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Csökkenő

Mekkora sikerrel?
Úgy érzem, hasznosak voltak, és talán ezeknek köszönhető, hogy szerencsére nincsenek
szövődmények, de az inzulin adagot nem
sikerült lejjebb venni a segítségükkel. Sőt
az az életkorral folyamatosan növekszik.
Ráadásul serdülőkorban nagyon megemelkedik a szervezet inzulin igénye, akár másfélkétszeresére is, és Lilla éppen most van ebben
az időszakban. Ennek ellenére most először,
az őssejt kapszula hatására lejjebb ment a
cukra, épp a kritikus életkorban.

cukor

Pacsuta Zsuzsa gyógymasszőrként dolgozik, közelről
érzékeli az emberek különféle betegségeit.
Ám ami a legérzékenyebben érinti, az kislánya,
Lilla cukorbetegsége.

Milyen változást sikerült elérni pontosan?
Amikor elkezdte szedni a kapszulát, 65 egységnyi inzulint kapott, most 42-nél tartunk.
Mikor diagnosztizálták gyermekénél
a diabetest?
Két éves korában. Feltűnt, hogy állandóan
szomjas és levert volt. Az én örökmozgó
lányom, egyik napról a másikra alig állt a
lábán. Mivel ez nyáron történt a 40 fokban, azt
mondta az orvos, biztos a meleg viseli meg,
ezért azt tanácsolta várjunk… Hétvégén az
ügyeleten kötöttünk ki, ekkor már acetonszagú volt a lehelete, nem bírt felállni. Azonnal inzulinozni kezdték.
Lilla hogy viselte, mikor elkezdett tudatosodni
benne, hogy nem egészséges?
Akinek ilyen betegsége van, annak egészem
más életet kell élnie, mint a többi gyereknek.
Nem csak hogy édességet nem ehetett, de
még arra is figyelnem kellett, hogy a kertünkben mikor szakíthat le egy gyümölcsöt
a fáról, mikor van itt az étkezés ideje. Ennél
a betegségnél pontos napirendet kell tartani
ahhoz, hogy akkor hasson az inzulin, amikor
felszívódik az étel. Közben folyamatosan
figyelni kellett a cukrát, mert kicsi korában
még nem tudta jelezni az ingadozásokat.
Nagy feladat ez egy édesanyának…
Valóban. Mindent igyekeztem is megtenni,
hogy ne legyenek ennek a betegségnek
szövődményei, illetve, hogy sikerüljön
lejjebb vinni az inzulin adagot. Próbáltunk
aloés készítményeket és más termékcsaládokat
is használni.

a kép csak illusztráció
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Ez nagyon látványos javulás, mennyi idő alatt
sikerült elérni?
Lilla tavaly augusztusban kezdte el szedni
az őssejtkapszulát, napi egy adagot. Egy-két
hét után már jelentkeztek az első javulási
tünetek, melyek abban mutatkoztak meg,
hogy gyakran leesett a cukra, rosszul lett és
ennie kellett. Ez egyre gyakrabban fordult elő,
felismertem, hogy valójában pozitív jelekről
van szó, hiszen csökken a cukra, és sokallja a
szervezete az inzulint. Ekkor elkezdtem csökkenteni az adagot.
Orvossal konzultált erről?
Még csak a háziorvossal, aki azt mondta,
az őssejtkapszula nem árt, de nem is használ.
Szerencsére nem volt igaza. Megmondtam
neki, hogy nekünk használt, és örülnék, ha
javasolná más cukorbetegeknek is. Most
megyünk majd vissza kontrollra a kórházba,
konzultálok az ottani orvosokkal is, kíváncsi
vagyok, mit szólnak a javuláshoz. Én nagyon
hiszek ebben a termékben, nálunk a családban bevált. Édesanyám 62 éves és már több
mint 10 éve mindig szédül, ha kimegy az
utcára. Amióta szedi a terméket, megszűnt
ez a zavaró állapot és emellett azt tapasztalta, hogy a bőrproblémái elmúltak, sokkal
szebb, kisimultabb lett a bőre. Egy időben én
is szedtem és azon kívül, hogy nem voltam
olyan fáradékony, egy szemölcs teljesen eltűnt
a lábamról. Szóval egy szó, mint száz nekünk
nagyon bevált ez a termék, és remélem, hogy
a lányomnál további eredményeket sikerül
elérni a cukorszintjének csökkentésében.
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A második lebénulás után próbáltak keresni valamiféle megoldást, hogy mindez ne forduljon elő többet?
Igen, gyógytorna mellett járt egy természetgyógyászhoz, aki inkább lelki kezelést nyújtott.
Közben szedett vitaminokat és különbző táplálékkiegészítőket is, de ezek nem segítettek. Újabb
három év elteltével ismét lebénult, és ennek már
tényleg semmi előjele nem volt. Egyik pillanatról
a másikra. Ekkor már az orvosok sem bíztattak.
Egyszerűen nem tudták Lénát talpra állítani.

