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Nezdravá strava
Základom každého naturálneho programu na ozdravenie srdca a
ciev je zdravá strava. Spôsob stravovania našich predkov po celé
generácie utváral náš dnešný telesný metabolizmus. Keď zistíme,
čo jedli naši predkovia, budeme vedieť, čo je pre naše telo najvhodnejšie aj v dnešnej dobe. Ich strava bola bohatá na obilniny,
ovocie, zeleninu a ďalšiu rastlinnú potravu bohatú na vlákniny a
vitamíny. Jedávali oveľa menej tukov a cukrov ako spotrebujeme
my dnes. Typická strava v industriálnych krajinách nadmerne zaťažuje metabolizmus. Ďalšie riziká pre naše telo predstavujú niektoré zdedené choroby.
Dokázalo sa, že môj program celulárnej medicíny optimalizuje
metabolizmus. Toto je zvlášť dôležité pre metabolizmus tukov
v ľudskom tele. Nutričný program vám môže pomôcť:
• znížiť tvorbu cholesterolu v tele
• optimalizovať metabolizmus tukových molekúl v bunkách
• optimalizovať vylučovanie tukov z tela
• chrániť tukové molekuly pred oxidáciou
Treba si uvedomiť, že určité vitamíny sa pri odbúravaní tukových
molekúl úplne spotrebujú. Na každú molekulu cholesterolu, či už
vytvoreného v tele alebo prijatého z potravy, spotrebuje ľudské
telo pri enzymatickej reakcii v pečeni jednu molekulu vitamínu C.
Vysoká hladina cholesterolu a triglyceridov takto chronicky ochudobňuje telo o vitamíny. Dôležité je pochopiť, že zvýšené kardiovaskulárne riziko nevzniká v prvom rade v dôsledku pretučnenej
stravy, ale vyvoláva ho systematické odčerpávanie vitamínových
zásob pri preťažení metabolizmu tukov. Následkom chronického
vyplytvania vitamínov sa steny tepien oslabujú a rozvíja sa srdcovocievne ochorenie.
Okrem priveľkého obsahu tukov sa v našej strave skrývajú aj iné
nebezpečenstvá. Zvyšky z herbicídov, pesticídov a chemických
konzervačných látok sa nachádzajú takmer v každom jedle, ktoré
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zjeme. Tieto toxické látky musí naša pečeň z tela odbúrať. Na
detoxikácii sa významne spolupodieľa vitamín C a ďalšie zložky
programu celulárnej medicíny.
Čo odporúčam:
Jedzte striedmo. Sledujte si telesnú hmotnosť a pravidelne
cvičte. Zdravá strava je bohatá na rastlinnú zložku a obsahuje
hojnosť vitamínov a vlákniny. Nejedzte priveľa tukov a sladených potravín. Predovšetkým sa však vyhnite chronickému
odčerpávaniu zásob vitamínov z tela, a preto každý deň dodržiavajte môj program.

Fajčenie
Hoci sa vie, že fajčením sa prudko zvyšuje riziko srdcovocievnych
ochorení, základná príčina často nie je zrejmá. V cigaretovom dyme
sa nachádzajú milióny voľných radikálov. Tieto agresívne molekuly
poškodzujú bunky krvných ciev a ostatných orgánov a urýchľujú
biologické starnutie. Voľné radikály a ďalšie škodliviny sa dostávajú
z cigaretového dymu do krvného riečiska cez pľúca. Tieto toxické
látky môžu poškodzovať obehovú sústavu v celej jej dĺžke takmer
100-tisíc kilometrov.
Pri obrane tela voči týmto agresívnym molekulám sa spotrebúvajú
antioxidanty. Ako prvý sa spomedzi antioxidantov ničí vitamín C.
Keď sa vyčerpajú zásoby vitamínu C v tele, začne sa v cievnej
sústave rozvíjať srdcovocievne ochorenie − presne tak, ako vo včasnom štádiu skorbutu.
Dnes už vieme, prečo sa ateroskleróza u fajčiarov neobmedzuje len
na vencovité tepny a prečo sa poškodzujú tepny a kapiláry v celom
tele. „Fajčiarska noha” má charakteristický vzhľad a niekedy si
vyžiada aj amputáciu prstov či chodidla.
Môj program obsahuje aj početné antioxidanty, ktoré sú schopné
neutralizovať voľné radikály obsiahnuté v cigaretovom dyme a
pomáhajú predchádzať poškodeniu steny tepien a ďalších telových tkanív.
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Čo odporúčam:
Ak ešte fajčíte, naozaj stojí za námahu s tým skončiť. Hádam vám
táto kapitolka dostatočne ozrejmí, aké škody páchate na svojom
tele fajčením. Moje odporúčanie pre fajčiarov i bývalých fajčiarov
znie rovnako: Optimalizujte si denný príjem prirodzených antioxidantov, podľa možnosti vo forme programu celulárnej medicíny.

