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Poslanie nadobro skoncovať
so srdcovými chorobami
My, ľudia celého sveta, vyhlasujeme 21. storočie za „storočie, v ktorom sa úplne skoncuje so srdcovými chorobami”.
Iba raz v histórii ľudstva nadíde doba, keď sa úplne odstránia srdcové a mozgové infarkty a iné srdcovocievne ochorenia.
Táto doba je už tu. Tak ako objav mikroorganizmov, ktoré
zapríčiňujú infekčné choroby, viedol k zvládnutiu epidémií
infekčných chorôb, povedie aj objav, že srdcové a mozgové
infarkty sú dôsledkom dlhodobého nedostatku vitamínov,
k zvládnutiu epidémie srdcovocievnych ochorení. V priebehu
21. storočia má ľudstvo možnosť nadobro skoncovať so srdcovými chorobami ako jednou z hlavných príčin smrti a invalidity.
Zvieratá nedostanú srdcový infarkt, lebo sa im v tele tvorí
vitamín C, ktorý chráni steny ich ciev. Ľuďom sa v tele netvorí
vitamín C a nedostatok tejto živiny v strave spôsobuje oslabovanie cievnych stien. Srdcovocievne ochorenie je včasná forma
skorbutu. Klinické štúdie dokazujú, že pri optimálnom dennom
príjme vitamínov a iných esenciálnych živín sa prirodzenou cestou zastaví, prípadne zvráti priebeh koronárnej (ischemickej)
choroby srdca. Tieto živiny dodajú životne dôležitú bioenergiu
miliónom srdcových a cievnych buniek, a tým optimalizujú ich
fungovanie. Takto sa dá prirodzeným spôsobom predchádzať
srdcovocievnym ochoreniam, respektíve rozvinuté ochorenie
korigovať. Pre budúce generácie sa srdcové a mozgové infarkty,
vysoký krvný tlak, nepravidelná akcia srdca, srdcové zlyhanie,
problémy s obehovou sústavou pri cukrovke, ako aj ďalšie srdcovocievne ťažkosti v podstate stanú niečím neznámym.
Úplné skoncovanie so srdcovými chorobami je ďalší veľký
cieľ, ktorý zjednocuje ľudstvo. Dostupnosť vitamínov a iných
esenciálnych živín, potrebných na zvládnutie celosvetovej kardiovaskulárnej epidémie, je neobmedzená. Zlikvidovanie srdcových chorôb závisí od jedného jediného činiteľa: ako rýchlo sa
nám podarí rozšíriť informáciu, že vitamíny a ďalšie esenciálne
živiny sú riešením epidémie srdcovocievnych ochorení.
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21. storočie
– víťazstvo nad smrťou srdca
Hlavná prekážka, ktorú musíme prekonať, sú záujmy farmaceutických spoločností a iných záujmových skupín, ktoré sa
snažia zabrániť šíreniu týchto životne dôležitých informácií, aby
ochránili svoj globálny trh s liekmi na predpis. Zainteresovanosť
miliónov ľudí na dobrom zdraví je však dôležitejšia ako cena
akcií hociktorej spoločnosti na výrobu liekov. My, ľudia žijúci na
tejto planéte, si už uvedomujeme, že je v našom záujme chrániť
si zdravie a že skoncovanie so srdcovými chorobami závisí od
nášho spoločného snaženia.
My, príslušníci všetkých národov, rasových a náboženských
skupín, pracovníci miestnych a regionálnych samospráv a orgánov štátnej správy, verejných a súkromných organizácií, zdravotných poisťovní, organizácií na podporu zdravia, nemocníc,
ambulancií a ďalších poskytovateľov zdravotníckych služieb,
cirkví, škôl, podnikateľských subjektov a iných komunitných skupín, si uvedomujeme svoju historickú príležitosť a povinnosť
konať hneď a zaraz − v záujme vlastnej aj ďalších generácií.
Vyhlasujeme 21. storočie za „storočie úplnej likvidácie
srdcových chorôb”.
Budeme šíriť informácie o priaznivých účinkoch vitamínov pri záchrane ľudských životov.
Vyzývame každého, aby sa spolu s nami pričinil o vybojovanie jedného z najväčších víťazstiev ľudstva.

