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Elegem lett az

orvosokból

Az immunrendszer működése jelentős mértékben
függ a bélrendszer egészségétől, amire általában csak
akkor jön rá az ember, ha az anyagcsere-folyamatában
valamiféle probléma jelentkezik. Aranka 63 évesen
ismerte megismerte ezt az érzést.

Milyen tünetek kapcsán derült fény
a betegségére?
2005-ben észleltem az első jeleket.
Véres volt a székletem és nagyon hamar
lefogytam 25 kg-ot. Különféle kivizsgálások során megállapították a betegségemet: kolitis ulcerosa, magyarul vastagbél
fekély. Kaptam rá gyógyszert, amitől 1-2
év alatt annyi javulást sikerült elérni,
hogy a székletem már nem volt véres, de
továbbra is rendszertelen és híg maradt.
Folyamatosan vagy kúraszerűen kapta
a kezelést?
Folyamatosan kellett szednem a gyógyszert, hogy ne újuljon ki a betegség, de
mindössze ennyi eredményt sikerült vele
elérni. Nagyon legyengített az elmúlt két
év. Közben, mind a mai napig vigyázok
az étkezéssel, mellőzöm a puffasztó és a
zsíros ételeket.
Az orvosok mit mondtak arra,
hogy nem sikerült helyreállítani
az anyagcsere-folyamatát?
Sokáig vártam, de nem nagyon tudtak
mit tenni. Nekem pedig nagyon elegem
lett az orvosokból. Alig éltem, úgy
kerültem hozzájuk, két évig hitegettek,
és nem tudtak meggyógyítani. Nem
akartam már örökké az olyan kellemetlen vizsgálatokra is járni, mint a béltükrözés, és elhatároztam megpróbálok
valamilyen más módszert. Ekkor egy
kedves ismerősöm, akivel már azelőtt
is volt kapcsolatom, ajánlotta az
őssejtkapszulát.
Ez volt az első természetes módszer,
amit kipróbált?
Nem, régebben is szedtem különféle
termékcsaládok antioxidás tartalmú
készítményeit, meg bélflórát javító
készítményeket, de sajnos ezektől sem
jött rendbe a dolog?
Az őssejtkapszulával milyen
eredményeket sikerült elérni?
Harmadik hónapja szedem a terméket,
naponta egyet. Az első héten nagyon
kellemetlen bélcsikarásokat tapasztaltam,
de a második héten már kezdett formá-
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lódni a székletem, a harmadik héten
pedig már teljesen normalizálódott, és
azóta is rendben van, amitől összességében is sokkal jobban érzem magam.
Egyébként az az érdekes, hogy a bélrendszeri betegség miatt kezdtem el szedni
a terméket, de más problémáimon is
segített.
Melyeken?
85-ben valamilyen érrendszeri elváltozásból adódóan kezdődött egy nagyon
erős fülzúgásom, amire sok kezelést
kaptam infúzió és gyógyszer formájában
is, de semmire nem reagált. Mivel tudtam az őssejtkapszuláról, hogy a sejteket
regenerálja, már amikor elkezdtem szedni a vastagbél betegségemre sejtettem,
hogy ezen is segíthet. És nem tévedtem.
A fülzúgás javulásában mikor
mutatkoztak az első változások?
Körülbelül hat hét után kezdett csendesedni. Bár még nem múlt el teljesen,
de már ez is nagyon jó eredmény, hogy
csendesedik. Borzasztó érzés, ha az
embernek szünet nélkül erősen zúg a
füle. Nagyon remélem, hogy a termék
további szedésével, ez a zúgás mégjobban csökken majd, akár el is múlik
teljesen. Ezen kívül azt is tapasztaltam
még – amire egyáltalán nem számítottam
– hogy a mozgásom sokkal könnyebb
lett.
Volt valamilyen mozgásszervi
problémája?
Nem, semmi nem volt. Most utólag
érzem csak, hogy mennyivel nehezebb
volt a testem. Amióta szedem a kapszulát
olyasmi érzésem, van, mintha vízben
lennék, könnyebb vagyok, könnyebben
mozgok. Néha olyan érzés, mintha nem
is az én testem lenne, nem terhes.
Kontrollvizsgálaton volt azóta, mióta
szedi a kapszulát?
Hamarosan megyek, kíváncsi vagyok,
mit mutatnak majd a leletek. Sőt a
koleszterinem is magas, még lehet, hogy
abban is történtek kedvező változások.
Meglátjuk.

