Medicina Celulară
Curs de bază
Ce ar trebui să știți despre importanța
microelementelor nutritive pentru sănătate

Obiectivele acestui curs (I)
La sfârșitul cursului veți ști de ce:
1. Bolile se dezvoltă la nivelul celulelor care alcătuiesc
corpul nostru și organele acestuia
2. Deficitul de bioenergie în celule este cauza cea mai
frecventă a disfuncțiilor diferitelor organe și cauza
primară a bolilor
3. Vitaminele și elementele nutritive celulare sunt principalii
transportatori de bioenergie
4. Deficitul cronic de elemente nutritive celulare esențiale
este cauza primară a bolilor cardiovasculare, cancerului
și a altor boli comune

Obiectivele acestui curs (II)
La sfârșitul cursului veți afla că:
5. Importanța elementelor nutritive celulare este susținută de dovezi
științifice și constituie baza medicinei celulare moderne.
6. Medicina celulară este piatra de hotar a sistemelor de asistență
medicală ale viitorului și condiția preliminară pentru ca bolile
comune ale zilelor noastre să fie virtual necunoscute generațiilor
viitoare.
7. Promotorii industriei farmaceutice vor face totul pentru a vă
împiedica să aveți acces la această informație.
Mai presus de toate, veți ști cum să vă ajutați pe voi înșivă și pe
ceilalți, cu ajutorul acestei informații.

Conținutul cursului
• Bazele medicinei celulare

• Medicina celulară și bolile cardiovasculare
• Medicina celulară și cancerul
• Medicina celulară și SIDA

• Afacerea cu boala a industriei farmaceutice
• Contribuția noastră la o lume sănătoasă
• Ce puteți face acum

Bazele medicinei
celulare

Bolile își au originea la nivel celular

Celule barieră (endoteliale)

Starea de sănătate sau
boală este decisă la
nivelul celulelor care
alcătuiesc organele
corpului nostru

Celule hepatice

Celule musculare

Celulele sângelui

Celulă de țesut conjunctiv
Celulă nervoasă

Fiecare celulă este un mic oraș
City wall
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Centrala
energetică
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Mitocondrie
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Elementele nutritive celulare sunt vitale pentru
metabolismul celular
Macroelementele nutritive
sunt combustibilul („brichetele‟)
metabolismului celular
• Proteine
• Carbohidrați
• Grăsimi

• Vitamine
• Minerale
• Oligoelemente
• Aminoacizi

Microelementele
nutritive
(= elemente nutritive
celulare) asigură
”aprinderea” pentru
metabolismul celular

Elementele nutritive celulare
sunt principalii furnizori de
energie pentru metabolismul
celular, fără de care viața ar fi
imposibilă.
Indiferent de tipul celulelor,
elementele nutritive celulare
sunt necesare pentru o mare
varietate de reacții biochimice.
Deficitul cronic de elemente
nutritive celulare este cea mai
frecventă cauză a disfuncțiilor
celulare și principala cauză a
bolilor endemice comune
precum bolile cardiovasculare
și cancerul.

Bioenergia pentru metabolismul celular este
produsă în mitocondrii (centralele energetice
ale celulelor)

Mitocondria la microscop

Cele mai importante elemente nutritive celulare
Elementele nutritive celulare sunt substanțe naturale care
alimentează continuu miliardele de celule din organismul
nostru pentru ca acestea să se mențină vii și să funcționeze în
mod optim.
Cele mai inportante elemente nutritive celulare sunt
• Vitamine

• Minerale
• Oligoelemente
• Anumiți aminoacizi

• Alte substanțe naturale, precum polifenolii

Beneficiile combinării elementelor nutritive celulare
Pentru a obține beneficii maxime de sănătate din administrarea de elemente
nutritive celulare, Medicina Celulară exploatează faptul că elementele
nutritive celulare lucrează în echipă în organismul nostru.
Organismul nostru nu are nevoie de doze mari de vitamine și microelemente
nutritive individuale ci mai degrabă de combinații speciale ale acestora, în
care elementele nutritive formează sinergii astfel că beneficiile maxime
pentru funcționarea sănătoasă a celulelor derivă de fapt din cantități mici.

Ce este sinergia?
• reciprocitate
• Efecte pozitive,

• Interacțiunea elementelor componente

Sinergia elementelor nutritive celulare

Exemplu
Vitamina C

- Fără sinergie-

Bioflavonoide

Cu sinergie

Vitamina C și bioflavonoidele lucrează sinergic în organismul nostru, adică
ele creează sinergii. Efectul biologic al sinergiei în interiorul celulei (=
beneficiu de sănătate) înseamnî că rezultatul final este mai bun decât suma
părților individuale.
(Multiplu de 10- 20 ori în acest caz).

Microelementele nutritive sunt vitale pentru sănătate!
Bazele vieții

Semnal de
alarmă în caz
de deficit
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(Macro-elemente nutritive:
Proteine, carbohidrați, grăsimi)

Elemente nutritive
celulare:
(Micro-elemente nutritive:
vitamine,minerale,oligoelemente
,aminoacizi)

infarct miocardic)

Întrucât deficitul de elemente nutritive celulare nu dă nici semnal de alarmă, vă
puteți proteja numai fiind informat și acționând în consecință!

Cauze majore ale deficitului de elemente nutritive
celulare
Scăderea conținutului
de elemente nutritive
celulare din alimente din
următoarele cauze:

Deteriorare
accelerată din
următoarele cauze:

Necesități crescute
pentru:

• depozitare pe termen
lung

• Femei însărcinate

• Fumat

• Femei care alăptează

• spălare/gătire

• Alcool

• Copii în creștere

• curățare/tăiere

• Factori de stres

• Sportivi & femei

• metode de cultivare

• Toxine din mediu

• Bolnavi

• factori de mediu

• Medicamente

• Vârstnici

Rolul proeminent al vitaminei C
1. Dintre toate elementele nutritive, vitamina C este, de departe, cea mai
importantă substanță
2. Rolul cheie al vitaminei C este să asigure stabilitatea corpului nostru și al
organelor care îl alcătuiesc – de exemplu, vasele de sânge
3. Spre deosebire de majoritatea animalelor, organismul uman nu poate produce
nici măcar un miligram de vitamina C. Fiecare moleculă trebuie luată din
alimentație.
4. Întrucât organismul nostru nu poate
produce vitamina C, lipsa completă a
acestei vitamine din alimentația
noastră este fatală. Zeci de mii de
marinari au murit, în decursul
secolelor trecute, de scorbut – o
boală cauzată de lipsa totală a
vitaminei C, care se manifestă prin
scurgeri de sânge prin pereții
vasculari, consecința fiind
sângerarea până la moarte.

De ce pisica de pe corabie nu murea de scorbut?
De-a lungul secolelor precedente, amiralitatea se întreba de ce 90% dintre
marinarii care navigau în jurul lumii mureau de scorbut, dar pisica de pe
corabie se întorcea mereu vie și sănătoasă. Astăzi răspunsul este
evident.
Pisica și alte animale aflate la bord
puteau produce suficientă vitamina
C în organismul lor, ceea ce le
împiedica să se îmbolnăvească și să
moară de scorbut.

Vitamin-C-Production

Scurvy

Heart attack
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1937: Premiul Nobel pentru vitamina C
Cu peste 70 de ani în urmă,
profesorul Albert Szent-György a
primit Premiul Nobel în Medicină
pentru descoperirea rolului
proeminent al vitaminei C în
menținerea unui metabolism celular
sănătos.

Între 1928-1965 s-au acordat 9 Premii
Nobel pentru descoperirea
vitaminelor și a importanței acestora
pentru sănătate.
Profesorul Albert Szent-György

Bazele medicinei celulare
Pe durata secolului 20 au existat mulți
pionieri în domeniul cercetării asupra
vitaminelor. Unul dintre aceștia a fost dublul
laureat al Premiului Nobel, Linus Pauling.
Ceea ce a caracterizat activitatea științifică a
acestor celebri oameni de știință a fost
faptul că cercetarea lor se limita la vitamine
individuale. De exemplu: vitamina C.
Profesorul Pauling (†1994) împreună cu Dr.Rath.
Dr.Rath unul dintre cei mai apropiați colaboratori și
prieteni ai dublului laureat al Premiului Nobel.