Mojim čitateľom: Ak si pri čítaní tejto knihy uvedomíte jej význam pre vlastné zdravie
a zdravie ľudí vôkol seba − konajte! Podeľte sa o informácie! Použite túto formuláciu
Poslania, oboznámte ďalších s možným rozsahom celosvetového zlepšenia zdravotnej situácie. Začnite s iniciatívou zdravia prirodzenou cestou vo svojom okolí!
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Pred sto rokmi:
skoncovanie s epidémiami
Tisícročia boli nákazlivé ochorenia
príčinou smrti číslo jeden na tejto
zemi a zomreli na ne miliardy ľudí.
Tisícročia ľudia verili, že epidémie
zapríčiňuje nejaká kliatba zoslaná
z nebies.

Louis Pasteur objavil, že tieto epidémie vyvolávajú baktérie a iné
mikroorganizmy.
Jeho objav umožnil zavedenie preventívnych metód do praxe, ako aj
vývoj vakcín a antibiotík.
Pred niekoľkými rokmi vyhlásila
Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) kiahne za prvú infekčnú
chorobu, ktorú sa podarilo úplne
zlikvidovať.
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Dnes: úplné skoncovanie
so srdcovými chorobami
Srdcovocievne ochorenia sa v minulom storočí stali v industriálnom
svete príčinou smrti číslo jeden. Na
celom svete zomrela na srdcový a
mozgový infarkt viac ako miliarda
ľudí.
Keďže až dodnes zostávala hlavná
príčina srdcovocievnych ochorení
neznáma, naďalej sa epidemicky
šírili v celosvetovom meradle.
V tejto knihe je zdokumentovaný
vedecký objav, ktorý núka riešenie, ako si s epidémiou poradiť:
zvieratá nedostanú srdcový infarkt, pretože – na rozdiel od ľudí –
sa im v tele tvorí vitamín C.
Srdcový a mozgový infarkt teda nie je neodvratná choroba, ale
dôsledok chronického nedostatku vitamínov, a preto sa im dá
predchádzať.
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Aký bezprostredný úžitok môžete mať
z prečítania tejto knihy
Kniha podáva prehľad o lekárskom prevrate v oblasti vitamínov a
zdravia obehovej sústavy.
Prečo zvieratá nedostanú srdcový infarkt, no zomiera naň
každý druhý muž a žena: Zvieratá nedostanú srdcový infarkt,
pretože sa im v tele tvorí veľké množstvo vitamínu C. Vitamín C
optimalizuje tvorbu kolagénu a iných molekúl, čím spevňuje
stenu tepien a zabraňuje vzniku aterosklerotických plátov a
následnému infarktu. Telo ľudských bytostí si nedokáže vyrobiť
jedinkú molekulu vitamínu C, a navyše, takmer nikto z nás
nezíska dosť vitamínov ani zo stravy. Nevyhnutným dôsledkom
toho je oslabovanie steny tepien, čo vedie k vzniku plátov (ateroskleróze). A tak nie vysoký obsah cholesterolu, ale chronický
nedostatok vitamínov je hlavnou príčinou epidémie srdcovocievnych ochorení.
Prvá patentovaná terapia na zvrátenie priebehu srdcovocievnych ochorení prirodzenou cestou: V knihe uvádzame
prvú patentovanú terapiu na odstránenie aterosklerotických plátov bez angioplastiky či bajpasovej operácie. Ak sa raz steny
tepien v dôsledku nedostatku vitamínov oslabia, telo uvedie do
činnosti opravné mechanizmy. Pomocou biologických „adhezív”
(čiže priľnavých činidiel) sa v stenách tepien ukladajú milióny