a kép csak illusztráció

Mi okozta Léna ágyhozkötöttségét?

Ez mit jelent pontosan?

Tolószékben

16 éves korában az addig egészséges lányom
váratlanul lebénult. A kórházi kivizsgálások során
semmi olyan típusú betegség jele nem mutatkozott, ami indokolhatta volna ezt a tünetet.

Rémes állapotban volt, az ágyból sem tudott
felkelni. A bénulása olyan mértékűvé vált, hogy
még a kórházban többször lélegeztető-gépre
kapcsolták. Azt mondták az orvosok, ne reménykedjünk, hogy valaha feláll a tolókocsiból. De az
az igazság, hogy még csak az ágyból sem állt fel.
Úgy kellett felültetnem, fürdetnem… kegyetlen
volt. Aztán következett egy rehabilitációs kezelés
Nagykőrösön, aminek köszönhetően jobban lett
és akkor már tudott ülni a tolószékben. Ez óriási
eredménynek számított és egy évbe tellett. Az
izmai közben annyira elgyengültek, hogy semmi
reményt nem láttak a további javulásra azok,
akik kezelték. Csak mi reménykedtünk És közben még a rehabilitáció ideje alatt rátaláltunk az
őssejtkapszulára.

kéne
ülnie???

Léna, kedves életvidám fiatal nő. Ha valaki találkozik
vele, nem is gondolná, hogy nemrég még mozgásképtelen
volt, anyukája segítségével tudott csak felülni,
és ágyban kellett fürdetni. Nem csoda, ha nem szívesen
emlékszik vissza a történtekre, ezért Édesanyjával
beszélgettem.
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Semmi előjele, előzménye nem volt a lebénulásnak?
Mivel nem sokkal előtte kapta meg az iskolában Hepatitis elleni védőoltást, mi ezzel hoztuk összefüggésbe, de az orvosok, azt mondták,
lehetetlen. Étvágytalan volt és gyengélkedett, ám
arra senki nem gondolt, hogy ilyen nagy baj lehet.
Néhány orvos azt hitte, hogy anorexiás, végül
a háziorvos beutalta a Pécsi Gyermek klinikára,
ahol lebénult. Szerencsére ott viszonylag hamar
helyre is hozták.
Mennyi időbe telt?
2-3 hónap alatt felépült. De sajnos maradtak
görcsei, melyek folyamatosan jelentkeztek a teste
különböző részein. Nem kapott semmiféle utókezelést, csak gyógytornázni kellett. Azt mondták
az orvosok, ez nem lehet más, mint a sorsnak egy
kegyetlen tréfája, és miután néhány hónap múlva
Léna teljesen felépült, azt tanácsolták, felejtsük el
az egészet, az életben többet nem fog előfordulni.
Nem így történt. Három év elteltével újra lebénult.
És akkor már egy évbe telt, mire helyrejött és újra
járóképesé vált. De még ekkor sem tudták megmondani orvosilag, hogy mi a baj.
Léna, hogy viselte mindezt lelkileg?
Ő nagyon erős. Még mi sem tudjuk, mi zajlik
benne legbelül, mert kifelé életvidám, kedves mindenkihez. És nagyon együttműködő.
–5–

