³ad kr¹¿enia.

• Je¿eli siê w porê nie zabezpieczysz, postêpuj¹cy proces starzenia doprowadzi do stopniowego pogrubienia œcian naczyñ
krwionoœnych i w konsekwencji do b³êdnego funkcjonowania
miliardów komórek. To spowoduje dalsze przyspieszenie procesu starzenia poszczególnych organów i ca³ego organizmu.
• Komórkowe sk³adniki od¿ywcze chroni¹ w sposób naturalny
nie tylko Twoje serce i uk³ad kr¹¿enia, ale spowolniaj¹ proces
starzenia siê organizmu i wnosz¹ wk³ad w d³ugie i zdrowe
¿ycie.
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Pytania i odpowiedzi w kontekœcie
komórkowych sk³adników od¿ywczych
Co obejmuj¹ moje zalecenia dla naturalnego zdrowia serca
i uk³adu kr¹¿enia?
Ju¿ w pierwszych rozdzia³ach tej ksi¹¿ki zamieœci³em mój dziesiêciopunktowy program optymalizacji zdrowia i funkcji uk³adu
kr¹¿enia. Ten program wyraŸnie pokazuje, ¿e naturalne zdrowie
uk³adu kr¹¿enia zale¿ne jest nie tylko od optymalnego dodatku
komórkowych sk³adników od¿ywczych, ale równie¿ od odpowiedniego od¿ywiania, regularnej aktywnoœci fizycznej i relaksu.
Ka¿de dodatkowe dzia³anie jest dope³nieniem funkcji sk³adników od¿ywczych, ale nie mo¿e jej zast¹piæ. W centrum zachowania zdrowia uk³adu kr¹¿enia stoi optymalizacja przemiany materii,
przede wszystkim komórek serca i naczyñ krwionoœnych, czyli
komórek o wysokich wymaganiach biochemicznych, przez odpowiednie zaopatrzenie w witaminy i inne substancje od¿ywcze.
Czy komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ korzystne
tylko dla pacjentów z chorobami uk³adu kr¹¿enia,
czy te¿ dla wszystkich?
Komórkowe sk³adniki od¿ywcze zalecam wszystkim – kobietom
i mê¿czyznom bez wzglêdu na wiek, dorastaj¹cym i starym. Powód
jest prosty: serce i uk³ad kr¹¿enia s¹ najbardziej aktywnymi mechanicznie organami naszego cia³a i dlatego maj¹ szczególnie wysokie
zapotrzebowanie na sk³adniki energetyczne. Codzienne uzupe³nienie diety o komórkowe sk³adniki od¿ywcze zapobiega niedoborom
energetycznym w milionach komórek serca i uk³adu kr¹¿enia oraz
chroni przed chorobami. Równie du¿e zapotrzebowanie na sk³adniki energetyczne obserwujemy w okresie rozwoju organizmu,
szczególnie od 10-tego roku ¿ycia, lub przy podwy¿szonym stresie
emocjonalnym. Dlatego sensownym jest dodatek komórkowych
sk³adników od¿ywczych do dziennej diety dla ca³ej rodziny i ju¿
wkrótce stanie siê on oczywistym dla milionów ludzi, podobnie jak
jedzenie, czy picie. Stanie siê „zdrowiem do wypicia” w szklance
wody, czy soku.
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Czy komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ lekarstwem?
Nie. S¹ one dodatkami dietetycznymi, nie lekarstwami. S³u¿¹
w pierwszym rzêdzie, przy zdiagnozowanych chorobach serca
i uk³adu kr¹¿enia, do naturalnej profilaktyki i terapii wspomagaj¹cej. Skuteczne zastosowanie komórkowych sk³adników od¿ywczych w chorobie sercowo–naczyniowej sprowadza siê do faktu,
¿e przyczyn¹ schorzenia jest w g³ównej mierze chroniczny niedobór tych komponentów pokarmowych. Podsumowuj¹c: komórkowe sk³adniki od¿ywcze wspomagaj¹ leczniczy sukces terapii
sercowo–naczyniowej i przede wszystkim skutecznie zapobiegaj¹ rozwojowi tej choroby cywilizacyjnej.
Czy nie otrzymujemy wystarczaj¹cej iloœci witamin
w codziennej diecie?