tukových častíc (lipoproteínov), čo napokon vedie k ateroskleróze, upchávaniu tepien, srdcovým a mozgovým infarktom. Dnes
sa zväčša už dá aterosklerotickým plátom vyhnúť, prípadne ich
odbúravať pomocou látok, ktoré pôsobia ako „teflón” a neutralizujú priľnavé vlastnosti. Prvou generáciou „teflónovitých” látok
sú prirodzené aminokyseliny lyzín a prolín, ich účinok v spojení
s niektorými vitamínmi sa ešte zvýši. Dávny sen ľudstva, t. j. zvrátenie priebehu srdcovocievnych ochorení prirodzeným spôsobom, a to bez potreby angioplastiky či bajpasovej operácie,
sa stáva skutočnosťou.
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Prvý vitamínový program vo svete, ktorý podľa klinických
štúdií dokáže prirodzenou cestou zvrátiť ochorenie koronárnych artérií: Odporúčania Dr. Ratha pre bunkové zdravie
predstavujú prvý program celulárnej medicíny vo svete na prirodzené zastavenie aterosklerotického ukladania, ako aj odstránenie už existujúcich nánosov vo vencovitých tepnách. Farmaceutické spoločnosti, ktoré predávajú lieky na zníženie obsahu
cholesterolu, a hlásatelia rôznych výživových smerov si tiež prisvojovali podobné účinky, lenže neopodstatnene. V tejto knihe sa
jednoznačne dokazuje, že iba program založený na vitamínoch
dodá bunkám steny tepien rozhodujúcu bioenergiu, ktorou sa
spustí liečivý proces. Prvý raz v histórii medicíny získate dôkaz, že
nánosy v tepnách, ktoré sú príčinou srdcových infarktov, môžu
úplne zmiznúť, a to prirodzeným spôsobom. V podobe programu
Dr. Ratha majú teraz lekári aj pacienti k dispozícii účinnú a naturálnu alternatívu angioplastiky, bajpasovej operácie a iných konvenčných spôsobov liečby srdcovocievnych ochorení.
Zistenia zdokumentované v tejto knihe viedli k vypracovaniu popredného programu na ozdravenie srdca a ciev:
Odporúčania Dr. Ratha zahŕňajú vybrané esenciálne vitamíny,
minerálne látky a prirodzené aminokyseliny, ktoré sa užívajú popri
zdravom životnom štýle. Tieto mikronutrienty zabezpečia esenciálnu bioenergiu miliónom buniek, z ktorých pozostáva srdcovocievna sústava. Nutričný program, vyvinutý ako každodenný
doplnok stravy mužov a žien akéhokoľvek veku, má prirodzeným
spôsobom ochrániť ich srdcovocievnu sústavu. Milióny ľudí na
celom svete už dodržiavajú tento program prevencie a podpornej
liečby. V knihe dokazujeme nesmierne priaznivé účinky tohto programu na zdravie ľudí, a to aj pri najťažších zdravotných stavoch,
ako je napríklad angina pectoris, nepravidelná akcia srdca, zlyhanie srdca, cukrovka, vysoký krvný tlak, poinfarktové stavy a mnoho
ďalších. Preto neprekvapuje, že kardiovaskulárny program Dr.
Ratha sa stal vedúcim programom na ozdravenie srdca a ciev vo
svete a majú z neho osoh pacienti na celej planéte.
Táto kniha je autentická výpoveď o jednom z najväčších
prevratov v medicíne: napísal ju vedec a lekár, ktorý stál od
samého počiatku na čele tohto medicínskeho hnutia. V posledných
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PREČO ZVIERATÁ NEDOSTANÚ SRDCOVÝ INFARKT, ALE ĽUDIA ÁNO