Mit tapasztaltak, mikor Léna elkezdte szedni az
őssejtfokozót?
Még a kezelések ideje alatt elkezdte, de
Nagykőrösről úgy bocsátották útra, hogy ennél
többet, mint hogy tolószékben ül, nem lehet elérni
a javulásában. Léna viszont tovább szedte
a terméket és nem sok idő elteltével még a nyáron
saját lábára állt. Azóta levizsgázott autóvezetésből,
szépen jár, jó a kedve és nagyon jó állapotban van.
Ennek már fél éve és a mai napig azt mondják
az orvosok, hogy ilyen nincs, mert Neki tolószékben kellene ülnie. Nemrég intézte a rokkantsági
papírjait, ott is csak ámuldoztak ‒„ez nem lehet
a Léna!”‒, hiszen a saját lábán jött be pedig tolókocsiban várták. Hál’ Istennek semmi jele nincs
a nemrég még tragikus állapotának, azon kívül,
hogy a gyakori csuklása megmaradt, de idővel
talán az is elmúlik.
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Végre

beállt
a cukrom!

Amióta az eszét
tudja, csokoládé
helyett az injekciós
tű jutott neki
osztályrészéül.
Martin Gvendolin
(35) gyermekkorától tartó cukorbetegsége és
annak köszönhető
szövődmények
ellenére megőrizte
vidámságát, életkedvét, és optimista
szemléletét.

Hogy derült ki, hogy cukorbeteg?
A tünetek két éves koromban
kezdődtek. Nagymamám lett figyelmes arra, hogy nagyon sokat iszom és
nő a hasam. Az orvosok idővel megállapították a diabetest, amit azonnal
inzulinnal kellett kezelni, mert
nagyon magas (800 körüli) értékeim
voltak. Eleinte édesanyám injekciózott, aztán idővel megtanultam, saját
magamnak beadni az inzulint.
A betegség nem volt ismeretlen
a családomban, de nem lehetett
kideríteni, hogy örökletes, vagy szerzett, mert fiatalkori cukorbetegsége
senkinek nem volt.
Hogy tanult meg együtt élni ezzel
a betegséggel?
Amikorra visszaemlékszem, már
figyelnem kellett a táplálkozásra.
Rossz volt, hogy másképp kellett
élnem, mint a többi gyereknek. Abban
nőttem fel, hogy nem ehetek csokoládét, úgy, mint a többiek, és diabetikus
édességet is csak korlátozottan fogyaszthattam. Már gyerekkoromban
úgy bántak velem, mint egy felnőttel
így megtanultam kezelni a helyzetet.
Változott a betegsége az évek alatt?
Igen, a cukorbetegségnek idővel
lehetnek különféle kísérő tünetei.
Ennek kapcsán a szememmel elég
korán, már gyerekkoromban voltak
problémák, többször kellet lézerezni
–6–