Stres
Chronický fyzický a psychický stres zvyšuje riziko srdcovocievnych
ochorení. Aký biochemický mechanizmus sa skrýva za týmto
javom?
Počas telesného a emočného zaťaženia sa v tele tvorí veľké
množstvo stresového hormónu adrenalín. Na každú molekulu
vyprodukovaného adrenalínu spotrebuje telo jednu molekulu
vitamínu C, ktorý plní funkciu katalyzátora. Pritom sa vitamínové
molekuly zničia. Dlhodobá telesná či citová záťaž teda vedie
k závažnému vyčerpaniu zásob vitamínu C v tele. Ak sa vitamín C
nedodá stravou, srdcovocievna sústava sa oslabí a rozvinie sa ateroskleróza.
Toto zároveň vysvetľuje, prečo manželia nezriedka zomrú
zanedlho po sebe. Strata partnera vyvoláva dlhodobý emočný
stres a rapídne odčerpávanie vitamínov z tela, čím sa zvyšuje
riziko srdcového infarktu. Treba si uvedomiť, že srdcový infarkt
nespôsobuje samotná citová záťaž, ale skôr biochemické
následky vyčerpania zásob vitamínov v tele.
Čo odporúčam:
Pokúste sa nájsť si čas na odpočinok. Tak ako si plánujete pracovné
úlohy, rozvrhnite si aj čas na relaxáciu. V prípade závažných citových problémov vám môže svojimi radami pomôcť aj profesionál.
Okrem týchto opatrení si dopĺňajte rezervy organizmu vitamínmi a
ďalšími zložkami môjho programu.
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Hormonálna antikoncepcia a
estrogénová substitučná terapia
Dlhodobé užívanie estrogénu a iných hormónov − či už v podobe hormonálnej antikoncepcie alebo hormonálnej substitučnej terapie
v priebehu menopauzy − spôsobuje odčerpávanie vitamínov a iných
živín z buniek tela. Práve preto sú ženy, ktoré užívajú tieto hormóny,
vystavené zvýšenému riziku srdcového a mozgového infarktu, ako aj
iných foriem srdcovocievnych ochorení.
Niekoľko štúdií dokázalo, že ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu („pilulku”) si výrazne zvyšujú riziko srdcovocievnych ochorení.
V roku 1972 Dr. Briggs vo vedeckom časopise Nature uviedol, že
ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, majú významne nižšiu hladinu vitamínu C v krvi, ako je norma. V inej štúdii tieto výsledky
Dr. Rivers potvrdzuje a vyvodzuje z nich záver, že odčerpávanie vitamínu C súvisí s hormónom estrogén. Je fakt, že dlhodobým užívaním
hormonálnej antikoncepcie sa znižujú zásoby vitamínu C a ďalších
nenahraditeľných živín v tele, napríklad vitamínov skupiny B a kalcia.
Riziko kardiovaskulárneho ochorenia teda nezvyšuje samotná pilulka
na kontrolu pôrodnosti, ale oslabenie cievnej steny spôsobené odčerpaním telesných zásob vitamínov.
Vôbec neprekvapuje, že najrozsiahlejšiu klinickú štúdiu na viac ako
16-tisíc ženách, ktorou sa mali dokázať priaznivé účinky hormonálnej
substitučnej terapie, museli predčasne zastaviť kvôli významne zvýšenému riziku srdcových infarktov, trombózy a ďalších komplikácií.
Čo odporúčam:
Ak beriete hormonálne pilulky na kontrolu pôrodnosti, prípadne
ste na hormonálnej substitučnej terapii, určite začnite s mojím