Nie. Dotyczy to równie¿ zdrowych ludzi, nie wspominaj¹c ju¿
o tych, którzy z powodu stresu, zanieczyszczenia œrodowiska,
czy innych czynników ryzyka maj¹ podwy¿szone zapotrzebowanie na witaminy. Byæ mo¿e mniej znanym jest fakt, i¿ przeciêtny
pokarm obywateli, szczególnie z krajów uprzemys³owionych,
jest wyj¹tkowo ubogi w witaminy i inne sk³adniki od¿ywcze. Co
jest tego przyczyn¹? Przede wszystkim: przetwarzanie po¿ywienia, gotowanie, stosowanie chemicznych œrodków konserwuj¹cych. Musisz zdaæ sobie sprawê z nieocenionej roli wzbogacenia
dziennej diety w œwie¿e produkty, warzywa i owoce, chocia¿ to
z regu³y nie wystarczy. Nastêpnym, ma³o znanym i dra¿liwym
faktem jest niedostateczne zaopatrzenie przeciêtnego obywatela
w witaminê C. Porównajmy metabolizm kozy, produkuj¹cej
dziennie 15 000 mg endogennej witaminy C z metabolizmem
przeciêtnego cz³owieka, który, by uzyskaæ podobny poziom
witaminy C w organizmie, musia³by wypiæ dziennie oko³o 300
szklanek soku pomarañczowego.
Jak i co zalecaj¹ urzêdy do spraw leków i ¿ywnoœci?
Przyk³adowo: Niemiecki Urz¹d do Spraw ¯ywnoœci (DGE; Die
Deutsche Gesellschaft für Erhährung) a tak¿e inne podobne
organizacje, dzia³aj¹ce w krajach europejskich, s¹ gremiami zale¿nymi od wp³ywów du¿ych grup inwestycyjnych, w szczególnoœci od przemys³u farmaceutycznego. Przez ponad pó³ wieku
medyczne „autorytety” m.in. DGE uœwiadamia³y spo³eczeñstwu,
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¿e dzienny dodatek 75 mg witaminy C jest wystarczaj¹cy dla zachowania zdrowia i sprawnoœci. Ca³a generacja lekarzy, w fa³szywej wierze zaleca³a pacjentom tak¹ w³aœnie dawkê, ani grama
wiêcej! Teraz okazuje siê, ¿e zalecenia te nie zosta³y w najmniejszej mierze poparte dowodami i badaniami naukowymi.
Po kilkudziesiêciu latach dowiadujemy siê, ¿e 75 mg witaminy C
mo¿e jedynie zapobiec powstawaniu szkorbutu, ale nie jest wystarczaj¹c¹ dawk¹ dla zachowania zdrowia naszych organów
i naszego cia³a! Dr Levin i jego koledzy z Narodowego Instytutu
Zdrowia w USA udowodnili, ¿e minimalna dzienna dawka witaminy C dla zdrowego cz³owieka powinna byæ przynajmniej trzy
razy wy¿sza. „Oficjalne” zalecenia, dotycz¹ce spo¿ycia witaminy
C zosta³y wobec tego podwy¿szone w Niemczech do 100 mg
dziennie. To ju¿ jest pierwszy krok we w³aœciwym kierunku,
jednak jeszcze niewystarczaj¹cy i niestety zrobiony o wiele za
póŸno. Przyk³ad witaminy C jest najbardziej znacz¹cym, jednak
zani¿one „oficjalne” zalecenia dotycz¹ równie¿ innych substancji
i prowadz¹ prosto do chorób i przedwczesnej œmierci milionów
obywateli, którym mo¿na by³o zapobiec. Teraz nadszed³ czas, by
takie organizacje jak chocia¿by DGE opowiedzia³y siê, czyje
interesy reprezentuj¹?
Moja rada dla wszystkich czytelników: nie traæcie wiêcej czasu
i nie wierzcie w jakieœ „zalecenia” urzêdów, które s³u¿¹ wy³¹cznie
przemys³owi farmaceutycznemu. W interesie w³asnego zdrowia
nie gódŸcie siê na jakiekolwiek ryzyko! WeŸcie troskê o zdrowie
w swoje w³asne rêce. Zaufajcie udokumentowanym i sprawdzalnym sukcesom zdrowotnym, przedstawionym w mojej ksi¹¿ce.
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Jakie dzienne dawki komórkowych sk³adników od¿ywczych
powinienem przyjmowaæ?
Na pocz¹tku ksi¹¿ki, na stronie 31 zamieœci³em zestawienie znacz¹cego programu witaminowego. Pierwsza szpalta liczbowa
odpowiada minimalnej zalecanej dawce. Jednak badania kliniczne przeprowadzone zosta³y w oparciu o wielokrotnoœæ dawki
minimalnej (prawa szpalta), dlatego zalecana jest ona dla pacjentów z nadciœnieniem têtniczym, chorych na cukrzycê, czy niewydolnoœæ serca. Równie¿ przy profilaktyce innych schorzeñ np.
osteoporozy, wskazany jest dodatek wybranych komórkowych
sk³adników od¿ywczych.