is az ereket benne. Hálás vagyok
Édesanyáméknak, mert nagyon odafigyeltek rám és ennek köszönhetően
rendszeresen hordtak vizsgálatokra,
így derült ki, hogy rosszak az erek
a szememben, ami vaksághoz is
vezethetett volna, ha nem kerülök
szakértő kezekbe, ami persze nem két
forintba került a szüleimnek.
Más tüneteit is tapasztalta
a cukorbetegségnek?
Voltak gondolatkieséseim, később
megtudtam, hogy ez is összefügg
az alapbetegségemmel. Előfordult
például, hogy a munkahelyemen
nem jutott eszembe annak a kolleganőmnek a neve, akivel már régóta
együtt dolgoztam. Idővel elmentem
orvoshoz és már régóta szedek
egy gyógyszert erre a problémára.
Az orvosi kezeléseken kívül
próbált valamit tenni egészsége
érdekében?
Különféle természetes módszerekkel próbálkoztam, ittam gyógyteákat,
és étrend-kiegészítőket szedtem, de
ezekből a 80-as években még nem
volt túl széles kínálat. Valójában
azért próbálkoztam ilyenekkel, hogy
a cukorértékem kiugrásai helyreálljanak valamennyire, mert azt a hosszú
évek alatt soha nem sikerült teljesen
beállítani. Az inzulin mellett gyakran
előfordult, hogy 18-ra 22-re is
kiugrott.
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Ez milyen nehézségeket jelentett a mindennapokban?
Az állapotom, a közérzetem ingadozását.
Emiatt ment tönkre a finomérzékelésem is,
ami nagy problémát jelent egy varrónőnek.
Én jelmezkészítéssel foglalkoztam. Az egészben az volt az érdekes, hogy miután elvégeztem a középiskolát, le akartak százalékolni,
mert úgy gondolták, ilyen cukorbetegséggel nem lehet dolgozni, de nem engedtem.
Viszont amikor orvoshoz fordultam, hogy
nem tudok varrónőként dolgozni, akkor
tehetetlenül széttárták a karjukat, és azt
mondták, ezzel nem lehet mit tenni, a cukorbetegség velejárója. Tudtam, hogy csak én
találhatom meg a nekem megfelelő megoldást, és tavaly rátaláltam az őssejtkapszulára. Édesanyám egy éve olvasott róla, én
pedig utána jártam. Elsők között voltam, aki
kipróbálta a terméket. Emellett azért továbbra is szedek Q10-et is, és fokhagymatablettát,
érzem, hogy ezekre szükségem van, hogy
helyt tudjak állni a mindennapokban, és
dolgozni tudjak.
Az őssejt kapszula szedése óta, milyen változásokat észlelt pontosan?
Az első jelet nagyon hamar, pár héten belül
észrevettem, elkezdtem jobban, élesebben
látni. Mivel a lézerezés miatt rendszeresen
járok kontrollvizsgálatra a szemészetre,
kiderült, hogy nem csak én érzem a pozitív
változást, hanem javultak az eredményeim is,
mondta az orvos a legutóbbi vizsgálatkor.
Beszélt az orvosnak arról minek köszönhető a
javulás?
Akkor nem, annyira meg voltam illetődve… De tavasszal újra megyek vizsgálatra, akkor el fogom mondani neki. És nem
csak a szemem javult azóta…
Hanem még mi?
A második 60-as kiszerelésű doboz kapszula beszedése után, az emlékezetkiesések miatt
szedett gyógyszer adagját a felére csökkentettem, és nincsenek memóriazavaraim.
De ami a legjobb, hogy a cukrom is beállt
4-6 közöttire, nincsenek a zavaró kiugrálások, mint régebben. Így már nem zsibbadnak
a kezeim, jobban tudok fogni, sokat javult
a finomérzékelésem. Jelmezkivitelezőként
dolgozom egy színházban, és jól érzem
magam.
a kép csak illusztráció
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Egyre

				többet
			 bírnak

Lőw István (80) és felesége Gizella (74)
már nem mai fiatalok. Ráadásul
mindketten olyan betegségeken mentek
keresztül melyek bizony rányomják
jeleiket nem csak az ember lelkivilágára,
de külsejére is. Ehhez képest a Lőw
házaspár bátran letagadhatja életkorát,
nem csak fizikailag, de pszichésen,
szellemileg is frissek, jól érzik magukat
a bőrükben, pedig nem volt ez mindig így.

István sikeresen túl van
két szívműtéten és ebből
a betegségéből adódóan
már 10 éve nem is voltak
panaszai. Ám három évvel
ezelőtt érszűkületre utaló
jeleket tapasztalt, és kiderült
valóban problémák vannak
az ereivel.
Hogyan kezelték a betegségét?
Az az igazság, hogy eleinte nem
nagyon kezeltettem csak vártam, hogy
mi történik majd. Persze gondoltam,
hogy nem lesz jobb a helyzet magától.
Aztán amikor mégis elmentem az
orvoshoz, egy tíz alkalomból álló
–8–

infúziós kezelést kaptam, amire azt
mondták, eredményes lesz. Nem lett
az…
Milyen állapotban volt ekkoriban?
Elég elkeserítő volt a helyzet.
Összesen 100-150 métert tudtam
menni egyszerre, aztán meg kellett
állnom nézegetni a házakat, amik
bár gyönyörűek voltak, egy idő után
unalmasak. Ezek a kényszerpihenők
idővel nem esnek jól az embernek.
Olyankor mit érzett pontosan?
Zsibbadást és fájdalmat, elsősorban
a lábfejemben, ami gyakran begörcs-