Profesorul Pauling a afirmat în 1994 că descoperirile
științifice ale Dr.Rath vor fi recunoscute într-o zi ca
făcând parte dintre cele mai importante descoperiri ale
secolului 20.

Dr.Rath a fost un colaborator apropiat al
Profesorului Pauling de-a lungul ultimilor ani
de cercetare științifică ai acestuia. Ulterior,
Dr.Rath a dezvoltat cercetările asupra
vitaminelor punând bazele medicinei
celulare de astăzi - știința interdependenței
elementelor nutritive celulare în scopul
menținerii sănătății organismului uman.

Cercetările științifice confirmă medicina celulară

Între timp, oamenii de știință de la Institutul de Cercetare Dr.Rath pentru
Medicină Celulară au confirmat eficiența acestei noi abordări în medicină
în combaterea aproape tuturor bolilor comune.
Din ce în ce mai multe rezultate ale cercetărilor altor oameni de știință
confirmă descoperirile medicinei celulare.

Medicina celulară este medicina viitorului!
Medicina
farmaceutică

Medicina celulară

Sectorul de afaceri:

• Investiții

• Asistență medicală

Scopul tratamentului:

• Menținerea bolilor ca
piețe de desfacere pentru
produsele sale

• Prevenirea și eradicarea
bolilor

Nivelul tratamentului:

Principii de tratament:
Fezabilitate
financiară:

• Organe
• Suprimarea simptomelor
• Costuri în spirală
ascendentă (în special
datorită redevențelor de brevet)

• Celule

• Eradicarea cauzelor
• Scăderea costurilor
asistenței medicale (bolile
sunt eradicate, nu există
redevențe de brevet)

Medicina celulară și
bolile cardiovasculare

Elementele nutritive celulare protejează împotriva
infarctului miocardic, accidentului vascular cerebral și
altor boli cardiovasculare

Consecințele devastatoare ale afacerii
farmaceutice cu bolile cardiovasculare
Conform cifrelor publicate de British
Heart Foundation, în 2007 aproximativ
210.000 persoane au murit de infarct
miocardic și accident vascular cerebral
numai în Marea Britanie.

Southampton

Aberdeen

Portsmouth

York

Numărul persoanelor care cad victime
afacerii farmaceutice cu boli
cardiovasculare corespunde populației
unui oraș ca Southampton, Aberdeen,
Portsmouth sau York și acest lucru se
întâmplă deși astăzi aceste boli pot fi
controlate pe cale naturală.

Αteroscleroza: cauza infarctelor miocardice
Secțiune transversală prin artera coronară, la microscop

Perete arterial

Depozite
aterosclerotice

Ateroscleroză
► Angină pectorală

Cheag de
sânge
(tromb)

Ateroscleroză + trombi
► Infarct miocardic

Descoperirea revoluționară a medicinei celular în tratarea
infarctului miocardic și a accidentului vascular cerebral
Dovada
Ateroscleroza – cauza
infarctelor miocardice și a
accidentelor vasculare
cerebrale – poate regresa cu
ajutorul mijloacelor naturale

Înainte

După

Ultrafast-CT Image

Această imagine CT arată depozitele aterosclerotice de pe artera coronară a
unui pacient în vârstă de 51 de ani înainte de a începe să ia suplimente
alimentare cu elemente nutritive celulare (stânga) și la un an după tratament
(dreapta)

Administrarea regulată de cantități precise și echilibrate de microelemente
nutritive a dispersat în mod natural depozitele până la punctul în care nu a mai
rămas nici o urmă din acestea.

Cum se dezvoltă ateroscleroza
Deficitul cronic de vitamine în
peretele arterial
Aport optim de
elemente nutritive
esențiale prin
alimentație

reîncarcă
• Instabilitatea
peretelui
arterial
• Fisuri și leziuni
umplute, printre
altele, de
depozite de
grăsimi

Ajută la
prevenire
și reparare

• Duce la
ateroscleroză

Infarct miocardic

Accident vascular
cerebral

Ajută la
prevenire

Cauza principală a aterosclerozei este
deficitul cronic de vitamina C și alte
elemente nutritive celulare, ceea ce
face ca pereții arteriali să devină fragili.

Depozitele aterosclerotice reprezintă un
mecanism al organismului de a asigura
o acțiune de reparare în scopul
stabilizării pereților arteriali.
Aportul optim de vitamina C și alte
elemente nutritive celulare ajută
celulele pereților vasculari să
funcționeze perfect prevenind astfel
instalarea aterosclerozei.

Ateroscleroza este un stadiu incipient al scorbutului
Coloana A:
Aportul optim de vitamina C determină
producția și funcționarea optimă a
colagenului. Pereții stabili ai vaselor de
sânge împiedică dezvoltarea depozitelor
aterosclerotice cunoscute sub numele de
plachete.
Coloana B:
Alimentația noastră conține doar atâta
vitamina C cât să prevină instalarea
scorbutului. Dar aproape nimeni nu consumă
suficientă vitamina C din alimentație pentru a
menține pereții arteriali sănătoși și stabili.
Consecința este formarea milioanelor de
fisuri și leziuni microscopice pe interiorul
pereților vasculari și formarea plachetelor.
Coloana C:
Epuizarea totală a rezervelor de vitamina C,
cândva tipică pentru marinari, duce la
distrugerea țesutului conjunctiv din întregul
corp, inclusiv vasele de sânge. Persoanele
bolnave de scorbut mor în decurs de câteva
luni din cauza hemoragiei interne.

De ce nivelurile ridicate de colesterol nu sunt cauza
aterosclerozei (I)
Deficit cronic de elemente
nutritive celulare

Ficat

1

Perete arterial:
Reparații necesare

2

Sânge
Lipoproteine
Molecule de zahăr

4
3

Se dezvoltă
ateroscleroza

Factorii de reparare pentru
peretele arterial devin
factori de risc pentru boala
cardiovasculară

1. Deficitul de elemente nutritive
celulare, pe termen lung, amenință
viața deoarece slăbește pereții
arteriali făcându-i să devină fragili

2. În această situație, ficatul
primește un semnal care
declanșează creșterea producției
de factori de reparare

Why high cholesterol levels
are not the cause of atherosclerosis (II)
Deficit cronic de elemente
nutritive celulare

Ficat

1

Perete arterial:
Reparații necesare

2

Sânge
Lipoproteine
Molecule de zahăr

4
3

Se dezvoltă
ateroscleroza

Factorii de reparare pentru
peretele arterial devin
factori de risc pentru boala
cardiovasculară

3. Moleculele de reparare preferate,
precum colesterolul și trigliceridele,
folosesc lipoproteine pentru
transportul moleculelor de reparare
spre peretele arterial slăbit. Acest
lucru duce la creșterea nivelului
grăsimilor în sânge.
4. Astfel, nivelul ridicat al grăsimilor în
sânge nu este cauza bolilor
cardiovasculare – cum doresc
promotorii teoriei colesterolului să ne
facă să credem – ci consecința
dezvoltării bolii. Acesta devine o
problemă numai dacă pereții
vasculari sunt deja slăbiți de deficitul
cronic de elemente nutritive celulare.

Teoria că medicamentele pentru scăderea
colesterolului previn infarctele, se prăbușește!
La data de 16 ianuarie 2008, New York
Times și alte ziare internaționale scriau
despre un studiu clinic făcut cu o
combinație de medicamente pentru
scăderea colesterolului (statine) pe 700
pacienți și care a avut rezultate șocante:
Pacienții tratați cu statine au dezvoltat
plachete pe arterele coronare – cauza
infarctelor miocardice – de două ori mai
repede decât grupul de control.
Cel mai rău însă este faptul că
producătorii de medicamente au ascuns
în mod deliberat această informație
crucială celor aproximativ 5 milioane de
oameni care luaseră aceste statine timp
de peste un an.