programom. Doplníte si zásoby vitamínov v tele a zabránite ich
vyčerpaniu v budúcnosti.
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Farmaceutické prípravky
Takmer všetky lieky na predpis, ktoré v súčasnosti užívajú milióny
ľudí, vedú v postupnému vyčerpaniu vitamínov a ďalších základných bunkových živín z tela. Lieky sú zväčša syntetické, neprírodné substancie, ktoré sa vstrebávajú do tela. Naše telo však
syntetické lieky rozpozná ako „toxické”, rovnako ako každú inú
neprirodzenú látku.
Všetky syntetické lieky musí preto najprv detoxikovať pečeň, až
potom sa môžu vylúčiť z tela. Nevyhnutnou podmienkou detoxikácie je prítomnosť vitamínu C a ďalších bunkových živín ako
kofaktorov. Mnohé esenciálne živiny sa pri biologických (enzymatických) reakciách v priebehu detoxikácie úplne spotrebujú. Jeden z najbežnejších spôsobov vylučovania liekov z tela je „hydroxylácia”. Najsilnejším „hydroxylačným činidlom” v ľudskom tele je
vitamín C, a ten sa v procese detoxikácie doslova ničí.
Dlhodobým užívaním syntetických liekov na predpis dochádza
tak ku chronickému vyčerpávaniu vitamínov v tele, k včasnej
forme skorbutu a nástupu srdcovocievnych ochorení.
Ďalší spôsob, akým sa isté lieky na predpis, napríklad účinná látka
znižujúca cholesterol cholestyramín, pričiňujú o vyčerpanie vitamínov, spočíva v tom, že sa viažu na vitamíny v črevách. To
následne zabraňuje optimálnemu vstrebávaniu vitamínov z tráviaceho traktu do krvného riečiska a tela.
Lieky na predpis môžu odčerpávať zásoby istých esenciálnych živín
v tele preto, lebo narúšajú proces ich prirodzenej produkcie v tele.
Lovastatín, pravastatín a ďalšie lieky na zníženie cholesterolu,
ktoré patria do kategórie statínov, zabraňujú tvorbe cholesterolu
v telových bunkách. Tým, nanešťastie, znižujú aj tvorbu dôležitých
prirodzených molekúl, akými je koenzým Q-10 (ubichinón).
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Dr. Karl Folkers z Texaskej univerzity v Austine uvádza, že
pacienti so zlyhaním srdca a nízkou základnou hladinou koenzýmu Q-10 môžu mať pri užívaní liekov na zníženie cholesterolu
životunebezpečné srdcovocievne komplikácie, a to práve kvôli
zníženému koenzýmu Q-10 v tele.
Močopudné lieky
Užívaním diuretík sa môže významne zvýšiť riziko srdcovocievnych ochorení. Vylučuje sa pritom z tela nielen voda, ale aj vitamíny rozpustné vo vode a iné nenahraditeľné živiny. Tieto
pochody som podrobne opísal v 5. kapitole. Pravidelné dopĺňanie
vitamínov a ďalších esenciálnych živín u pacientov, ktorí užívajú
močopudné lieky, je nesmierne dôležité, a treba ho ustavične
zdôrazňovať.
Čo odporúčam:
Ak beriete akýkoľvek liek na predpis, ihneď začnite s mojím programom. Ak vám naordinovali močopudné lieky, každodenné
dopĺňanie vo vode rozpustných vitamínov, minerálov a ďalších
esenciálnych živín je absolútne nevyhnutné. Držte sa odporúčaní
v tejto knihe a informujte o tom svojho lekára.