ölt. Azt éreztem, hogy egyszerűen
nem tudok továbbmenni, egy lépést
sem. Ilyenkor meg kell állni, vagy ha
lehet leülni, és körülbelül öt perc után
helyrebillen a dolog, akkor neki lehet
rugaszkodni újabb száz méternek.
Ezért szokták az érszűkületes embereket „kirakatnézegetőknek” becézni,
mindig megállnak bámészkodni.
Én általában kifejezetten örültem,
amikor a gyalogátkelőnél piros volt a
lámpa, tudtam pihenni. Tudja, ez az
érzés nagyon megnehezítette a mindennapjaimat.
Mióta tud erről múlt időben beszélni?
Amióta szedem az őssejkapszulákat.
Azóta tudok újra, viszonylag hosszú
távon gyalogolni.
Mégis milyen távolságokra gondol?
Például vígan gyalogolok Egerben a vasútállomástól az Info napok helyszínéig, pedig az nem kis
távolság, bő 15 perc, és jól bírom.
Mennyi idő elteltével vette észre
a javulás első jeleit?
Tavaly szeptemberben kezdtem el
szedni a kapszulákat, és körülbelül
egy hónap múlva jelentkeztek az
első reménykeltő jelek, ekkor rövid
távolságok után már nem kellett
megállnom. Aztán, ahogy tovább
szedtem a terméket, idővel azt vettem
észre, hogy már hosszabb távokat
is megteszek minden gond nélkül.
És ami nagyon fontos, megszűntek
a fájdalmaim. Ez nagyon jó érzés,
két-három évvel ezelőtt tapasztaltam
utoljára.
Orvossal beszélt a javulásáról?
Beszéltem vele, amikor elkezdtem
szedni a kapszulát, de negatívan
fogadta. Aztán vittem neki egy
termékismertetőt, annyit megtett,
hogy elolvasta, és tudomásul vette.
Végülis ott voltam élő példának…
Nézze, én az ismerősömnek vagyok
hálás, aki először szólt nekem és

megismertetett ezzel a készítménynyel. Nálunk a családban nagyon
beváltak ezek e táplálék-kiegészítők,
feleségemnek a Flavinnal vannak jó
tapasztalatai…

Gizellát a nőgyógyászati
régióra átterjedő rosszindulatú hashártyadaganattal műtötték. Azóta három,
sorozat kemoterápiát kapott,
amiből az utolsót szinte meg
sem érezte az előzőekhez
képest. Úgy érzi elsősorban
a Flavin77-nek köszönheti
mindezt.
Mikor észlelték a betegségét?
2004-ben és az év tavaszán
műtöttek. A műtétet követően
kaptam az első féléven keresztül tartó
kemoterápiás kezelés sorozatot, aztán
2006-ban újra, és 2007-ben ismét.
Miért kellett ennyi idővel a műtét után
újabb terápiát alkalmazni?
Mert rendszeresen járok kontrollvizsgálatokra, és amikor a vérképemben megemelkedik a tumor marker
érték, akkor a doktornő kemoterápiát
ír ki.
És ilyenkor újabb daganatot találnak
a szervezetében?
Nem, mert engem nem küldenek
se ultrahangra, se CT-re. Van egy
hasi sérvem, azt meg szokta vizsgálni a doktornő nagyon lelkiismeretesen. Nem tudom, de valahogy az
az érzésem, hogy nem biztos, hogy
csak azért mert megemelkedik a
tumor marker, azonnal kemoterápiát
kéne kapnom. De az orvosok csak
jobban tudják. Mindenesetre most
a legutolsót nagyon jól viseltem,
köszönhetően mindenekelőtt a Flavin
77-nek, amit azt megelőzően nem
szedtem, és Dr. Tóth Géza szakvéleménye alapján kezdtem el. Mostanában már szedek még búzacsírát, és
gránátalma kapszulát is.
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Mikor kezdte el szedni a Flavin 77-et?
Tavaly júniusban, amikor
elkezdődött a legutóbbi – és remélem az utolsó – kemoterápia sorozat,
aminél már nem jelentkeztek az
előzőekhez hasonló mellékhatások,
melyek nagyon megviselik a szervezetet.
Előzőleg milyen mellékhatások voltak,
amik most nem?
Régebben, minden kemo lefolyása
után napokig nagyon gyenge voltam,
émelygés, hányinger, rossz közérzet
kíséretében. Most még csak hányingerem sem volt az alatta hat hónap
alatt, amíg tartott a terápia. Mindvégig jó volt az étvágyam, és nem
éreztem azt a jellegzetes vas ízt a
számban, amit azelőtt. Itthon ugyanúgy tettem a dolgom, nem gyengültem le. Fizikailag nagyon sokat
segített nekem ez a termék. Lelkileg
ennek ellenére borzasztó megrázó,
amikor bekötik az ember szervezetébe a mérget. Nem is lehet elmondani, mennyire rossz érzés. De most,
hogy vége van a terápiának, mindenki
csodálkozik rajta, milyen jól vagyok.
Miben nyilvánul ez meg a kezelésektől
mentes mindennapokban?
Több energiám van, és 74 évesen
is sokat bírok. Aki nem tudja,
min mentem keresztül, az nem is
sejti, mert nem látszik rajtam. Én
úgy érzem, aki egyszer megkap egy
daganatos betegséget, annak a
Demoklész kardja mindig ott lóg
a feje fölött. Nekem az a célom, hogy
a Flavin 77-tel ezt a kardot távolabb
tartsam magamtól, és azt remélem
tőle, hogy többet nem lesz szükségem
kemoterápiára, mert a falvináriumok
visszatartják a daganatos sejteket.
Elmondtam a főorvosasszonynak
is, hogy mit szedek, de azt mondta,
most hogy jobban vagyok, abba kéne
hagyni. Hát nekem eszembe sincs
abbahagyni!