Întrebări deschise în cardiologie
1. De ce facem arterioscleroză și nu
venoscleroză?
2. De ce facem infarct la inimă și nu la
nas sau la urechi?

3. De ce animalele nu fac infarct...dar
oamenii, da?

De ce nu ne îmbolnăvin de venoscleroză
Ateroscleroza – cauza
principală a deceselor

Ateroscleroza este cauza principală a bolii
coronariene, însă nimeni nu a auzit de
venoscleroză.
Venele pot suferi de scleroză dacă sunt
implantate în cadrul unei operații de bypass, caz
în care devin practic artere și sunt supuse unei
presiuni ridicate a sângelui. Numai atunci
plachetele se formează și pe vene.

Venoscleroza necunoscută

Dacă într-adevăr colesterolul ar cauza
ateroscleroza, este absolut evident că depozitele
s-ar dezvolta în mod egal pe artere și pe vene.

Aceasta reprezintă dovada logică, neechivocă, a
faptului că niciodată colesterolul nu va fi cauza
principală a infarctelor miocardice.

De ce nu facem infarct la nas! (I)
De ce infarctele apar aproape
întotdeauna în arterele coronare și foarte
rar în arterele altor organe? De ce facem
infarct la inimă și nu la nas sau la
urechi?
Infarctele miocardice se produc ca
urmare a combinării a doi factori
1. Slăbirea pereților arteriali
deficitul de elemente nutritive celulare
duce la slăbirea pereților arteriali
2. Stresul mecanic
în fiecare zi inima se contractă de peste
100.000 de ori. Această funcție de
pompare continuă înseamnă că arterele
coronare sunt zona din întregul sistem
circulator care muncește cel mai mult.

Imaginați-vă că ați călca de 100.000 ori
pe zi pe furtunul de grădină
Depinde de elasticitatea furtunului dacă
acesta va începe sau nu să prezinte
scurgeri.

Același lucru se întâmplă și cu arterele
coronare:
Presiunea exercitată de bătăile inimii
nu poate fi evitată. Dar vă puteți
asigura că pereții arteriali rămân
elastici.

De ce nu facem infarct la nas! (II)
Faza de umplere cu
sânge – diastola -

Faza de ejectare a
sângelui – sistola -

Artera coronară
mărită (secțiune
transversală)

Arteră coronară
rotundă și deschisă

Arteră coronară
presată

Aveți nevoie de mai multe dovezi?
“Totuși, este un fapt că în rândul animalelor, cu
foarte rare excepții, nu se dezvoltă boli
cardiovasculare cu semnificație clinică. Se pare
că majoritatea mecanismelor patologice se
manifestă și la animale, deci boala
aterosclerotică în cazul lor nu este imposibilă;
numai că nu se întâmplă. Dacă s-ar descoperi
cauza acestui fenomen, s-ar putea arunca o
lumină foarte utilă asupra bolilor umane”.
Manual de medicină veterinară,
Profesor H. A. Smith și Profesor T. C. Jones

Majoritatea animalelor nu fac infarct pentru că, spre deosebire de
oameni, organismul lor produce vitamina C.
Urșii și alte animale care hibernează nu fac infarct în pofida
faptului că au niveluri ale colesterolului în sânge de 400-600 mg/dl,
pentru că pereții lor arteriali sunt protejați de producția de
vitamina C.

În rezumat:
1. Majoritatea mamiferelor produc zilnic până la 20 grame de vitamina
C în corpul lor – infarctele miocardice sunt aproape necunoscute
2. Organismul uman nu poate produce vitamina C și cum alimentația
modernă nu ne furnizează cantități suficiente din această vitamină,
infarctele au atins proporții epidemice.

3. Natura însăși a desfășurat cel mai mare studiu clinic asupra bolilor
de inimă: miliardele de animale care își sintetizează propria
vitamină C nu fac infarcte miocardice. Numai noi, oamenii, suntem
predispuși la ele.
4. Dacă o cantitate mare de vitamina C ar fi dăunătoare – așa cum
doresc promotorii industriei farmaceutice să ne facă să credem –
majoritatea speciilor de animale s-ar fi stins demult.

Medicina celulară
și insuficiența cardiacă

Descoperiri științifice ale medicinei celulare în
privința insuficienței cardiace
Deficit de vitamine și alte
elemente nutritive celulare
Aport optim de
elemente nutritive
celulare
reîncarcă

Ajută la
Contracție slabă prevenire și
corectare
a milioanelor de
celule ale
mușchiului
cardiac
Funcție slabă de
pompare a
mușchiului
cardiac
Insuficiență cardiacă
(dispnee, edem, oboseală)

Ajută la
prevenire și
corectare

Ajută la
prevenire

Principalele simptome ale insuficienței
cardiace sunt dispneea și edemul
(acumulare de lichid în țesuturile
organismului) și starea generală de
slăbiciune.
Cauza este diminuarea funcției de
pompare a inimii, cauzată de un deficit de
bioenergie în milioanele de celule ale
mușchiului cardiac.

Inima este motorul corpului nostru și,
întocmai ca motorul unei mașini, are
nevoie de suficient combustibil.
Vitaminele și alte elemente nutritive
celulare sunt cele mai importante
ingrediente ale combustibilului pentru
celulele mușchiului cardiac.

Elementele nutritive celulare și insuficiența
cardiacă: descoperirile Premiului Nobel - suprimate

înainte

după

În 1929 Christiaan Eijkmann împreună cu Frederick Hopkins au primit
Premiul Nobel în medicină pentru descoperirea vitaminei B1 și a
importanței acesteia pentru prevenirea bolii beri-beri, o afecțiune cauzată
de deficitul vitaminei B1.
Unul dintre simptomele principale ale bolii beri-beri este insuficiența
cardiacă. Imaginile de mai sus, publicate în 1931, demonstrează că
dimensiunile inimii au revenit la normal după numai trei săptămâni de
tratament cu vitamina B1.
Metoda naturală de tratare a insuficienței cardiace este așadar cunoscută
de trei sferturi de secol. Milioane de pacienți cu insuficiență cardiacă au
plătit cu viața din cauza suprimării acestei informații.

Elementele nutritive celulare și insuficiența cardiacă
astăzi
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Început
Sfârșit

80 de ani mai târziu:
Un studiu clinic pilot cu elemente nutritive celulare confirmă
descoperirile
Am reușit să confirmăm aceste descoperiri printr-un studiu pilot pe 10 pacienți cu
insuficiență cardiacă, grad de severitate 2 și 3 (mediu și avansat) conform clasificării
New York Heart Association (NYHA) classification, prin utilizarea elementelor
nutritive celulare pe o perioadă de 6 luni.

8 din 10 pacienți și-au îmbunătățit rezistența fizică (coloana verde) pentru că
elementele nutritive celulare au ajutat la îmbunătățirea funcției de pompare a inimii.

Pacienții cu insuficiență cardiacă au o opțiune:
Veche:
Transplant de
inimă

Modernă:
Medicină celulară

Energie celulară
pentru miliardele
de celule ale
mușchiului
cardiac
Pronosticul pentru pacienții tratați cu
abordări tradiționale pentru insuficiență
cardiacă este slab. La 5 ani după
diagnosticare doar 50% dintre pacienți mai
sunt în viață. Transplantul de inimă este
singura soluție.

Motivul pentru care pronosticul este atât
de slab, este că adevărata cauză a
insuficienței cardiace – lipsa de energie în
celulele mușchiului cardiac – este ignorată.

Medicina celulară oferă o abordare modernă a
acestei probleme de sănătate, deoarece se
adresează cauzei celei mai frecvente a insuficienței
cardiace – lipsa de energie în miliardele de celule
ale mușchiului cardiac, cauzată de funcția de
pompare a inimii.
Realimentarea cu energie a miliardelor de celule
ale mușchiului cardiac cu ajutorul vitaminelor și
altor elemente nutritive celulare trebuie să fie
primul pas pentru a trata cauza care stă la originea

Schimbi motorul sau umpli rezervorul!
Fă-i plinul!
Ai nevoie de un
motor nou!

