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• Wykaz specjalnych komórkowych 
sk³adników od¿ywczych przy arytmii
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Fakty na temat arytmii

• Na ca³ym œwiecie ponad 100 milionów ludzi cierpi na
arytmiê serca. U pod³o¿a tej choroby le¿¹ zaburzenia w wy-
twarzaniu lub przewodzeniu impulsu elektrycznego, odpowie-
dzialnego za regularny rytm serca. W niektórych przypadkach
zaburzenia te s¹ wywo³ane przez uszkodzony obszar miêœnia
sercowego, na przyk³ad po zawale serca. Jednak w wiêkszo-
œci przypadków przyczyny arytmii pozostaj¹ nieznane i w dia-
gnozowaniu choroby stosuje siê ogólne pojêcie: „napadowych
zaburzeñ rytmu serca”.

• Medycyna konwencjonalna ogranicza siê jedynie do ³ago-
dzenia symptomów choroby. Leczenie objawowe obejmuje
leki antyarytmiczne, takie jak: beta-blokery, antagoniœci wap-
nia i inne. Jednak stosowanie wymienionych leków farmako-
logicznych czêsto zwi¹zane jest ze zwiêkszonym ryzykiem
wyst¹pienia nowych, ostrych form arytmii oraz licznych dzia-
³añ ubocznych. Przy blokadzie impulsów z wêz³a zatokowo –
przedsionkowego lub wytwarzaniu impulsów z woln¹ czêsto-
tliwoœci¹, pracê serca dodatkowo wspomaga siê przy pomocy
sztucznego rozrusznika. W innych przypadkach stosuje siê
czêsto kauteryzacjê, czyli elektryczne wypalanie czêœci miê-
œnia sercowego w celu eliminacji nieskoordynowanych impul-
sów elektrycznych.

• Nowoczesna medycyna komórkowa stanowi prze³om w ba-
daniu przyczyn tej cywilizacyjnej choroby, umo¿liwia natu-
raln¹ prewencjê i stanowi bezpieczn¹ terapiê wspomagaj¹c¹.
Wyst¹pienie symptomów arytmii zwi¹zane jest przede wszyst-
kim z deficytem bioenergii w komórkach w³ókien miêœnia
sercowego, odpowiedzialnych za generowanie impulsów elek-
trycznych i bicie serca. Niedobór komórkowych sk³adników
od¿ywczych w milionach „elektrycznych” komórek prowadzi
do zak³óceñ w tworzeniu i przewodzeniu impulsów elektrycz-
nych i zak³óceñ rytmu serca. Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
przyczyniaj¹ siê zatem do zapobiegania arytmii i normalizacji
nieregularnego bicia serca.
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G³ówna przyczyna

Niedobór witamin i innych
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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze w zaburzeniach rytmu
i przewodnictwa serca



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

• Liczne przeprowadzone badania naukowe i kliniczne
potwierdzi³y ju¿ znaczenie magnezu, karnityny, koenzymu
Q-10 we wspomaganiu procesu normalizacji ró¿nych form
arytmii i poprawie jakoœci ¿ycia pacjentów. 

• Moje zalecenia dla pacjentów cierpi¹cych na arytmiê: roz-
pocznijcie jak najszybciej stosowanie w dziennej diecie do-
datku komórkowych sk³adników od¿ywczych oraz poinfor-
mujcie prowadz¹cego lekarza. Nie zmieniajcie samowolnie
prowadzonej terapii farmakologicznej, bo szczególnie przy
zaburzeniach rytmu serca mo¿e to doprowadziæ do powa¿-
nych konsekwencji. W przypadku, gdy Twoja choroba uwa-
runkowana zosta³a niedoborem sk³adników energetycznych,
mo¿esz liczyæ na relatywnie szybk¹ poprawê zdrowia stosu-
j¹c dodatek sk³adników od¿ywczych. 

• Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Ka¿dy sercowo – naczyniowy
program zdrowotny, który jest w stanie skorygowaæ w sposób
naturalny zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca, jest rów-
nie¿ najlepsz¹ drog¹ do sukcesu w profilaktyce chorobowej.
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Dlaczego Programy Zdrowia
Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z

arytmi¹

W poni¿szym rozdziale przedstawiam Ci listy wdziêcznych pacjen-
tów z zaburzeniami rytmu i przewodnictwa serca. Dokumentuj¹
one czêsto zdumiewaj¹c¹ szybkoœæ i wszechstronnoœæ poprawy
stanu zdrowia i jakoœci ¿ycia przy stosowaniu optymalnego do-
datku sk³adników od¿ywczych. Proszê, podziel siê zacytowany-
mi ni¿ej listami z ka¿d¹ znan¹ Ci osob¹ cierpi¹c¹ na arytmiê.
Mo¿esz w ten sposób bardzo pomóc poprawiæ jakoœæ ¿ycia
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Drogi Doktorze Rath,

Dwa miesi¹ce temu nagle pojawi³y siê u mnie zaburzenia rytmu
serca wraz z ko³ataniem i nieregularnym biciem serca. Lekarz od
razu zapisa³ mi leki przeciwko arytmii. Mogê z pe³n¹ uczciwoœci¹
powiedzieæ, ¿e leki te w ogóle mi nie pomog³y.

Wtedy rozpoczê³am realizacjê Pañskiego programu witaminowego.
By³a to bardzo m¹dra decyzja! W ci¹gu kilku dni ko³atanie ust¹pi³o
i nie doœwiadcza³am ju¿ g³oœnych lub nieregularnych uderzeñ serca.
To graniczy³o prawie z cudem! Opowiadam wszystkim moim
znajomym o sukcesie jaki odnios³am, równie¿ poruszam ten temat
na seminariach dla diabetyków, które prowadzê. Dziêki Pañskim
badaniom mogê nadal pracowaæ. 

Z powa¿aniem, 
B.M.
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Szanowny Doktorze Rath,

Jestem bardzo szczêœliwa. Po dwumiesiêcznej terapii 
z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi ust¹pi³o nieregularne 
bicie serca i mogê znów swobodnie oddychaæ. Pewnoœæ siebie
wraca wraz z ze wzrostem wigoru i wytrzyma³oœci. Jednym s³owem,
mniej czasu spêdza siê na myœleniu o swoim sercu, a wiêcej 
na cieszeniu siê ¿yciem.

Pañski sercowo-naczyniowy program sk³adników od¿ywczych jest
kluczem do rozwi¹zania problemów wieñcowych. Cieszê siê,
¿e mam tê mo¿liwoœæ wyra¿enia swojej wdziêcznoœci za Pañskie 
zaawansowane badania medyczne i za Pañski sercowo-naczyniowy
program zdrowia.

Z powa¿aniem,
J.S.

Szanowny Doktorze Rath,

W lutym przedstawi³em Pañski sercowo-naczyniowy program
witaminowy mojej 74-letniej babci. Jej wolne i nieregularne bicie
serca sk³oni³o lekarzy do wstêpnych przygotowañ zwi¹zanych
z wszczepieniem rozrusznika.

Po oko³o trzech tygodniach realizowania Pañskiego programu, 
akcja jej serca poprawi³a siê na tyle, ¿e lekarz zdecydowa³ siê 
od³o¿yæ zabieg.

Teraz ta pani sta³a siê wiern¹ zwolenniczk¹ komórkowych
sk³adników od¿ywczych i chocia¿ zmaga siê z ró¿nymi problemami
zdrowotnymi, stan jej serca wci¹¿ siê poprawia, a u¿ycia rozrusznika
nie bierze siê ju¿ pod uwagê.