dvoch kapitolách sú zdokumentované rozhodujúce zistenia,
genéza úplne nového poňatia mechanizmu vzniku srdcových chorôb, ako aj podpora dvojnásobného laureáta Nobelovej ceny
Linusa Paulinga, a to ešte v ranej etape práce. Zároveň sa dočítate
aj to, ako vedecké objavy opísané v tejto knihe spustili jednu z najväčších bitiek v histórii – „boj za slobodné užívanie vitamínov
(Battle for Vitamin Freedom)”. Dokumentuje sa tu historické víťazstvo miliónov Američanov nad Úradom pre potraviny a lieky (Food
and Drug Administration, FDA) a farmaceutickým priemyslom. Prijatím zákona o potravinových doplnkoch a zdravotnej osvete (Dietary Supplement and Health Education Act, DSHEA) sa napokon
povolilo voľné šírenie zdravotných informácií o vitamínoch.
Táto kniha demaskuje farmaceutický priemysel ako oblasť
investícií, v ktorej sa pri „obchodovaní s chorobou” točia
bilióny dolárov: Len v Spojených štátoch prekračuje ročný
obrat na trhu s kardiovaskulárnymi liečivami na predpis sto
miliárd dolárov. Tieto lieky − vrátane betablokátorov, inhibítorov
ACE (čiže enzýmu konvertujúceho angiotenzín), blokátorov kalciových kanálov, liekov na zníženie cholesterolu a mnohých
ďalších − iba zamaskujú symptómy a neriešia základnú príčinu
choroby na bunkovej úrovni. Nie je to žiadne prekvapenie ani
náhoda. Farmaceutický priemysel je jednoducho investičné
odvetvie, kde predmetom obchodovania je choroba vo vašom
tele. Jeho budúcnosť teda závisí od pokračovania či nepokračovania choroby. Prevencia, terapie zamerané na základnú príčinu, no
predovšetkým úplné vymiznutie ochorenia ohrozujú mamutie
finančné záujmy, ktoré hýbu daným priemyslom.
Objav, že pomocou istých mikroživín sa dá predchádzať srdcovocievnym ochoreniam, ba ich aj liečiť na bunkovej úrovni, zásadným spôsobom nabúrava samotnú podstatu celého farmaceuticko-investičného komplexu. Keďže nie sú schopné vyvrátiť
vedeckú platnosť mojich objavov a skutočnosť, že zvieratá nedostávajú infarkt, nakoľko sa im v tele tvorí vitamín C, pustili sa farmaceutické spoločnosti do celosvetovej kampane, aby zastavili
šírenie týchto informácií. V snahe o dosiahnutie svojho cieľa
lobisti z farmaceutických kruhov dokonca zneužívajú národné a
medzinárodné legislatívne orgány, vrátane Komisie pre potravi20
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nový kódex pri OSN. Hnaní neetickým cieľom chcú postaviť mimo
zákona všetky zdravotné odporúčania o naturálnych, nepatentovateľných terapiách vo všetkých členských krajinách Spojených
národov, prípadne aj na celom svete.
Táto kniha je východiskom nového systému zdravotnej starostlivosti: V minulom desaťročí sa na celom svete predalo niekoľko miliónov kusov z predošlého vydania. Zavádza úplne nové
poňatie zdravia a choroby, ktoré umožní ľuďom vziať zodpovednosť za svoje telo a zdravie do vlastných rúk. Vychádza z nej nový
systém zdravotnej starostlivosti založený na týchto princípoch:
• Šírenie povedomia o naturálnej medicíne medzi ľuďmi nahradí
nezdravú závislosť na farmakoterapii.
• Deti sa budú už v škôlke a na vyšších stupňoch škôl učiť, že sa
im v tele netvorí vitamín C a ďalšie kľúčové živiny, ktoré si
potrebujú v záujme zachovania zdravia dopĺňať.
• Každý bude vedieť, že o zdraví a chorobe sa nerozhoduje na