În multe cazuri recomandarea unui transplant de inimă este echivalentă
cazului în care un mecanic auto ar recomanda schimbarea motorului
când singura problemă este că mașina a rămas fără benzină.

Medicina celulară și
aritmia cardiacă

Dr. Rath Gesundheits-Allianz

Descoperiri științifice ale medicinei celulare în
privința aritmiei cardiace
Deficit de vitamine și alte
elemente nutritive celulare
Aport optim de
elemente nutritive
celulare

Reîncarcă

Funcționare slabă
a celulelor electrice
din mușchiul
cardiac

Ajută la
prevenire și
corectare

Ajută la
prevenire și
corectare

Disfuncții ale
sistemului de
conducere a impulsului
electric al inimii
Ajută la
prevenire
Aritmie cardiacă

Aritmia cardiacă este adesea cauzată
de aportul deficitar de elemente
nutritive celulare (bioenergie) către
celulele mușchiului cardiac care
declanșează excitarea electrică a
inimii.

Acest deficit în milioanele de celule
electrice ale mușchiului inimii duce
la disfuncții ale formării și conducerii
excitării electrice a inimii.
Un aport regulat de elemente
nutritive celulare este necesar pentru
a furniza celulelor mușchiului
cardiac bioenergia necesară
prevenirii aritmiei cardiace.

Validarea științifică a medicinei celulare în cazul
aritmiei cardiace (I)
Rezultatele unui studiu dublu-orb control-placebo
● Condus pe un număr de peste 130 pacienți din 35 de centre de cardiologie
(clinici și cabinete medicale private) pe o perioadă de 6 luni
● Pacienții au fost împărțiți în două grupuri. Un grup a primit suplimente
convenționale și elemente nutritive celulare iar celălalt a primit suplimente
convenționale și placebo.

● Rezultat: Elementele nutritive celulare pot reduce semnificativ aritmia cardiacă.
74% dintre pacienții care au luat doar suplimentele farmaceutice (albastru) au
continuat să sufere puseuri frecvente de aritmie cardiacă. În schimb, numai
48% dintre pacienții care au luat suplimentar elemente nutritive celulare au
continuat să sufere (vezi partea cealaltă).
● Acest lucru înseamnă că pacienții cu aritmie care au luat elemente nutritive
celulare sunt de două ori mai susceptibili să își mențină boala sub control.
● Încă și mai remarcabil este faptul că nici un supliment farmaceutic nu a avut
rezultate similare până acum.

Validarea științifică a medicinei celulare în cazul
aritmiei cardiace (II)
100

Raportul complet al studiului
poate fi citit pe site-ul Institutului
de Cercetare Dr.Rath

74 %
50

48 %

Grup
placebo

Grup
elemente
nutritive

www.dr-rath-research.org

Un număr aproape dublu de
pacienți care au luat
elemente nutritive celulare
au mai avut doar rare
episoade de aritmie,sau
chiar deloc.

Medicina celulară și
hipertensiunea arterială

Descoperiri științifice ale medicinei celulare în
privința hipertensiunii arteriale
Hipertensiune arterială
Cauza
principală:
Deficit de
vitamine în
peretele arterial

Aport optim de
elemente nutritive
celulare

Cauza principală a hipertensiunii
arteriale este deficitul cronic de vitamine
și alte elemente nutritive celulare în
miliardele de celule ale preților arteriali.
Deficitul duce la tensionarea și
îngroșarea pereților arteriali, micșorând
diametrul interior și cauzând astfel
creșterea tensiunii arteriale.

Reîncarcă

Previne
Îngroșarea
pereților

Contractarea
pereților

Elementele nutritive celulare ajută la
reducerea tensiunii din peretele vascular,
ceea ce mărește diametrul intern al
vaselor de sânge micșorând astfel
tensiunea arterială.

Medicina celulară: studiu clinic pilot asupra
hipertensiunii arteriale
mm/Hg

sistolică

diastolică

180

• Studiu pilot pe 15 persoane
cu hipertensiune arterială

- 16 %

- 15 %

• Perioada studiului: 32
săptămâni

160
140

Rezultate:

120

• Participanții au experimentat
o scădere a valorii medii a
tensiunii sistolice de la 167
la 142 mm/Hg (-16%)
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Perioadă de observație în săptămâni

32

• Și o scădere a valorii medii a
tensiunii diastolice de la
97 la 83 mm/Hg (-15%)

Medicina celulară și
diabetul

Descoperiri științifice ale medicinei celulare în
privința diabetului
Deficit de elemente nutritive
celulare

Aport optim de
elemente
nutritive
celulare

reîncarcă
Celulele din pereții
vaselor de sânge

Celulele
pancreasului

Diabetul de tip II (insulinoindependent)
este adesea declanșat sau exacerbat de
un deficit cronic de elemente nutritive
celulare în celulele pancreasului, unde
se produce insulina.
Acest aport insuficient este însoțit de
un deficit cronic de elemente nutritive
celulare care duce la
1. Fisuri în pereții arterelor

Pereți vasculari
îngroșați

Boli
cardiovasculare la
diabetici

Metabolism
diabetic

Niveluri ridicate
ale zahărului în
sânge

Ajută la
prevenire și
corectare

2. În același timp celulele pancreasului
produc mai puțină insulină, crește
producția de glucoză iar excesul se
depune în pereții arteriali.

Ajută la
prevenire

Un aport optim de elemente
nutritive celulare previne ambele
probleme.

De ce diabetul este o boală metabolică
deosebit de agresivă
Accident vascular
cerebral

Orbire
Infarct
miocardic

Insuficiență
renală

Cangrenă

La diabetici, complicațiile
cardiovasculare cauzate de
îngustarea și înfundarea vaselor de
sânge pot apărea în orice zonă a
sistemului circulator.
Moleculele de zahăr și vitamina C
sunt foarte similare ca structură iar la
diabetici acest lucru duce la confuzie
de identitate.

Rolul cheie al vitaminei C în cazul diabetului (I)
- Persoană sănătoasă Hexoză

Echilibrul dintre
glucoză și vitamina C
Pompe biologice
în pereții fiecărei
celule

Vitamina C

Glucoză

Moleculele de glucoză și vitamina C sunt
aproape identice
Consecințe pentru
celulele pereților
vasculari

Consecințe pentru
întregul perete arterial

Un sistem cardiovascular
sănătos

Bariera endotelială de celule din pereții
vasculari conține milioane de pompe
celulare al căror scop este acela de a
prelua zahărul și vitamina C din sânge,
spre pereții vasculari. La persoanele
sănătoase aceste pompe transportă
cantitatea optimă de vitamina C și
molecule de zahăr.

Rolul cheie al vitaminei C în cazul diabetului (II)
- Diabetici Prea multă
glucoză

Pompe biologice
în pereții fiecărei
celule

Consecințe pentru
celulele pereților
vasculari

Consecințe pentru
întregul perete arterial

Boli cardiovasculare cauzate de
diabet

Nivelul ridicat de zahăr în celulele
barierei endoteliale supraîncarcă
pompele din pereții celulari cu
molecule de zahăr și simultan
împinge afară moleculele de
vitamina C.

Acest lucru duce la depunerea
zahărului în celulele pereților
vasculari (și în alte zone). Cum
pereții nu mai primesc suficientă
vitamina C, rezultatul este
ateroscleroza diabetică cu probleme
circulatorii în diferite organe.

Rolul cheie al vitaminei C în cazul diabetului(III)
- Aport optim de elemente nutritive celulare Vitamina C
restabilește
echilibrul

Pompe biologice
în pereții fiecărei
celule

Consecințe pentru
celulele pereților
vasculari

Consecințe pentru
întregul perete arterial

Guarding against
cardiovascular disease

Vitamina C joacă un rol cheie în
prevenirea bolilor cardiovasculare
diabetice. Ea contribuie la restaurarea
echilibrului între metabolismul
vitaminei și al zahărului și joacă un rol
cheie în prevenirea bolii
cardiovasculare generate de diabet.