Jak powinno siê przyjmowaæ komórkowe sk³adniki od¿ywcze:
raz dziennie, czy wiêcej razy?
Wa¿ne jest regularne przyjmowanie komórkowych sk³adników
od¿ywczych, przyk³adowo: do œniadania i do kolacji, w celu
utrzymania sta³ego poziomu witamin w organizmie.
Czy komórkowe sk³adniki od¿ywcze powinno siê
przyjmowaæ w trakcie posi³ków, czy te¿ w innym czasie?
Najlepsze jest przyjmowanie komórkowych sk³adników od¿ywczych do posi³ków, a wiêc w ich trakcie, z powodu u³atwionego
wch³aniania z przewodu pokarmowego do krwi witamin rozpuszczalnych w t³uszczach.
Czy mogê zrezygnowaæ z lekarstw, po rozpoczêciu
przyjmowania komórkowych sk³adników od¿ywczych?
Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w dotychczasowym
przyjmowaniu leków, nale¿y w pierwszym rzêdzie poradziæ siê
prowadz¹cego lekarza. Jak dokumentuj¹ zamieszczone w mojej
ksi¹¿ce niezliczone relacje pacjentów – po paru tygodniach konsekwentnego przyjmowania komórkowych sk³adników od¿ywczych sami lekarze decyduj¹ o zredukowaniu dawki lub ca³kowitym zrezygnowaniu z zaordynowanych lekarstw. Jednak proszê
– nie róbcie tego samowolnie, bez porozumienia z lekarzem. Ta
ksi¹¿ka bêdzie pomocna podczas wizyty u lekarza. W dzisiejszych czasach wiêkszoœæ lekarzy jest otwartych na uzasadnione
naukowo, naturalne przedsiêwziêcia w profilaktyce zdrowotnej.
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Jako pacjent, po jakim czasie mogê oczekiwaæ polepszenia
stanu mojego zdrowia?
To zale¿y od rodzaju i czasu trwania choroby. Jak wynika z naszych doœwiadczeñ, pacjenci cierpi¹cy na nadciœnienie têtnicze,
zaburzenia rytmu serca, czy dusznoœci mog¹ stwierdziæ poprawê
ju¿ w przeci¹gu paru tygodni od rozpoczêcia naturalnej terapii.
Przeciwieñstwem jest wielomiesiêczny proces leczenia œcian têtnic i regresji mia¿d¿ycy. Pomimo polepszenia stanu zdrowia, nale¿y
kontynuowaæ przyjmowanie komórkowych sk³adników od¿ywczych, w celu zlikwidowania ewentualnego ryzyka nawrotu
choroby.
Jak d³ugo powinienem przyjmowaæ
komórkowe sk³adniki od¿ywcze?
Idealnym trendem jest przyjmowanie naturalnych sk³adników
od¿ywczych przez ca³e ¿ycie. Dopóki bije serce – miliony komórek miêœnia sercowego zu¿ywaj¹ sk³adniki programu witaminowego do produkcji energii komórkowej. Komórkowe sk³adniki
od¿ywcze s¹ równie¿ warunkiem d³ugiego i zdrowego ¿ycia;
przypomnij sobie powiedzenie: masz tyle lat, ile Twój uk³ad
kr¹¿enia. Wyniki statystycznych badañ mieszkañców, przeprowadzone w USA, w kraju gdzie spo¿ycie sk³adników od¿ywczych
jest nieporównywalnie du¿e, mówi¹ same za siebie: odsetek ludzi
¿yj¹cych sto- i wiêcej lat ci¹gle wzrasta. Ten postêp jest mo¿liwy
równie¿ w Europie.
Czy mogê oczekiwaæ wyst¹pienia dzia³añ ubocznych terapii
z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi?