úrovni orgánov, ale na úrovni miliónov buniek tvoriacich naše telo.
• V každej domácnosti sa budú vymieňať rady a informácie týkajúce sa bunkového zdravia.
• Prioritou nového systému zdravotnej starostlivosti je naturálna
prevencia a odstraňovanie chorôb.
• Účinné, bezpečné a cenovo prijateľné naturálne terapie vytlačia zo scény symptómovo orientovaný farmaceutický „biznis
s chorobou", v ktorom sa točia bilióny dolárov.
• Vďaka zdravotnej starostlivosti orientovanej na pacienta a stavajúcej na komunitách sa zlepší zdravotný stav a očakávaná
dĺžka života ľudí, pričom sa zníži potreba nákladnej intervenčnej medicíny.
• Namiesto farmaceutického výskumu, kde sú hnacou silou
trhové podiely a záujmy akcionárov, sa bude rozvíjať lekársky
výskum zameraný na prevenciu a odstraňovanie chorôb.
Radi vás privítame v radoch Aliancie zdravia, aby ste si zlepšili zdravie, pomohli rodinným príslušníkom, priateľom a kolegom a začali
budovať nový systém zdravotnej starostlivosti vo svojej krajine.
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10-bodový program Dr. Ratha pre
prirodzene zdravé srdce a cievy
1. Oboznámte sa s fungovaním obehovej sústavy.
Krvné riečisko, ktoré meria skoro stotisíc kilometrov, je najväčším orgánom ľudského tela. Vaše srdce urobí za deň stotisíc
sťahov, je teda najaktívnejším zo všetkých orgánov. Telo človeka je také staré, ako je starý jeho srdcovocievny systém.
Zlepšením zdravia svojho srdca a ciev a optimalizáciou práce
celej obehovej sústavy získate niekoľko rokov navyše.
2. Spevnite si cievne steny.
Nedostatočná pevnosť krvných ciev a poškodenie ich stien sú
prvotnou príčinou srdcovocievnych ochorení. Vitamín C je
však „cementom” pre steny krvných ciev, spevňuje ich. Zvieratá netrpia na srdcové choroby, pretože sa im v pečeni
vytvorí dostatok endogénneho vitamínu C, a ten im krvné
cievy ochráni. Na rozdiel od zvierat sa ľuďom tvoria v stenách
krvných ciev nánosy, a tie vedú k srdcovým a mozgovým
infarktom. A to všetko preto, že sa nám v tele netvorí vitamín
C a všeobecne zo stravy získame primálo vitamínov.
3. Odbúrajte už existujúce pláty v tepnách bez operácie.
Cholesterol a tukové častice sa v stenách krvných ciev ukladajú
pôsobením biologických látok, ktoré zvyšujú ich priľnavosť.
Látkami pôsobiacimi ako teflón sa dá tejto priľnavosti zabrániť. Aminokyseliny lyzín a prolín sú prírodné látky s účinkom
ako teflón. Spoločne s vitamínom C pomôžu prirodzeným spôsobom odbúrať už existujúce nánosy.
4. Uvoľnite si steny krvných ciev.
Pláty a kŕčovité stiahnutie cievnych stien zapríčiňujú vysoký
krvný tlak. Doplnením magnézia (ktoré je prirodzeným antagonistom kalcia) zo stravy a vitamínu C sa uvoľnia steny krvných
ciev a znormalizuje sa vysoký krvný tlak. Tento priaznivý účinok
sa dá umocniť prirodzenou aminokyselinou arginín.
5. Optimalizujte prácu svojho srdca.
Srdce je motor srdcovocievnej sústavy. Tak ako motor v aute,
aj milióny buniek v tomto svale potrebujú palivo, aby mohli
správne fungovať. K prírodným „palivám pre bunky” sa radí
22
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karnitín, koenzým Q-10, vitamíny skupiny B a mnoho ďalších
živín a stopových prvkov. Dopĺňaním týchto esenciálnych