Medicina celulară: studiu clinic pilot pe diabet (I)

Elementele nutritive
160
celulare scad nivelul
zahărului în sânge
140
- 23 %

• Studiu clinic pilot pe 10
pacienți cu diabet
insulinoindependent
• Perioada studiului: 6 luni

120

Rezultate

Start

2 luni

4 luni

6 luni

• După primirea unui aport
optim de elemente nutritive
celulare, media nivelului
zahărului în sânge a scăzut cu
aproape un sfert (23%).

Medicina celulară: studiu clinic pilot pe diabet(II)

Nveluri medii ale HbA1 în sângele
pacienților

Elementele nutritive celulare scad
nivelul Hb-A1
(indicator pe termen lung pentru diabet)
cu aproape 10%

- 9.3%

Start

6 luni

În timpul acestui studiu pilot,
impactul elementelor nutritive
celulare asupra indicatorului
pe termen lung pentru diabet a
Hb-A1 a fost de asemenea
măsurat.

Nivelurile indicatorului pe
termen lung pentru diabet HbA1 au scăzut de asemena
după 6 luni de administrare
regulată a elementelor
nutritive celulare, cu scăderea
valorii medii din sânge cu
9.3%

Medicina celulară și bolile cardiovasculare
Informații detaliate despre
• Infarct miocardic

• Accident vascular cerebral
• Aritmie cardiacă
• Hipertensiune arterială
• Insuficiență cardiacă
• Diabet
• Colesterol
și multe altele

Medicina celulară și
cancerul
De ce cancerul nu mai este o condamnare la moarte!

Consecințele devastatoare ale afacerii farmaceutice
cu cancerul
Numărul deceselor
cauzate de cancer
echivalează cu
populația unor orașe
ca:

Peste 150,000 de bărbați și femei
mor anual de cancer, numai în
Marea Britanie.
Oxford

Dundee

Swindon

Huddersfield

Blackpool

Această cifră corespunde populației
unor întregi localități și orașe
precum Oxford, Dundee, Swindon,
Huddersfield și Blackpool .
Acești oameni au fost sacrificați în
interesul ”afacerii farmaceutice cu
cancerul” în pofida faptului că
această boală poate fi prevenită pe
scară largă!

Balanța șocantă a cercetărilor farmaceutice
Știați că:

• De 30 de ani și mai bine s-au cheltuit peste 200 miliarde euro de
către companiile farmaceutice, din banii contribuabililor, fără să
se găsească măcar un singur tratament eficient?
• Industria farmaceutică plătește peste 55,000 cercetători care
caută de decenii medicamente eficiente împotriva cancerului?
• Zeci de Premii Nobel au fost acordate cercetătorilor industriei
farmaceutice, în domeniul cancerului?

And despite it all cancer continues to spread!

Cancerul este o piață de miliarde
Știați că a doua piață a industriei farmaceutice, ca mărime, sunt
ultimele luni din viața unui pacient cu cancer?
Această piață include:
• piața de miliarde a medicamentelor pentru chimioterapie
• piața de miliarde a analgezicelor, cortizonului și altor preparate

farmaceutice special create pentru combaterea efectelor adverse
grave ale medicamentelor extrem de toxice pentru chimioterapie

Industria farmaceutică nu are nici
un interes să vindece cancerul,
deoarece perpetuarea epidemiei de
cancer îi aduce sute de miliarde de
euro în fiecare an!

Succesele medicinei celulare în cancerul pulmonar
Acestea sunt radiografiile lui
Werner Pilniok. La vârsta de 70 de
ani a fost diagnosticat cu tumoare
pulmonară (vezi radiografiile în imaginea

Radiografie
pulmonară
Dreapta: vedere
generală

de sus și stânga jos).

Domnul Pilniok a optat pentru un
program de tratare a cancerului cu
elemente nutritive celulare.

Jos: imagini
mărite

După 7 luni în care a urmat
programul de elemente nutritive
celulare nu mai era nici urmă de
tumoare la plămâni
(vezi imaginea din dreapta jos).

Înainte...

După 7 luni...

... Cu programul de elemente nutritive celulare

Acest lucru s-a întâmplat acum
câțiva ani. Domnul Pilniok se
bucură și astăzi de o sănătate
perfectă.

Succesele medicinei celulare cu alte tipuri de cancer
Imagini CT ale
tumorii
cerebrale a
doamnei
Schmidt

Înainte

După

Cazul domnului Pilniok nu este nici
pe departe unul izolat. Astăzi această
formă de tratament biologic al
cancerului a ajutat mulți oameni din
întreaga lume să încetinească
progresul cancerului sau chiar să îl
combată total. Mai jos vă prezentăm
două exemple din înregistrările
noastre.
Imaginile de sus: Doamna Schmidt a
fost diagnosticată cu tumoare
cerebrală la vârsta de 50 de ani. După
5 luni în care a urmat programul de
elemente nutritive celulare tumoarea
a dispărut fără urmă

Imagini CT ale
cancerului osos al
doamnei Moschik

Înainte

După

Imaginile de jos: Tumoarea osoasă a
doamnei Moschik (metastază de la
limfom) a dispărut fără urmă după 5
luni de tratament cu elemente
nutritive celulare.

Cancerul nu mai este o condamnare la moarte!
Descoperirile făcute în urma cercetărilor
desfășurate în Institutul nostru pentru Medicină
Celulară documentează clar faptul că fiecare tip de
cancer pe care l-am studiat poate fi oprit din
evoluție cu ajutorul elementelor nutritive celulare.
• Cancer pulmonar
• Cancer mamar
• Cancer de prostată
• Cancer intestinal
Director de cercetare:
Dr A. Niedzwiecki

Institutul de Cercetare Dr.Rath
pentru medicină celulară din
California este lider mondial în
domeniul tratamentului natural al
cancerului. Acesta este finanțat în
exclusivitate de către Alianța de
Sănătate dr.Rath

• Cancer la ficat

• Cancer de piele
• Cancer pancreatic

• Cancer osos
• Cancer al țesutului
conjunctiv (fibrosarcom)
• Cancer esofagian
• Și alte tipuri de cancer

Totuși, nu există o
garanție a unui tratament
încununat de succes în
orice caz, mai ales când
• Cancerul este deja în
stadiu avansat
• Sistemul imunitar al
pacientului a fost
anterior deteriorat de
chimioterapie

Cum se răspândesc celulele canceroase
• Celulele canceroase produc foarfeci
biologice, enzime cu ajutorul cărora își
croiesc drum prin țesutul conjunctiv
din jur pentru a se răspândi în corp, ca
o expediție care își taie drum prin
junglă cu ajutorul macetelor

Fibre de țesut
conjunctiv
(colagen)

Enzime care distrug
colagenul

• Toate tipurile de cancer, indiferent de
organul în care își au originea,
folosesc același mecanism pentru a se
răspândi.
Cu cât un tip de cancer produce mai
multe enzime, cu atât va fi mai malign și
cu atât mai scurtă va fi speranța de viață
a pacientului.
Vezi filmul ”cancer” din perspectiva medicinei
celulare

Cum se răspândește cancerul în organism
Tumoare inițială
în ficat
Celula canceroasă
hepatică scapă

Vas de sânge
din ficat

Distrugerea colagenului este cheia
răspândirii cancerului și formării tumorilor
în organe, proces cunoscut sub denumirea
de metastază
1. Stadiile metastazei:
Cu ajutorul enzimelor care distrug
colagenul, celulele canceroase își croiesc
drum pentru a ajunge într-un vas de sânge
și sunt transportate în corp de către fluxul
sanguin până ajung în alte organe
(ex.plămâni)

2. Stadiile metastazei:
Cu ajutorul acelorași enzime care
distrug colagenul, celulele canceroase
își croiesc drum pentru a ieși din vasul
de sânge și a intra în țesuturile
organului.