Z powa¿aniem,
K.C.
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Drogi Doktorze Rath,

Mam 54 lata i cierpiê na arytmiê, od co najmniej 20 lat. 
Moja choroba zdiagnozowana zosta³a jako elektryczna blokada 
serca drugiego stopnia. Nigdy nie za¿ywa³em na to schorzenie
jakichkolwiek leków. Mniej wiêcej, co dwa lata poddajê siê
badaniom, miedzy innymi testowi wysi³kowemu. W³aœnie 
dziêki nim wykazano u mnie blokadê serca. Powiedziano mi, 
¿e dopóki bicie serca bêdzie regularne podczas æwiczeñ, 
nie bêdê potrzebowa³ ¿adnego innego leczenia.

W czerwcu wróci³em do lekarza, gdzie wykonywano mi ostatnie
EKG ¿eby mieæ podstawê do porównania. Lekarz orzek³, ¿e nie mam
ju¿ arytmii. Za³¹czam kopiê tego raportu. Jestem pewien, ¿e to
Pañski sercowo-naczyniowy program witaminowy jest
odpowiedzialny za wyleczenie mojej arytmii, jako ¿e w moim 
trybie ¿ycia nie wprowadza³em ¿adnej innej zmiany. 

Uszanowanie,

T.H.
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Szanowny Doktorze Rath,

Bardzo siê cieszê, ¿e mogê Panu opowiedzieæ o moich prze¿yciach.
Jestem 60-letni¹ kobiet¹, od ostatnich dwudziestu lat walcz¹c¹
z nadciœnieniem przy pomocy wielu ró¿nych rodzajów leków, które
dzia³aj¹ przez jakiœ czas, a potem staj¹ siê nieskuteczne i zaczynaj¹
wywo³ywaæ ró¿ne problemy.

W listopadzie 1993 roku wyst¹pi³y u mnie nowe objawy, z powodu
których zosta³am skierowana do kardiologa, gdzie dowiedzia³am siê,
i¿ jestem na najlepszej drodze do otrzymania rozrusznika serca.
Lekarz nie zdecydowa³ siê na leczenie inwazyjne, lecz na
farmakoterapiê. Uniknê³am operacji chirurgicznej. W lutym tego
roku zaczê³am doœwiadczaæ d³ugotrwa³ych ataków tachykardii
i przepisano mi nowe, dodatkowe lekarstwa. 

W marcu przedstawiono mi Pañski sercowo-naczyniowy program
witaminowy. Chocia¿ by³am nieco sceptyczna, zdecydowa³am siê
spróbowaæ. W³aœnie rozpoczê³am trzeci miesi¹c realizacji Pañskiego
programu sk³adników od¿ywczych i do tej pory uda³o mi siê
zredukowaæ moje leki na nadciœnienie o jedn¹ trzeci¹.

Wystêpowanie epizodów tachykardii radykalnie zmala³o, zarówno
pod wzglêdem natê¿enia jak i czasu trwania. Je¿eli ju¿ siê zdarzaj¹,
to s¹ niemal niezauwa¿alne. Jednoczeœnie zaobserwowa³am
radykaln¹ zmianê dotycz¹c¹ moich kostek, które ju¿ nie puchn¹ pod
koniec dnia pracy.

Po moich ostatnich badaniach mój lekarz powiedzia³, „Pani wyniki
przypominaj¹ wyniki osoby o po³owê m³odszej.” Nie muszê
dodawaæ, ¿e jestem zagorza³¹ zwolenniczk¹ Pañskiego programu
witaminowego.

Z powa¿aniem,
F.S.
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Szanowny Doktorze Rath,

Dziêkujê Panu za stworzenie programu niezbêdnych sk³adników
od¿ywczych, który w³aœnie realizujê. Kilka lat temu stwierdzono
u mnie czêstoskurcz serca. Za¿ywa³em lekarstwa przez kilka lat, 
ale nie czu³em siê dobrze – by³em zbyt powolny i nie mog³em
szybko reagowaæ na bodŸce fizyczne.

W okresach silnego stresu doœwiadcza³em ³omocz¹cych,
nieregularnych, przyœpieszonych uderzeñ serca w nocy, kiedy
próbowa³em zasn¹æ. Równie¿, kiedy spotyka³em siê z jak¹œ
stresuj¹c¹ sytuacj¹ w ci¹gu dnia, moje serce natychmiast wpada³o
w przyspieszony rytm. W maju wys³ucha³em Pañskiego wyk³adu
i natychmiast przeczyta³em dwie Pañskie ksi¹¿ki.