živín sa zlepší schopnosť srdca prečerpávať krv, čo podporuje
pravidelnosť srdcovej akcie.
6. Chráňte si srdce a krvné riečisko pred „zhrdzavením”.
Biologická obdoba hrdzavenia, čiže oxidácia, poškodzuje
srdcovocievnu sústavu a urýchľuje starnutie. Vitamín C, vitamín E, betakarotén a selén patria k najdôležitejším prirodzeným antioxidantom. Dopĺňaním týchto antioxidantov sa
zabezpečí významná ochrana srdcovocievnej sústavy. Nefajčite, lebo cigaretový dym urýchľuje biologické „korodovanie”
krvných ciev.
7. Pravidelne sa venujte pohybovej aktivite.
Predpokladom kardiovaskulárneho zdravia je pravidelná telesná
činnosť. Umiernený, pravidelný telesný pohyb, napríklad chôdza
alebo bicyklovanie, je úplne ideálny a môže si ho dovoliť každý.
8. Stravujte sa racionálne.
Strava tisícok generácií pred nami bola bohatá na potravu rastlinného pôvodu a obsahovala vysoký podiel vláknin a vitamínov.
Takéto zameranie stravovania ovplyvnilo aj formovanie nášho
metabolizmu. Stravou bohatou na ovocie a zeleninu a chudobnou na tuky a cukry sa zlepšuje zdravotný stav srdca a ciev.
9. Nájdite si čas na oddych.
Činitele vyvolávajúce fyzický a emočný stres sú aj rizikovými
faktormi srdcovocievnych ochorení. Vyhraďte si preto čas na
oddych. Uvedomte si, že pri tvorbe stresového hormónu
adrenalín sa v tele spotrebúva vitamín C. Dlhodobou telesnou
či citovou záťažou sa minú jeho zásoby v tele a potom ho
treba doplniť.
10. Začnite ihneď.
Nánosy sa v krvných cievach začínajú ukladať už v druhej
desiatke života. Čím skôr začnete s mojím programom na
ozdravenie srdca a ciev, tým vyššieho veku sa dožijete.
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Odporúčania Dr. Ratha pre bunkové zdravie
ZDRAVIE BUNIEK – ZÁKLADNÝ PROGRAM
Základný program celulárnej medicíny Dr. Ratha pozostáva
z vyše 30 vitamínov, minerálnych látok, aminokyselín a stopových prvkov. Tieto esenciálne živiny boli vybrané na základe
vedeckých kritérií a ich prvoradej funkcie dodávať bioenergiu
ohromnému množstvu buniek, z ktorých sa skladá ľudské telo.
Základný program je vhodný pre všetkých − mladých aj starých,
zdravých aj chorých − v záujme optimalizácie zdravia srdca a
ciev a prevencie srdcovocievnych ochorení, ako aj iných zdravotných ťažkostí. V tabuľke na priľahlej strane je uvedená denná
minimálna dávka každej esenciálnej živiny u zdravého dospelého jedinca. Pacienti a ľudia so špeciálnymi výživovými potrebami si môžu množstvá zdvojnásobiť, prípadne aj strojnásobiť.
Význam týchto celulárnych nutrientov na optimálne fungovanie buniek a pre zdravie je obšírne opísaný v kapitole 10.
ZDRAVIE BUNIEK – ŠPECIÁLNY PROGRAM:
Pre pacientov s istými pokročilými zdravotnými problémami,
napríklad s koronárnou chorobou srdca, vysokým krvným tlakom, cukrovkou, zlyhaním srdca a pod., boli okrem základného programu vypracované aj špeciálne programy. Obsahujú
niektoré esenciálne živiny vo vyšších množstvách a navyše aj
určité živiny, ktoré sa nenachádzajú v základnom programe.
Priaznivé účinky programu na zdravie sú zdokumentované
v celej tejto knihe, ale aj v titule Dobré zdravie – Máte ho vo
svojich rukách (Good Health – Do It Yourself!), ktorý obsahuje
osobné výpovede mnohých ľudí.
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1 ÚVOD