Cum blochează elementele nutritive celulare celulele
canceroase
mecanismul controlului natural al cancerului *
• Vitamina C, aminoacidul natural lizină și
polifenolii din ceaiul verde sunt
capabile să blocheze enzimele de
distrugere a colagenului secretate de
celulele canceroase.
• Următoarele elemente nutritive celulare
blochează cu succes enzimele de
distrugere a colagenului:
• Vitamina C
• Lizină și Prolină (aminoacizi)
Lizină
= inhibă distrugerea țesutului
Vitamina C= ajută la creșterea țesutului
Nici una dintre aceste molecule nu este produsă
de organismul uman.

* Descoperirea Dr. Rath din 1991

• Polifenoli (extract de ceai verde)
Un aport optim de vitamina C, lizină și alte
elemente nutritive celulare ( polifenoli,
prolină) este o cale dovedită științific de
tratare biologică a cancerului.

Dovada științifică a blocării celulelor canceroase
Vasul A

Prima fază a dovezilor științifice
complete oferite de
experimentele desfășurate la
Institutul de Cercetare Dr.Rath cu
celule canceroase, elemente
nutritive celulare și colagen.

Vasul B

Matrice de
colagen

No cellular nutrients:
cells penetrate the tissue

Cellular nutrients present:
invasion of cells stopped

Vasul A: nu au fost administrate
elemente nutritive celulare, iar
celulele canceroase au fost
capabile să distrugă matricea de
colagen.

Vasul B: în prezența anumitor
elemente nutritive celulare
selectate, celulele canceroase nu
au putut penetra matricea de
colagen.

Pentru prima oară s-a obținut dovada că metastaza poate fi inhibată natural.

Dovada științifică a blocării celulelor canceroase
Celule de cancer mamar
A: Fără adaos de
elemente nutritive
celulare ( răspândire
100%)

B: Adaos de elemente
nutritive celulare în
doze mici (răspândire
inhibată cu 60%)

C: Adaos de elemente
nutritive celulare în
doze mari (răspândire
inhibată cu 100%)

Imaginile din stânga arată abilitatea
celulelor de cancer mamar de a penetra
țesutul conjunctiv, fără și respectiv cu
adaos de elemente nutritive celulare.
Imaginea A: (lot de control, fără
elemente nutritive celulare) arată
proliferarea necontrolată a celulelor
canceroase.
Imaginea B: (doză mică de elemente
nutritive celulare) arată deja o inhibare
semnificativă.
Imaginea C: răspândirea celulelor de
cancer mamar a fost oprită în proporție
de 100% după adăugarea unei
combinații optime de elemente nutritive
celulare în doze mari.

Cancerul este atât de agresiv

pentru că ...
• Celulele canceroase ”abuzează” de
funcționarea sănătoasă a celulelor, pentru a
se deghiza
• Celulele canceroase induc în eroare
sistemul de apărare al corpului

De ce cancerul uterin este atât de frecvent
Trompă

Uter

Ovar
Ovulație

Ovul

O întrebare fără răspuns până acum a fost de
ce anumite tipuri de cancer, de exemplu
cancerul uterin la femei mult mai frecvente
decât altele. Și aici medicina celulară are
răspunsul:

• Declanșate de creșterea nivelului
hormonal în mijlocul ciclului reproducător
feminin, enzimele care distrug colagenul
sunt produse și la rândul lor acestea
declanșează ovulația
• Ovulul își croiește drum prin peretele
ovarului cu ajutorul enzimelor care digeră
colagenul. În decurs de câteva secunde,
țesutul începe să se vindece.
• Celulele ovarului, uterului etc. utilizează
enzimele de digerare a colagenului ca
parte a ciclului menstrual feminin.
• Totuși, dacă aceste celule degenerează,
ele pot produce cantități excesive de
enzime, în mod necontrolat, de aceea
cancerul ovarian și uterin sunt atât de des
întâlnite.

Alte organe care se îmbolnăvesc des de cancer
Următoarele organe deja produc mari cantități de enzime care distrug
colagenul în condiții normale (fiziologice). Acest lucru explică de ce aceste
organe sunt predispuse în mod special să se îmbolnăvească de cancer.

Rolul enzimelor de digerare a colagenului
în condiții fiziologice normale
Organe reproductive:
• Sâni
• Uter
• Ovare
• Prostată
Alte celule/sisteme:
• Celulele albe ale sângelui
(leucocite)
• Oase

• Modificări tisulare în timpul perioadei
de lactație
• Modificări tisulare în timpul sarcinii
• Ovulație
• Producție de spermă

• Leucocite – apără organismul
împotriva infecțiilor
• Creșterea oaselor

Descoperire revoluționară în controlul natural al
cancerului
În 1991 cercetarea științifică
a Dr. Rath a pus bazele unei
descoperiri revoluționare în
combaterea naturală a
cancerului.

Manuscript page from the scientific work of
Dr Rath (1991) which led to the breakthrough
in our understanding of cancer.

These findings make it possible
that cancer will almost be unknown
to future generations.

Recunoaștere globală a descoperirilor noastre
științifice
Nici o instituție științifică din lume nu a
publicat mai multe rezultate ale cercetărilor
în domeniul apărării biologice împotriva
cancerului, decât institutul nostru de
cercetare.
Dr Matthias Rath

Dr Aleksandra Niedzwiecki

Cercetătorii noștri prezintă aceste
descoperiri în mod regulat la congresele
internaționale pe tema cancerului.
Site-ul web al Institutului nostur de cercetare
este unul dintre cele mai vizitate din lume
dintre instituțiile care se ocupă cu terapiile
naturale cu bază științifică.

A selection of the medical journals which have
published the findings of our research institute.

Întreaga activitate a institutului nostru de
cercetare este posibilă numai cu ajutorul
angajamentului global al alianței de
sănătate.

Întreaga lume a știut
demult adevărul
Echipa de cercetare a Dr.Rath a publicat
această atestare a descoperirii
revoluționare în lupta împotriva
cancerului la 8 martie 2002 în “USA
Today”, ziarul cu cea mai mare
circulație din întreaga lume.
Mesajul științific clar, lipsit de
ambiguitate, spunea că vitamina C și
alte microelemente nutritive pot opri
răspândirea celulelor canceroase.

8.3.2002: anunț pe toată pagina USA Today

Astfel, întreaga lume medicală știe încă
din data de 8 martie 2002 – de mai bine
de 13 ani – că de acum cancerul nu mai
este o condamnare la moarte.

Septembrie 2005 – Cel mai mare institut de cercetare din lume confirmă:

Vitaminele ucid celulele canceroase!

Cercetătorii de la National Institutes
of Health (NIH) confirmă rezultatele
cercetărilor asupra vitaminelor și
medicina celulară:

“Vitamina C ucide celulele canceroase
dar lasă intacte celulele sănătoase!”

NIH, cel mai mare institut de cercetare din întreaga lume, a confirmat în
mod oficial că deja cancerul nu mai este o condamnare la moarte.
Rezultatele renumitului institut de cercetare reprezintă un apel la toți
medicii, politicienii și nu numai, să folosească această informație spre
binele milioanelor de bolnavi de cancer.

Este iresponsabil să nu facem acest lucru!

Elementele nutritive celulare combat cele patru
mecanisme cheie ale dezvoltării și răspândirii
cancerului
1. Multiplicarea celulelor
canceroase (creșterea
tumorilor)

3. Formarea de noi vase
de sânge (angiogeneză)
Mai multe detalii în cursul avansat de
medicină celulară

2. Răspândirea celulelor
canceroase (metastază)

4. Induce moartea
naturală a celulelor
canceroase (apoptoză)

De ce a fost cancerul până acum o condamnare la
moarte
Pentru că ...
• Până acum știința medicală a avut o înțelegere
limitată a mecanismelor celulare ale proliferării
celulelor canceroase

• Ca o consecință, blocarea proliferării celulelor
canceroase nu a fost posibilă

Medicina celulară are răspunsul!