Tydzieñ póŸniej rozpocz¹³em stosowanie dodatku komórkowych
sk³adników od¿ywczych i ju¿ po kilku dniach odczu³em pierwsze
pozytywne zmiany – brak nieregularnych i przyspieszonych uderzeñ
serca w nocy. Równie¿ stresuj¹ca sytuacja w ci¹gu dnia nie
wywo³ywa³a wczeœniejszych symptomów.

Bra³em ju¿ przez kilka lat witaminy, minera³y i dodatki zio³owe,
ale nigdy dot¹d nie mia³em tak zdumiewaj¹cych efektów. 

Bardzo Panu dziêkujê!

Szczerze oddany, 
C.M.
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Drogi Doktorze Rath,

Jestem 35-letnim pracownikiem s³u¿by zdrowia. Pó³tora roku temu,
z powodu powa¿nego zmartwienia w ¿yciu zawodowym
i osobistym, nagle zacz¹³em doœwiadczaæ ataków tachykardii
nadkomorowej (szybkie bicie serca), przez które trafia³em na ostry
dy¿ur, co dwa miesi¹ce w okresie szeœciu miesiêcy. Moja œrednia
czêstoœæ akcji serca wynosi³a 230 uderzeñ na minutê. Stan ten
zagra¿a³ mojemu ¿yciu, wiêc po trzecim takim epizodzie skierowano
mnie do g³ównego kardiologa w najwiêkszym szpitalu w mieœcie.
Po dok³adnym badaniu uznano, i¿ nie jestem przewra¿liwiony, lecz
¿e przyczyn¹ moich problemów s¹ zaburzenia elektryczne w sercu
i tachykardia nadkomorowa mo¿e siê pojawiæ w ka¿dej chwili. 
Lekarz zaleci³ mi zatem zabieg chirurgiczny zwany ablacj¹ serca.
Polega on na wprowadzeniu elektrody przez ¿y³ê podobojczykow¹
i udow¹ do miejsca w sercu bêd¹cego Ÿród³em arytmii. Za pomoc¹
pr¹du sta³ego mo¿na wówczas koagulowaæ to miejsce w sercu, które
teoretycznie odpowiada za niew³aœciwy obieg bodŸców
elektrycznych. Chocia¿ wskazywano jednoznacznie na ten zabieg,
po ostatnim ataku tachykardii by³em zbyt os³abiony, aby braæ pod
uwagê natychmiastow¹ operacjê. Zdecydowa³em siê wiêc na
poprawienie mojego stanu zdrowia wzmacniaj¹c siê od¿ywczo
witaminami, minera³ami oraz formu³ami zio³owymi
i homeopatycznymi.

Moje poszukiwania doprowadzi³y mnie do komórkowych
sk³adników od¿ywczych. Pañski Program Zdrowia Komórkowego
dok³adnie odpowiada³ moim potrzebom i zaoszczêdzi³ mi wiele
czasu, gdy¿ zapewne musia³bym kupiæ wiele opakowañ
pojedynczych sk³adników, z których wszystkie znajduj¹ siê
w Pañskim programie. A zatem rozpocz¹³em skrupulatnie program
uzupe³niania niezbêdnych sk³adników od¿ywczych, który Pan
poleca. Minê³o pó³tora roku od mojego ostatniego epizodu
arytmicznego. Zauwa¿y³em wzrost energii i prawie ¿adnego bólu
w klatce piersiowej. Wygl¹dam i czujê siê znacznie lepiej. 
Przypisujê ten sukces i zdrowie Pañskiemu programowi. 