Dialýza
Niekoľko skúmaní ukázalo, že pacienti dlhodobo na dialýze sú
vystavení zvýšenému riziku srdcovocievneho ochorenia. Neprekvapuje to, keďže dialýzou sa nevylúčia len splodiny látkovej premeny z krvi, ale aj mnohé vitamíny a ďalšie esenciálne živiny. Ak sa
živiny opätovne nedoplňujú, vleklou dialýzou sa postupne vyčerpajú vo vode rozpustné vitamíny a ďalšie esenciálne živiny v celom
tele, čím sa spustí ateroskleróza, zlyhanie srdca, nepravidelná
akcia srdca, prípadne ďalšie formy srdcovocievnych ochorení.
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Čo odporúčam:
Ak pravidelne chodíte na dialýzu, okamžite by ste mali začať
s mojím programom. Ak poznáte nejakého človeka odkázaného
na dialýzu, nezabudnite mu spomenúť informácie z tejto knihy –
azda mu pomôžete predĺžiť život.

Chirurgické zákroky
Pacienti, ktorí absolvujú operáciu, by mali telu zabezpečiť optimálny prísun vitamínov a ďalších bunkových živín. Každá operácia predstavuje mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž. Príprava
na operáciu, samotná operácia a proces hojenia znamenajú
značný stres trvajúci niekoľko týždňov a môžu viesť k vážnemu
nedostatku vitamínov práve vtedy, keď ich telo najviac potrebuje.
Navyše je každá operácia spojená s poškodením telových tkanív.
Rýchlosť, akou sa operačná rana hojí, priamo súvisí s rýchlosťou,
akou sa tvorí kolagén a ďalšie molekuly spojivových tkanív na jej
hojenie. Vitamín C a ďalšie komponenty môjho programu sú najlepšou naturálnou alternatívou na optimalizáciu tvorby kolagénových molekúl a urýchlenie hojenia po operácii.
Nutričný program tiež pomáha chrániť pred oxidačným poškodením počas operácie. Rôzne chirurgické zákroky si vyžadujú vonkajší (mimotelový) obeh. Počas bajpasovej operácie je zastavená
činnosť srdca a krvný obeh sa udržiava pomocou umelého srdca a
pľúc. Počas mimotelovej cirkulácie sa pacientova krv umelo obohacuje o kyslík. Vysoké koncentrácie kyslíka môžu viesť k poškodeniu tkanív v stenách tepien a inde v tele (tzv. reperfúzne
poškodenie).
Môj program je bohatý na antioxidanty a dajú sa ním minimalizovať riziká oxidačného poškodenia počas operácie. Ak sa berú
pred, počas a po hospitalizácii, prísun bunkových živín zabráni ich
vyčerpaniu a poškodeniu. Práve z tohto dôvodu dnes popredné
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lekárske fakulty bežne odporúčajú operovaným pacientom
doplnkovú liečbu vitamínmi.
V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté niektoré štúdie o vplyve určitých zložiek môjho programu na znižovanie rôznych rizikových
faktorov srdcovocievnych ochorení:

Odčerpávanie bunkových živín

Prameň

Tuky v krvi

Ginter, Harwood
a Sokoloff

Fajčenie

Chow, Halliwell, Lehr
a Riemersma

Stres

Levine

Hormonálna antikoncepcia

Briggs a Rivers

Dialýza

Blumberg

Lieky na predpis

Halliwell a Clemetson
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Dedičné rizikové faktory
srdcovocievnych ochorení
Často sa ma pýtajú, či program celulárnej medicíny môže tiež
pomôcť znížiť riziko pôsobenia dedičných rizikových faktorov.
V mnohých prípadoch znie odpoveď „áno”. Pomimo externých
rizikových faktorov, ktoré sme si prebrali v predchádzajúcej časti,
ďalšiu veľkú skupinu srdcovocievnych rizikových faktorov predstavujú dedičné alebo genetické riziká.
Každý už asi počul vyhlásenie: „Sme dedične postihnutí chorobami srdca.” Príslušníci týchto rodín často umierajú v štyridsiatke
či päťdesiatke. Príčinou predčasnej smrti aspoň sčasti naozaj
bývajú abnormálne gény (molekuly dedičnosti), ktoré sa v danej
rodine odovzdávajú z generácie na generáciu. V predošlom texte
som opísal najčastejšie sa vyskytujúce genetické rizikové činitele −
vrodené poruchy tukového metabolizmu (vysoký cholesterol
alebo hypercholesterolémiu) a vrodené poruchy metabolizmu
cukrov (diabetes).
Dôležité je uvedomiť si, že genetické riziko nie je pre nikoho rozsudkom smrti. Genetický deficit zvyčajne máva za následok poškodenú metabolickú funkciu na jednom alebo viacerých miestach
nášho bunkového softvéru. Väčšinou sa však dedičné poškodenie
dá kompenzovať zvýšeným príjmom esenciálnych živín. Ako už
vieme, vitamíny a ďalšie živiny sú bunkové biologické katalyzátory
a dokážu urýchliť narušené biochemické reakcie.
Neprekvapuje teda, že vitamíny a ďalšie esenciálne živiny preukázateľne majú priaznivé zdravotné účinky na pacientov s genetickými poruchami.
V nasledujúcej tabuľke vymenúvame niektoré vrodené poruchy.
Pacientom s týmito poruchami môže prospieť dodržiavanie môjho
programu.
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Ak poznáte niekoho s dedičnou chorobou, oboznámte ho, prosím, s informáciami z tejto knihy. Ako sa ďalej dočítate z listov
pacientov s Alzheimerovou chorobou a s lupus erythematosus,
týmto ľuďom dodržiavanie môjho programu nesmierne prospelo. Tento poznatok je ešte významnejší, keď vezmeme do
úvahy, že konvenčná medicína nemá žiadne riešenia na tieto
závažné problémy.