Beneficiile medicinei celulare în tratarea cancerului
Medicina celulară

• Elementele nutritive celulare
sunt naturale

Medicina farmaceutică

• Chimioterapie toxică

• Principiul activ: susținerea și
întărirea funcțiilor celulare

• Principiul activ: distrugerea
celulelor de către substanțe
chimice toxice

• Fără efecte secundare

• Efecte secundare grave

• Scopul principal: sănătatea
oamenilor

• Scopul principal: profituri
pentru afacerea de investiții
farmaceutice

Medicina celulară și SIDA

De ce microelementele nutritive
sunt un mod eficient, accesibil
și lipsit de efecte secundare,
de a ține SIDA sub control

Cum definește OMS (Organizația Mondială a
Sănătății) SIDA

Apariția frecventă de:
• Puseuri de febră

• Crize de tuse
• Diaree
• Scădere în greutate
• Tuberculoză

* Conferința OMS, Bangui, Africa Centrală1985

Întrebări deschise despre HIV și SIDA
1. De ce doar unele persoane dintre cele
infectate cu HIV se îmbolnăvesc de SIDA?
2. De ce virusul HIV poate fi detectat doar la o
parte dintre persoanele care suferă de boala
imunodeficienței SIDA?

AIDS is not the same
as a being infected with HIV!

Persoanele infectate cu HIV care sunt tratate cu
”chimioterapie” ARV sunt de 4-6 ori mai predispuse la a
muri de SIDA

Date științifice

Minciunile industriei
farmaceutice

Efectul ”chimioterapiei”
farmaceutice la pacienții cu
SIDA

Efectul elementelor
nutritive celulare la
pacienții cu SIDA

Celulele
sângelui
Neutrofile

Vitamina B5
Vitamina B6

Monocite

Vitamina B12
Vitamina C
Limfocite

Acid folic

SIDA
chimioterapie

Celule ale sistemului imunitar
puține la număr și deteriorate

Medicamentele ARV (antiretrovirale/
chimioterapie SIDA) cu înaltă
toxicitate distrug sistemul imunitar
amplificând astfel imunodeficiența.

Multe celule sănătoase ale
sistemului imunitar

Vitaminele și alte microelemente
nutritive ajută la întărirea sistemului
imunitar și la eradicarea
imunodeficienței prin mijloace
naturale.

Adevărul despre AZT – medicament pentru SIDA
Cercetători

“Toxic în caz de inhalare, înghițire sau în contact cu pielea.
Organ(e) țintă: măduva osoasă roșie. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați
asistență medicală...Purtați echipament de protecție adecvat.”

Pacienți

Pacienților nu li se spune despre toxicitate...

Succesul microelementelor nutritive împotriva SIDA
Programul de asistență medicală al Fundației de Sănătate Dr.Rath în
Africa de Sud a dovedit că există alternative naturale pentru ARV.

Pentru prima dată, aproape o mie de pacienți cu SIDA din cele mai
sărace comunități au stat mărturie că elementele nutritive celulare
pot determina, în multe cazuri, regresia simptomelor avansate de
SIDA.
A fost administrată o combinație de vitamine, minerale,
oligoelemente, aminoacizi și alte microelemente nutritive.

Microelementele nutritive întăresc sistemul imunitar
și ajută în lupta împotriva SIDA (I)

Microelementele nutritive întăresc sistemul imunitar
și ajută în lupta împotriva SIDA(II)

Modalitatea de control a SIDA este stabilită

Rezultatul programului de asistență medicală din Africa de Sud
confirmă:

Elementele nutritive celulare sunt o posibilitate eficientă și lipsită
de efecte secundare de a ține sub control SIDA la scară globală.
Pentru milioane de oameni, în special din lumea în curs de
dezvoltare, această descoperire revoluționară reprezintă o șansă de
supraviețuire până când se vor cunoaște adevăratele cauze ale
SIDA și se vor putea dezvolta terapii sau vaccinuri eficiente.

De ce nu ați știut nimic
despre aceste lucruri!

”Afacerea cu boala” a industriei farmaceutice

Legile afacerii cu boala a industriei farmaceutice (I)
1. Industria farmaceutică nu este o industrie a asistenței medicale,
ci un sector al unei industrii de investiții a cărei forță
conducătoare este profitul acționarilor săi.

2. Piața de desfacere a industriei farmaceutice este corpul uman –
dar numai dacă se îmbolnăvește și rămâne bolnav. Menținerea și
răspândirea bolilor este o condiție preliminară vitală pentru
industria farmaceutică și creșterea acesteia.
3. Industria farmaceutică face cercetări aproape exclusiv pe
molecule sintetice fiindcă acestea pot fi brevetate. Numai
redevențele de brevet asociate permit companiilor farmaceutice
să înregistreze profituri astronomice.

Legile afacerii cu boala a industriei farmaceutice(II)
4. Prevenirea și eradicarea bolilor nu ar fi de dorit pentru afacerea
industriei farmaceutice ca activitate de investiții și prin urmare nu
sunt în interesul acesteia. Două motive pentru care chiar se
opune activ acestora:
• Elementele nutritive celulare corectează sau elimină cauzele
bolilor și astfel împiedică dezvoltarea pieței
• Elementele nutritive celulare nu pot fi brevetate și sunt contrare
afacerii cu boala care depinde de taxele de licență.
Există doar două alternative:
• Fie bolile endemice comune și afacerea de investiții farmaceutice
fondată pe ele se vor extinde în continuare

sau
• Punem capăt acestei afaceri lipsite de scrupule, netezind astfel calea
către eradicarea bolii coronariene, a cancerului și a altor boli comune.

Afacerea cu boala aduce profituri de miliarde

Profitul anual al industriei farmaceutice:
500,000,000,000 euro

Profitul anual global al
industriei farmaceutice
este de aproximativ 500
miliarde de euro.

= un lanț de monede de 1 € care
înconjoară pământul de 30 de ori!

Descoperirile Dr Rath și cercetările în domeniul
vitaminelor fac posibil sfârșitul acestei afaceri
multimiliardare.

Vă amintiți aceste scandaluri farmaceutice?
Scandalul Baycol (2001):
Mulți oameni au murit din cauza efectelor
secundare letale ale acestui preparat
farnaceutic.
O bombă cu ceas încă ticăie până astăzi în
cei peste 6 milioane de oameni care au luat
acest medicament fabricat de Bayer.

Scandalul Vioxx (2005):
Conform calculelor oficiale ale autorităților
de sănătate din SUA, aproximativ 30.000 de
pacienți care au luat acest medicament
produs în SUA de către firma Merck au murit
din cauza efectelor secundare, în principal
infarcte miocardice.

Și cel mai rău lucru dintre toate:
Baycol și Vioxx nu sunt excepția – ci
regula.

Cum se fabrică noi boli
Câteva exemple
Clasa
medicamentului

Prescris
pentru

Efecte
secundare
frecvente

Aspirină

Boli de inimă

Infarct
miocardic / AVC

Medicamente pentru
scăderea
colesterolului (Baycol

Boli de inimă

Cancer
Insuficiență
renală și hepatică

Artrită

Boli de inimă

Estrogen

Osteoporoză
Menopauză

Cancer
Boli de inimă

Chimioterapie

Cancer

Noi cancere
Deteriorare organe

Medicație SIDA

Sindromul
imunodeficienței
dobândite

Deteriorarea
măduvei osoase
Imunodeficiență

etc.)

Analgezice
(Vioxx etc.)

(AZT, Nevirapine, etc.)

(SIDA)
Medicație
antiaritmică

Aritmie

Stop cardiac

Aproape toate preparatele
farmaceutice pot avea efecte
secundare grave și chiar letale.
Aceste efecte secundare sunt
inevitabile, deoarece preparatele
farmaceutice brevetate sunt
sintetice astfel că organismul
nostru le privește ca pe niște
toxine.
Această ”epidemie a efectelor
secundare” cauzată de
preparatele farmaceutice este
deliberată, deoarece fiecare
nouă boală creată astfel
garantează o piață pentru încă și
mai multe medicamente
farmaceutice.