Nie. Komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ wy³¹cznie naturalnymi
substancjami, które organizm ludzki zna i wykorzystuje od tysiêcy
lat. Nawet, je¿eli iloœæ dostarczonych witamin, minera³ów, aminokwasów, czy pierwiastków œladowych nie zostanie ca³kowicie
zu¿yta w przemianie materii, organizm wydala nadmiar substancji naturaln¹ drog¹, bez skutków ubocznych. W przeciwieñstwie
do tego, sk³adnikami wiêkszoœci wprowadzanych na rynek leków
s¹ substancje chemiczne, wytworzone sztucznie w laboratoriach
farmaceutycznych, w ostatnim stuleciu. Nie dziwi zatem fakt „nieumiejêtnego” obchodzenia siê organizmu ludzkiego z substancjami ca³kowicie dla niego obcymi. Granica pomiêdzy rzeczywistym
245

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

dzia³aniem terapeutycznym stosowanych leków a niepo¿¹danymi
dzia³aniami ubocznymi, lub wrêcz objawami zatrucia, jest bardzo
„p³ynna”. Szacunkowo, na ca³ym œwiecie w ostatnich dziesiêciu
latach zmar³o wiele milionów ludzi z powodu tragicznych nastêpstw dzia³ania farmaceutyków; dla porównania nie zanotowano ani jednego przypadku œmierci z powodu przedawkowania
witamin.
Nowojorska Akademia Naukowa poda³a do publicznej wiadomoœci obszerny raport dra Bendicha, który przeœledzi³ wszystkie
meldunki dotycz¹ce rzekomych skutków ubocznych terapii witaminowych i udowodni³, ¿e ¿aden z nich nie jest przekonywuj¹cy.
Je¿eli skutki uboczne terapii witaminowych nie istniej¹,
to dlaczego s³yszy siê wci¹¿ ostrze¿enia
przed przedawkowaniem witamin?
Powód, dla którego pojawi³y siê te absurdalne pog³oski jest czysto
komercyjny. Przede wszystkim w interesie przemys³u farmaceutycznego le¿y szerzenie niepewnoœci i strachu przed witaminami,
minera³ami i innymi naturalnymi substancjami. Dzieje siê to w celu
ukrycia istnienia skutecznej, pozbawionej dzia³añ ubocznych i korzystnej cenowo alternatywy dla leków, w formie witamin i innych
komórkowych sk³adników od¿ywczych. Mieszkañcy Europy powinni równie¿ odczuwaæ niepokój, ¿e byli i s¹ traktowani jako
czêœæ wielkiej machiny inwestycyjnej, reprezentowanej zw³aszcza
przez potentatów farmaceutycznych, którzy s¹ odpowiedzialni
za przedwczesn¹ œmieræ milionów ludzi i udaremnienie zwyciêstwa nad zgonem z powodu chorób serca. W tej ksi¹¿ce przedstawiony zosta³ jeden z najwiêkszych skandali w historii medycyny;
jego autorzy ju¿ wkrótce powinni zostaæ poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci. Kwesti¹ szczególnie nie do przyjêcia jest udzia³
lekarzy, którzy kieruj¹c siê pobudkami czysto materialnymi s³u¿¹
interesom kapita³owym. Je¿eli ten skandal zostanie chocia¿ raz
uœwiadomiony rzeszy obywateli, koncerny farmaceutyczne i s³u¿¹cy im lekarze mog¹ liczyæ siê z utrat¹ spo³ecznego zaufania.
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Co nale¿y s¹dziæ o naturalnej profilaktyce chorób serca
i uk³adu kr¹¿enia, opartej na niskot³uszczowej diecie
i medytacjach?
Niewiele. Wszystkie te programy daj¹ nadziejê, której nie mog¹
urzeczywistniæ. Powód jest prosty: ani niskot³uszczowa dieta, ani
te¿ joga nie wyrównaj¹ chronicznego niedoboru witamin i innych
naturalnych sk³adników od¿ywczych w komórkach serca i œcian
naczyñ krwionoœnych. Natomiast w³aœciwa dieta, regularny wysi³ek
fizyczny i relaks s¹ niezast¹pionymi czynnikami zdrowego ¿ycia.
WyobraŸmy sobie, ¿e w celu przezwyciê¿enia œmierci z powodu
chorób serca, staniemy siê mistrzami g³odówek, jogi, czy te¿
sportu wyczynowego. Ta sytuacja by³aby absurdalna i jednoczeœnie niebezpieczna. Ka¿da drastyczna dieta pogarsza jeszcze i tak
ju¿ niedostateczne zaopatrzenie organizmu w witaminy. Dotyczy
to szczególnie witamin rozpuszczalnych w t³uszczach oraz aminokwasów: lizyny i proliny, których Ÿród³em s¹ g³ównie produkty
miêsne. Nie dajmy siê zwieœæ samozwañczym aposto³om diety
i mistrzom jogi. ród³em zdrowia dla serca i uk³adu kr¹¿enia jest
optymalizacja funkcji metabolicznych przez komórkowe sk³adniki
od¿ywcze.
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Uwagi
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