Odporúčaniami Dr. Ratha by sa mali riadiť pacienti
s nasledovnými vrodenými poruchami
• diabetes
• homocystinúria
• Alzheimerova choroba
• neurofibromatóza
• cystická fibróza
• lupus erythematosus
• sklerodermia
• svalová dystrofia
• Parkinsonova choroba
• skleróza multiplex
• Addisonova choroba
• amyloidóza
• (Morbus) Cushingov syndróm
• Downov syndróm
• reumatoidná artritída
• poruchy spojivového tkaniva
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Ako môže program Dr. Ratha pomôcť
znížiť dedičné kardiovaskulárne riziká
Vezmime si napríklad diabetes. Pri tejto chorobe má genetická
chyba za následok primalú tvorbu alebo zužitkovateľnosť hormónu inzulínu v bunkách. Klinické dôsledky sú podrobne rozobrané v 7. kapitole. Aj keď sa mojím programom nedajú napraviť
chybné gény, môže pomôcť predísť rozvoju srdcovocievnych komplikácií diabetu, alebo ich aspoň oddialiť.
Na obrázku vedľa je chybný gén symbolicky znázornený ako časovaná bomba. Na základe programu celulárnej medicíny časovaná
bomba síce nezmizne, ale živiny môžu prispieť k zneškodneniu rozbušky a zabrániť výbuchu v podobe objavenia sa choroby.
Ako ukazujeme v tejto knihe na príklade diabetu, poruchy metabolizmu cholesterolu, ďalej aj Alzheimerovej choroby, lupusu erythematosus a ďalších ochorení môj program predstavuje účinný
terapeutický prístup k znižovaniu rizika vrodených porúch a najmä
pri prevencii rozvoja srdcovocievnych komplikácií.
Na obrázku vedľa sú zhrnuté hlavné faktory, ktoré sa podieľajú
na vašom osobnom kardiovaskulárnom riziku. Dedičné a externé
rizikové faktory rozhodujú o celkovom riziku srdcovocievnych
ochorení, pretože spôsobujú postupné vyčerpávanie zásob esenciálnych živín v tele. Väčšina vnútorných a vonkajších rizikových
faktorov sa však účinne neutralizuje optimálnym príjmom vitamínov a ďalších esenciálnych živín.
Svoje kardiovaskulárne riziko môžete znížiť dvoma opatreniami:
• Minimalizáciou externých rizikových faktorov,
napríklad fajčenia, úpravou stravovacích návykov.
• Zvýšením denného príjmu vitamínov a ostatných
bunkových živín.
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vaše
rozhodnutie
optimálny denný
príjem vitamínov

optimálna zásoba vitamínov v tele
(optimálne zdravie)
chronický vitamínový deficit
(napr. srdcovocievne ochorenie)
akútny vitamínový deficit
(napr. skorbut)

optimálna
zásoba
vitamínov
v tele
prinízka

vaše
rozhodnutie
časovaná
bomba
v podobe dedičných rizikových faktorov
jednotlivca

vonkajšie rizikové faktory:
(fajčenie, stres a nezdravá strava)

Udržiavanie optimálnej zásoby bunkových živín v tele je kľúč
k minimalizácii dedičného kardiovaskulárneho rizika a umožňuje tešiť
sa optimálnemu zdraviu.
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Ako môže program Dr. Ratha pomôcť
pacientom s Alzheimerovou chorobou
Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie, ktoré vedie
k pozvoľnému narúšaniu mozgových funkcií. Konvenčná medicína
nemá na tento závažný zdravotný problém nijaký spôsob liečby.