Amploarea șocantă a afacerii cu boala
Număr anual de decese în SUA (mii)
400

Decese cauzate de
efectele secundare
ale medicamentelor
farmaceutice
periculoase

350

300
250

200
150

Numărul deceselor ocazionate de preparatele
farmaceutice în SUA este depășit doar de
primele trei cazuri ale deceselor: infarct
miocardic, cancer și accident vascular
cerebral.

Deci, industria farmaceutică, atât de
preocupată să-și proclame drepturi exclusive
în asistența medicală, este de fapt
responsabilă de cea mai letală epidemie din
istoria lumii.

100

50
0
Infarct
miorcardic

În SUA, de exemplu, aproape jumătate de
milion de pacienți suferă efecte secundare
grave ale preparatelor farmaceutice și peste
50.000 dintre aceștia mor din cauza acestor
efecte.

Cancer

Accident vascular
cerebral

Afacerea cu boala, lipsită de scrupule, a
industriei farmaceutice, a devenit fundația
numeroaselor altor ramuri ale industriei.

Marionetele industriei farmaceutice
Medicină

Politică

Știință
Investiții

Presă

Industria
farmaceutică

Pacienți

Industria farmaceutică multimiliardară
a făcut ca multe sectoare și grupuri de
profesioniști să depindă de ea:

• Medicina: dependență datorată
cotei din profitul farmaceutic (de
ex. taxe de prescriere)
• Media: dependență datorată
milioanelor de euro din afacerea
cu publicitate
• Politică: dependență datorată
promotorilor și donațiilor către
fondurile partidelor

Afacerea cu boala a devenit pilonul de sprijin pentru economiile
multor țări!

Acum avem o opțiune
Fie lăsăm lucrurile așa cum sunt
fie
lucrăm împreună astfel ca bolile comune ale
zilelor noastre să devină aproape complet
necunoscute generațiilor viitoare

Vă invităm să vă alăturați
alianței noastre de
sănătate

Cele patru puncte principale ale alianței de sănătate
• Cercetare:
cercetările despre importanța
microelementelor nutritive sunt
baza medicinei celulare.
• Terapii naturale:
microelementele nutritive sunt
baza sănătății noastre

• Educație:
transmiterea mai departe a acestor
cunoștințe este fundamentală pentru
eradicarea bolilor endemice comune.

• Legislație:
accesul fără restricții la terapii naturale
trebuie să fie prevăzut prin lege!

Concentrare pe cercetări
Banii câștigați de Alianța de Sănătate au fost
utilizați pentru construirea propriului institut de
cercetări care este total independent de
industria farmaceutică.
Institutul de Cercetări în Medicina Celulară este
lider mondial în domeniul combaterii
cancerului prin mijloace biologice și alte terapii
naturale cu bază științifică.
Descoperirile rezultate în urma cercetărilor
desfășurate până acum la Institut au fost
publicate în peste 30 de reviste științifice și au
fost prezentate la numeroase congrese în SUA
și alte țări.

Institutul de Medicină Celulară Dr Rath din
Santa Clara, California (sus) și echipa de
cercetători sub conducerea Dr. Aleksandra
Niedzwiecki (jos).

Descoperirile rezultate în urma cercetărilor
sunt publicate pe internet. Site-ul nostru de
cercetări* este una dintre cele mai importante
surse în domeniul cercetărilor asypra terapiilor
naturale, la nivel mondial..

* www.dr-rath-research.org

Concentrare pe terapii naturale
Diferența dintre cercetările medicinei celulare
și alte terapii naturale este aceea că au bază
științifică și prin urmare pot fi dovedite.

Știință pe care o poți atinge
O moleculă de vitamina C la microscop

Zeci de mii de descoperiri rezultate în urma
cercetărilor sunt deja documentate în
manualele de biologie și biochimie și în
bibliotecile medicale*.
Cercetările noastre dezvoltă continuu aceste
descoperiri și fac ca milioane de oameni să
beneficieze de acestea.
* Inclusiv cea mai mare arhivă medicală online, US-National
Institutes of Health (Institutul Național de Sănătate din
SUA) www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez

Polifenoli din ceai verde

Programul nostru de elemente nutritive
celulare, spre deosebire de altele, este
rezultatul unei cercetări științifice intense!

Concentrare pe educație
Bolile endemice comune ale zilelor noastre
vor continua să existe atâta timp cât
oamenilor li se refuză cunoașterea faptului
că bolile își au originea la nivel celular și că
ele pot fi prevenite prin administrarea unor
doze optime de microelemente nutritive.

Această lipsă a cunoașterii legăturilor
cauzale implicate este vitală și pentru
supraviețuirea afacerii farmaceutice cu
bolile endemice comune.

Peste tot în lume mii de oameni deja
răspândesc informația despre valoarea
microelementelor nutritive și descoperirile
rezultate în urma cercetărilor în medicina
celulară.

Există un singur mod de a schimba
toate acestea: trebuie să ne
informăm și educăm singuri despre
toate problemele care ne afectează
sănătatea!

Cel mai mare obstacol:

Atâta vreme cât există o afacere cu
boala, sănătatea nu va fi niciodată un
drept care să ne fie dat.

Trebuie să luptăm pentru el!

Interzicerea vitaminelor pentru a proteja piețele
globale multimiliardare ale industriei farmaceutice
• Timp de decenii, industria farmaceutică a scris
ea însăși majoritatea legislației din Marea
Britanie. Vitamina C a fost definită arbitrar ca
medicație pentru doze de la 500 mg în sus,
deși câinele dumneavoastră de companie
produce de 20 de ori această cantitate în
fiecare zi.

• Industria farmaceutică a obligat UE să emită
directive care să interzică accesul a 500 de
milioane de cetățeni europeni la terapii
naturale eficiente.
• Industria farmaceutică a abuzat de ONU pe
criterii de competiție, pentru a impune o
interdicție a terapiilor naturale eficiente la nivel
global.
Scopul acestor manevre lipsite de scrupule nu este acela de a proteja sănătatea
noastră, ci piețele globale multimiliardare ale industriei farmaceutice!

Focalizare pe legislație
Timp de mulți ani alianța noastră de
sănătate a luptat împotriva răspândirii
legilor proiectate să apere industria
farmaceutică (Codex Alimentarius,
directivele UE ș.a.m.d)
În prezent desfășurăm un referendum la
nivel european pentru a obține accesul
legal, fără restricții, la terapii naturale în
întreaga Europă. Pentru mai multe
detalii vizitați site-ul web: www.eureferendum.org

Adunați semnături pentru a
susține acest drept fundamental!

Căutăm oameni ca voi!
• Oameni care au experimentat personal
beneficiile medicinei celulare.
• Oameni care își asumă responsabilitatea
socială pentru lumea din jurul lor.
• Oameni cărora le pasă de viitor.

• Oameni care doresc să își asume
responsabilitatea pentru propria lor
sănătate și pentru sănătatea celorlalte
ființe umane.
• Oameni care vor să-și dedice viitorul
construirii unui nou sistem de asistență
medicală

Here you‟ll find further information:
DR. RATH
Health Alliance pentru parcurgerea
Vă
mulțumim
- Information service Postbus 656 acestui curs de bază

NL-6400 AR Heerlen

Vă
dorim
succes în activitatea de
Tel.: 0031457-111 224
Fax: 0031- 457-111 229
informare a altor oameni despre
E-Mail:
info@rath-eduserv.com
medicina
celulară și alianța de
Internet:
www. rath.co.uk
sănătate Dr.Rath
www.dr-rath-research.org
(Research)
www.dr-rath-foundation.org

Dr. Rath Gesundheits-Allianz

(Health politics)

Aici găsiți mai multe informații
E-Mail:

dr.rath.bucharest@gmail.com

Internet: www.medicinacelulara.ro
www.4ro.dr-rath-foundation.org (Politici de sănătate)
www.eu-referendum.org (Referendum pentru remedii naturale)