Vitamíny
Vitamín C
600 -- 3000 mg
Vitamín E
130 -- 600 IU
Betakarotén
1600 -- 8000 IU
Vitamín B1
5 -40 mg
Vitamín B2
5 -40 mg
Vitamín B3
45 -- 200 mg
Vitamín B5
40 -- 200 mg
Vitamín B6
10 -50 mg
Vitamín B12
20 -- 100 ug
Vitamín D
100 -- 600 IU
Kyselina listová
90 -- 400 ug
Biotín
60 -- 300 ug
Minerálne látky
Kalcium
30 -- 150 mg
Magnézium
40 -- 200 mg
Draslík
20 -90 mg
Fosfát
10 -60 mg
Stopové prvky
Zinok
5 -30 mg
Mangán
1 -6 mg
Meď
300 -- 2000 ug
Selén
20 -- 100 ug
Chróm
10 -50 ug
Molybdén
4 -20 ug
Ďalšie dôležité bunkové živiny
L-prolín
100 -- 500 mg
L-lyzín
100 -- 500 mg
L-karnitín
30 -- 150 mg
L-arginín
40 -- 150 mg
L-cysteín
30 -- 150 mg
Inositol
30 -- 150 mg
Koenzým Q-10
5 -30 mg
Pyknogenol
5 -30 mg
Bioflavonoidy
100 -- 450 mg
Prírodný vitamín E (beta, gama a delta-koferol)
Prírodné karoténoidy (alfakarotén, luteín, zeaxantín a kryptoxantín)
mg = miligramy, ug = mikrogramy
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Program celulárnej medicíny Dr. Ratha
zabezpečí biologické palivo miliónom buniek
Na rôznych miestach tejto knihy sa dočítate o pozoruhodných
zlepšeniach, ktoré zažívali ľudia postupujúci podľa programu Dr.
Ratha. Vedecký základ dramatického uzdravenia spočíva v tom,
že bunky v našom tele plnia veľa rozličných funkcií. Bunky žliaz
s vnútorným vylučovaním produkujú hormóny, biele krvinky produkujú protilátky a bunky srdcového svalu vyrábajú a prenášajú
biologickú elektrinu potrebnú na srdcové sťahy. O konkrétnej
funkcii každej bunky rozhoduje genetický „softvérový program”,
čiže gény nachádzajúce sa v jej jadre.
Je dôležité vedieť, že i napriek rozmanitým funkciám všetky
bunky využívajú rovnaké „bunkové palivo” − nosiče bioenergie či
biokatalyzátory − na širokú plejádu biochemických reakcií vo svojom vnútri. Mnohé z týchto esenciálnych biokatalyzátorov a bioenergetických molekúl si telo nedokáže vyrobiť samo, a preto si
ich musí pravidelne dopĺňať zo stravy. Niektoré vitamíny, aminokyseliny, minerálne látky a stopové prvky sa z hľadiska optimálneho fungovania buniek radia k najdôležitejším esenciálnym živinám. Bez optimálneho príjmu týchto živín sa poškodí funkcia
miliónov buniek a rozvinie sa choroba.
Žiaľ, konvenčná medicína neuznáva rozhodujúcu úlohu, ktorú
zohrávajú vitamíny a ďalšie esenciálne živiny pri optimálnom fungovaní buniek a zachovaní zdravia. Moderná koncepcia celulárnej medicíny to však od základu mení. Časom sa každodenné
dopĺňanie živín podľa vedecky vypracovaného programu celulárnej medicíny, ktoré rozoberáme v tejto knihe, stane samozrejmosťou pre každého, rovnako ako jedenie a pitie.
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1 ÚVOD