Z powa¿aniem,
S.S.



jakiejœ osoby czy nawet ocaliæ jej ¿ycie.
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Przebadane
sk³adniki od¿ywcze Naukowcy

magnez dr England

magnez dr Turlapaty

karnityna dr Rizzon
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Badania kliniczne z wybranymi
komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi

w arytmii

O wp³ywie komórkowych sk³adników od¿ywczych na sukcesy
zdrowotne pacjentów z zaburzeniami rytmu serca œwiadcz¹ licz-
nie przeprowadzone badania kliniczne. Poni¿sza tabela ukazuje
najwa¿niejsze z nich: lewa kolumna przedstawia testowany
sk³adnik od¿ywczy, prawa zaœ – autora badañ (patrz: spis
literatury).
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Badanie kliniczne randomizowane,
przeprowadzone metod¹ podwójnie 

œlepej próby, z u¿yciem placebo
potwierdza: komórkowe sk³adniki

od¿ywcze mog¹ usun¹æ zaburzenia rytmu
i przewodzenia serca!

A¿ do dzisiaj medycyna konwencjonalna nie uznaje faktu, ¿e za-
burzenia rytmu i przewodzenia serca wywo³ane s¹ niedoborem
sk³adników od¿ywczych w komórkach miêœnia sercowego. 

W wiod¹cym podrêczniku kardiologii Eugene’a Braunwalda pt.
Choroby serca – podrêcznik kardiologii (Heart Disease-A Textbook
of Cardiovascular Medicine) znajdujemy godne uwagi wyznanie
jednego z wybitnych kardiologów, stosuj¹cych konwencjonalne
metody leczenia: „Wa¿ne jest, aby uœwiadomiæ sobie, ¿e nasze
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74%

48%

Badanie kliniczne dowodzi: komórkowe sk³adniki od¿ywcze mog¹ sku-
tecznie redukowaæ zaburzenia rytmu serca ( wyniki istotne statystycznie,
wartoœæ p<0,01). Oko³o 74% pacjentów za¿ywaj¹cych tylko leki farma-
ceutyczne (kolor niebieski) nadal cierpia³o na czêste epizody arytmii.
U pacjentów stosuj¹cych mój program sk³adników od¿ywczych jako do-
datek do swych dotychczasowych leków, epizody te ust¹pi³y w po³owie
przypadków (48%). 

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze zmniejszaj¹ zaburzenia
rytmu i przewodnictwa serca

50

100

Procent
pacjentów
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obecne narzêdzia diagnostyczne nie pozwalaj¹ nam na okreœlenie
mechanizmów odpowiedzialnych za wiêkszoœæ arytmii.” 

To publiczne og³oszenie „kapitulacji”, zorientowanych farma-
ceutycznie terapeutów, staje siê wyzwaniem do jak najszybszego
rozwi¹zania zagadki przyczyny zaburzeñ rytmu serca. 

Z tego powodu przeprowadziliœmy badanie kliniczne z wybrany-
mi komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi u pacjentów z aryt-
mi¹. Naukowe znaczenie i wiarygodnoœæ wyników tego badania
s¹ nie do podwa¿enia, poniewa¿ zosta³o ono przeprowadzone
metod¹ podwójnie œlepej próby z wykorzystaniem placebo. Taki
sam rodzaj badania musz¹ przeprowadziæ firmy farmaceutyczne,
aby uzyskaæ zezwolenie na swoje leki. Opis ca³ego badania
mo¿na obejrzeæ na naszej stronie internetowej www.dr-rath-
research.org.
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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze wp³ywaj¹ na poprawê zdrowia
fizycznego i psychicznego u pacjentów cierpi¹cych na arytmiê.

+10

Poprawa stanu
zdrowia

0
Pogorszenie stanu

zdrowia

Stan zdrowia fizycznego i psychicznego zosta³ udokumentowany przy po-
mocy miêdzynarodowego systemu klasyfikacyjnego. Wartoœci pozytywne
oznaczaj¹ poprawê zdrowia, a wartoœci negatywne oznaczaj¹ pogorsze-
nie stanu zdrowia. U pacjentów przyjmuj¹cych dodatek komórkowych
sk³adników od¿ywczych (czerwony s³upek) nast¹pi³a wyraŸna poprawa
sprawnoœci fizycznej i umys³owej, w porównaniu do pacjentów przyjmu-
j¹cych tylko lekarstwa (czarny s³upek), których stan siê pogorszy³.