Vážený Dr. Rath,
môj otec má 84 rokov a trpí na Alzheimerovu chorobu. Asi
pred dvoma mesiacmi sa ľudia, čo sa oňho starali, zúčastnili na seminári o Alzheimerovej chorobe v Dome ošetrovateľskej starostlivosti.
Spomínalo sa tam, že niektorým pacientom začali podávať vitamínové doplnky, vďaka čomu sa niektorým zlepšila pamäť. Porovnali
sme si zloženie vitamínov a skonštatovali sme, že Váš vitamínový
program pre srdce a cievy núka viac ako doplnky, ktoré použili tam.
Otec sa riadi Vaším programom dva mesiace a my sa nestačíme diviť rôznym pozitívnym výsledkom. Zlepšuje sa mu
krátkodobá pamäť a znovu sa s ním dá baviť. Dokonca je
opäť schopný do istej miery riešiť aj problémy.
Viem, že tieto zlepšenia sa nedajú zmerať „čisto vedecky”. Pre nás je
však požehnaním, keď ich vidíme a nemusíme byť len nemohúcimi
svedkami oteckovho chradnutia v dôsledku tej strašnej choroby.
V mene svojho otca a celej rodiny Vám ďakujem za Váš program na
ozdravenie srdca a ciev.
S úctou,
D. C.
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Ako môže program Dr. Ratha pomôcť
pacientom s lupus erythematosus
Lupus erythematosus je takzvané „autoimunitné” ochorenie.
Môže viesť k zápalom, zhrubnutiu kože a nakoniec k zlyhaniu
mnohých orgánov v tele. Konvenčná medicína nemá na tento
závažný zdravotný problém nijaký spôsob liečby.

Vážený Dr. Rath,
Váš výskum na mňa spravil veľmi silný dojem. Zvlášť ma zaujala teória o tom, že mnohé degeneratívne ochorenia súvisia s dlhodobým
výživovým deficitom, keďže moja sestra si už toľko vytrpela
kvôli ochoreniu na lupus erythematosus. Diagnózu jej určili v r.
1973 a od tej doby bola hospitalizovaná už ani neviem koľkokrát.
Trpela tiež na flebitídu (zápal žíl), pásový opar, ulceróznu kolitídu (zápal hrubého čreva) a zrak sa jej neustále zhoršoval.
Mala 44 rokov, bola vydatá a mala 3 deti. V r. 1989 pri rutinnom
stere z krčka maternice jej našli ťažko zapálené, predrakovinové tkanivo. Lekári sa ju snažili najprv liečiť medikamentózne a neskôr aj
„vypaľovaním laserom”. Tým sa ako-tak znížil počet chorobne zmenených buniek, ale problém sa nevyriešil. Pri ďalšom stere vysvitlo,
že počet napadnutých buniek narastá. Preto jej vybrali celú maternicu (hysterektómia). No aj po tomto zákroku má stále ťažký
zápal a veľký počet prekanceróznych (predrakovinových)
buniek.
Ani iné spôsoby liečby nezaberali. Lekári už v podstate nevedeli, čo ešte skúsiť.
-1(pokr. na ďalšej strane)
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(pokr. z predchádzajúcej strany)
-2V novembri 1994 sa začala riadiť Vaším vitamínovým programom a piť nápoj s obsahom vlákniny. I keď bola trochu skeptická, usúdila, že nemá čo stratiť. V júli 1995 (keď už 8 mesiacov
postupovala podľa Vášho programu) jej robili ďalší odber. Akú
náramnú radosť cítila, keď jej doktorka oznámila, že laboratórne
výsledky sú úplne v norme, bez akýchkoľvek zapálených či
predrakovinových buniek. Lekárka sa jej opýtala, či robí niečo
ináč ako predtým a ona jej spomenula vitamínový program. Lekárka
odvetila, že to nedokáže pochopiť, no úspech je nespochybniteľný.
Malo to aj ďalší priaznivý efekt. V júli 1995 sestre oftamológ vyšetroval oči. Okamžite sa jej opýtal: „Čo ste od poslednej kontroly
u mňa robili inak?” Skonštatoval, že má „zdravšie” oči ako za
celých dva a pol roka, čo ju lieči.
Sestra navyše mohla znížiť dávkovanie prednizónu (protizápalového
lieku) na najnižšiu dávku za posledných 22 rokov.
Ďakujem Vám za Váš výskum a úsilie šíriť informácie o tomto prevratnom objave.
S úprimnou vďakou,
S. S.
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