Jedna bunka
(schematické znázornenie)

Výrobná linka bunky
(endoplazmatické retikulum)

Centrálna
jednotka
-- jadro bunky
(nukleus)
Bunková
elektráreň
(mitochondria)

Dôležité biokatalyzátory:
•
•
•
•
•
•

vitamín C
vitamín B1
vitamín B2
vitamín B3
vitamín B5
vitamín B6

•
•
•
•
•

vitamín B12
karnitín
koenzým Q-10
minerálne látky
stopové prvky

Metabolický „softvérový
program” každej bunky je
určený genetickými informáciami v jadre bunky.
Esenciálne živiny sú
potrebné ako biokatalyzátory a nosiče bioenergie
v každej bunke. Tieto funkcie sú zásadne dôležité pre
optimálne fungovanie
miliónov buniek.

Program Dr. Ratha zabezpečí biologické palivo miliónom buniek
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Celulárna medicína ako riešenie
pri srdcovocievnych ochoreniach
Najväčší účinok má celulárna medicína na zdravie srdca a ciev,
keďže srdcovocievna sústava je najaktívnejší orgánový systém
nášho tela, a preto má aj najvyššiu spotrebu esenciálnych živín.
Na obrázku na protiľahlej strane sú zobrazené bunky srdcovocievnej sústavy.
Najskôr najdôležitejšie druhy buniek, ktoré tvoria srdcovocievny
systém:
• Bunky cievnych stien: Endotelové bunky tvoria bariéru či
ochrannú vrstvu medzi krvou a cievnymi stenami. Navyše sa
podieľajú na rôznych metabolických funkciách, napríklad na
zabezpečovaní optimálnej viskozity krvi. Bunky hladkej svaloviny produkujú kolagén a ďalšie spevňujúce molekuly, čím
zabezpečujú optimálnu stabilitu a tonus cievnych stien.
• Krvné bunky: Dokonca aj milióny krviniek, ktoré obiehajú
v krvnom riečisku, nie sú nič iné ako bunky. Majú na starosti
prenos kyslíka, obranyschopnosť, odvádzanie splodín, hojenie
rán a mnoho ďalších funkcií. Na nasledujúcich stranách je opísané, ako úzko súvisí nedostatok vitamínov a esenciálnych
živín v týchto rôznych druhoch buniek s najčastejšími srdcovocievnymi ochoreniami dneška.
• Bunky srdcového svalu: Hlavnou úlohou buniek srdcového
svalu je pumpovať krv, aby stále prúdila v krvnom obehu.
Jeden podtyp sa špecializuje na vytváranie a prenos bioelektrického impulzu pre každý srdcový úder.
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1 ÚVOD

Bunky cievnych stien

bunky hladkého
svalu

bunky výstelky
(endotelové bunky)

Krvné bunky

biele krvinky

krvné doštičky

Bunky srdcového svalu

bunky srdcového svalu
(pumpovanie krvi)

„elektrické” bunky srdcového svalu (srdcová akcia)

Srdcovocievna sústava pozostáva z miliónov buniek.
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Nedostatok vitamínov v bunkách steny
tepien vyvoláva srdcový a mozgový
infarkt a vysoký krvný tlak
Dlhodobý nedostatok vitamínov, ako aj iných esenciálnych živín
v miliónoch buniek cievnych stien, má nepriaznivý vplyv na ich
funkciu. Najčastejším dôsledkom bývajú chorobné stavy spojené
s vysokým krvným tlakom a tvorba aterosklerotických plátov, čo
môže vyústiť do srdcového a mozgového infarktu.
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Vysoký krvný tlak

Srdcové a mozgové infarkty

Nedostatok vitamínov v bunkách steny tepien môže mať
za následok:

Nedostatok vitamínov v bunkách steny tepien môže mať
za následok:

• zvýšené napätie steny tepien

• nestabilitu steny tepien

• zúženie priesvitu tepien

• poškodenia a trhlinky

• zhrubnutie steny tepien a
vysoký krvný tlak

• aterosklerotické pláty,
srdcové a mozgové infarkty

1 ÚVOD

Nedostatok vitamínov v bunkách
srdcového svalu zapríčiňuje
nepravidelnú akciu a zlyhanie srdca
Chronický nedostatok vitamínov a ďalších esenciálnych
živín v miliónoch buniek srdcového svalu môže prispieť
k zhoršeniu srdcovej funkcie. Najčastejším následkom býva
nepravidelná akcia srdca (arytmia) a zlyhanie srdca (dýchavičnosť, opuchy a únava).

Prirodzené
„kardiostimulátory”
upravujú srdcovú akciu

Nepravidelná akcia srdca

Zlyhanie srdca

Nedostatok vitamínov v „elektrických” bunkách srdcového
svalu môže mať za následok:

Nedostatok vitamínov v bunkách srdcového svalu môže
mať za následok:

• poruchu tvorby a vedenia
elektrických impulzov udávajúcich srdcový rytmus

• poruchy pumpovania krvi
• dýchavičnosť,
opuchy a ťažkú únavu

• nepravidelnú akciu srdca
(arytmiu)
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Poznámky
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