é

Crystal tapasztalat füzet

tapasztalat füzet

Visszanyerte
az életét
Dr. Borszéki Lajos, orvos. Egy évvel
ezelőtt leesett a lábáról, szellemi és
fizikai állapota egyaránt válságossá vált.
Feleségével sikerült beszélgetnem, aki
egy utolsó reménysugárba kapaszkodva
segített 80 éves férjén.

– 10 –

Hogy kezdődött Lajos állapotának romlása?
Hirtelen. Egy évvel ezelőtt a lányoméktól – akik hat
buszmegállónyira laknak –, indult haza, de nem találta
hazafelé vezető utat. Máshol szállt le a buszról és elkezdett
bóklászni az utcán. Egy ismerős arrafelé járt éppen, hazahozta és onnantól rohamosan romlott az állapota. Egyfajta
depressziós hangulat uralkodott el rajta, ágynak esett,
járni sem tudott. Az orvosok időskori agysejt-pusztulásra
gondolnak, mert bevérzés és bénulás jelei sem mutatkoztak. Az agysorvadás elindult, az biztos.
Stagnált az állapota, vagy változott?

Crystal

hónap leforgása alatt visszanyerte az életét. Ez volt az
elmúlt év nyarán.
Azóta is jó állapotban van?
Két hónapig dupla adagot szedett, aztán egy hónapig
normál adagot. Ezt követően abbahagyta a kapszula alkalmazását. Egészen mostanáig jól volt, de az utóbbi héten
újra elkezdett romlani az állapota, úgyhogy arra gondoltam, ismét rendelni fogok a termékből.
A férje is orvosként praktizált. Mennyire látja most
át a vele történő folyamatokat?

Egyre rosszabbodott, így lett végül járásképtelen és
teljesen magába forduló. Feltételezzük, hogy a depresszióból adódott a folyamat fizikai része. Már semmi reményünk nem volt a felépülésére, amikor a lányom barátnője
megismertetett minket az őssejtkapszulával. Utolsó
szalmaszálként belekapaszkodtunk.

Betegségéből adódóan vannak szellemileg is nehéz
időszakok, ilyenkor nem annyira látja át a történteket, de
egyébként viszont igen és tudja, hogy a gyógytornán kívül
minek köszönheti a javulását.

Mit tapasztaltak?

Erre nem számított. Azt mondta, ilyen látványos
gyógyulással még nem találkozott. Ő tudta, hogy mit szed
a férjem. A családorvosunknak, sőt a keresztlányomnak
– aki szintén orvos- is elmondtam, és azóta ők is ajánlják
a betegeiknek, hisz a mi példánkon látják, hogy lehet
hinni ebben a termékben.

Dupla adagot kezdett szedni a férjem a készítményből
és ezzel egyidejűleg gyógytornász segítségét kértük. Már
egy hét után látványos javulás mutatkozott. Lábra állt,
és először járókerettel, majd a nélkül, járni kezdett. Egy

A gyógytornász mit szólt az elért eredményhez?
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