Stan zdrowia
fizycznego

Stan zdrowia 
psychicznego

+10

-5
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Rozwi¹zywanie zagadek kardiologii

Dlaczego arytmie wystêpuj¹ szczególnie czêsto
u m³odych kobiet w okresie rozrodczym?

Jednym z nierozwi¹zanych problemów kardiologii jest fenomen
czêstego wystêpowania zaburzeñ rytmu i przewodnictwa serca
u m³odych kobiet w okresie rozrodczym.

Bez zrozumienia podstawowej przyczyny arytmii u m³odych
kobiet, przepisuje siê im czêsto leki antyarytmiczne o znanych
powa¿nych dzia³aniach ubocznych, ³¹cznie z pog³êbieniem siê
choroby i wywo³ywaniem jeszcze wiêkszej iloœci epizodów.

Niewybaczalnym b³êdem zorientowanej na farmaceutyki kardio-
logii jest fakt zaniedbania przez niemal stulecie gruntownej ana-
lizy zjawiska, wp³ywaj¹cego na ¿ycie milionów m³odych kobiet.

Prze³om, jakiego dokona³a medycyna komórkowa dostarcza na-
tychmiastowej i oczywistej odpowiedzi na tê medyczn¹ zagadkê.
W okresie rozrodczym ka¿da kobieta traci znacz¹c¹ iloœæ krwi
w trakcie cyklu miesi¹czkowego. Ale traci ona nie tylko krew, lecz
tak¿e jej czêœci sk³adowe, w tym witaminy, minera³y i inne nie-
zbêdne sk³adniki od¿ywcze, potrzebne do prawid³owego meta-
bolizmu komórkowego w poszczególnych organach.

Na czele komórek, szczególnie dotkniêtych niedoborem sk³adni-
ków od¿ywczych, stoj¹ „elektryczne” komórki miêœnia sercowego,
odpowiedzialne za wytwarzanie i przewodzenie impulsu elektry-
cznego dla regularnego bicia serca. Dlatego alternatywn¹ metod¹
zapobiegania i leczenia arytmii, zw³aszcza u m³odych kobiet, jest
codzienne wzbogacanie diety w komórkowe sk³adniki od¿ywcze.
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Wykaz specjalnych komórkowych
sk³adników od¿ywczych w arytmii

Moje zalecenia dla pacjentów cierpi¹cych na skró-
cony oddech, obrzêki i chroniczne upoœledzenie
aktywnoœci fizycznej – w uzupe³nieniu programu
podstawowego, przyjmujcie dziennie podwy¿szone
dawki nastêpuj¹cych komórkowych sk³adników
od¿ywczych:

• witamina C: dostawca energii dla metabolizmu
ka¿dej komórki, „³aduje” moleku³y transportowe
witamin grupy B niezbêdn¹ ¿yciowo bioenergi¹;

• witaminy B1, B2, B3, B5, B6, B12 i biotyna: noœniki
bioenergii metabolizmu komórkowego, zw³aszcza
do „elektrycznych” komórek miêœnia sercowego,
odpowiedzialnych za wytwarzanie i przewodzenie
impulsu elektrycznego, potrzebnego dla normalnego
bicia serca;

• koenzym Q-10: najwa¿niejszy element „³añcucha
oddechowego” ka¿dej komórki; odgrywa szczególn¹
rolê w metabolizmie energii komórek miêœnia 
sercowego;

• karnityna: przyczynia siê do efektywnego u¿ytkowa-
nia bioenergii komórkowej w „elektrowniach” (mito-
chondriach) milionów komórek miêœnia sercowego;

• magnez i wapñ: potrzebne, wraz z potasem, dla
optymalnego przewodzenia impulsów elektrycznych
w trakcie elektromotorycznego cyklu uderzenia serca.