Crystal tapasztalat füzet

tapasztalat füzet

I

Észhez
			 tért az
izomzatom
Van, aki évtizedek óta tudja, amit más el sem tud
képzelni. Ismeri az érzést, amikor az agy hiába tudja,
mit akar, a test képtelen megfelelően követni
az utasításokat. László a teljes tehetetlenség
határáról fordult vissza a mozgás útjára.
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Milyen betegségből adódik a mozgáskorlátozottsága?

Milyen változásokat tapasztalt, amióta szedi?

Izomsorvadás, ami génhibából adódóan az izomsejtek folyamatos pusztulását jeleni. Ez egy örökölhető
betegség, de az én esetemben nem tudjuk, melyik őstől
származik, mert előfordul – ahogy nálam is – hogy
csak több generációval később jelentkezik valamelyik
utódnál.

Három-négy hét után azt éreztem, hogy könnyebbé
vált a testem, fellazultak az izmaim, nem csak ültem,
hanem erőből tartottam magam. A jobb kezemet nem
tudtam a fülemig felemelni és egyik reggel, mosakodáskor sikerült a másik kezem segítségével felemelnem. Ez lehet, hogy apróságnak tűnik, de nekem
nagyon sokat jelent, mert így fület tudok mosni, és
meg tudok törölközni. Fokozatosan éreztem az ehhez
hasonló további változásokat, javulásokat.

Mikor észlelte az első tüneteket?
Az izomsorvadásos betegségek közül nekem az
a fajta van, ami felnőtt korban jön elő. Akiknél
gyerekkorban jelentkeznek a tünetek, azok általában
tizenéves korukban meghalnak. Én 18- 20 éves koromban tapasztaltam az első jeleket.
Mik voltak ezek?
Ha lehajoltam, a felső testemet csak kapaszkodva
tudtam felemelni, és így tudtam felegyenesedni. Aztán
idővel jelentkeztek a lépcsőn járással kapcsolatos
nehézségek is. A mozgásom összességében egyre
rosszabbodott, de ennek ellenére még sokáig
dolgoztam, majdnem negyven éves koromig. Az évek
előrehaladtával folyamatos, apró jelei voltak annak,
hogy egyre kevesebb erő van az izmaimban. Néha eltelt
két-három év, hogy nem rosszabbodott az állapotom
de aztán ismét. Végül 1990-ben leestem a lábamról.
Ez mit jelent?
Onnantól kezdve vagyok kerekesszékben. Immár 18
éve.
Orvosilag hogyan próbálták kezelni a betegségét?
Nem nagyon lehetett. Különféle izomstimuláló
injekciókat kaptam, amik szerintem nem sokat értek.
Bár lehet, hogy lelassították a folyamatot, de meg nem
állították?
Természetgyógyászati módszerekkel próbálkozott?
Igen, többfélével is, de azok közül csak egy használt,
az energetizáló terápia, amire egy éven keresztül
jártam. Ettől sokkal jobban mozogtak az izmaim, és
a letompult izületek fellazításában is segített. Hatása
majdnem mindvégig kitartott az elmúlt 18 évben, amit
a székben töltöttem. Az utóbbi időben viszont már
tovább romlott az állapotom. Ekkor hallottam az őssejt
kapszuláról, amit alapvetően szkeptikusan fogadtam?
Miért?
Mindent így fogadok, hisz olyan sok dologgal találkoztam már, ami nem segített. De az őssejt kapszula
eredményesnek tűnik.
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Mit jelentettek ezek a hétköznapok megélésében?
Már eleve az nagy segítség, hogy könnyebb az
állandó ülés. Fokozatosan egyre több izomcsoport
javulását érzem, ami előnyös az izmaim karbantartása
szempontjából. Jól esik már emelgetni a lábamat, ülve
végzek olyan gyakorlatokat, mintha pipiskednék a
lábammal. Mivel a csípőm mozgása is jobb lett, már
az egész testem nem olyan tehetetlen, mint azelőtt. Jár
hozzám gondozó, aki segít mindenben és nagyon jó
érzés, hogy nem csak ő mozgat, hanem tudom segíteni
a mozgásomat. Összességében úgy érzem, hogy észhez
tért az izomzatom és nem hagyja el magát a testem
annyira.
Orvosa mit szól a javuláshoz?
Azt mondja, ennél a betegségnél szoktak lenni
jobb időszakok. Ezt nem vitatom, de én érzem, hogy
mennyire visszatért az erő az izmaimba, ami nem
történik meg csak úgy, azért mert kicsit jobb időszak
van. Azelőtt nem tudtam behajlítani a kezemet meg
a lábamat, és most már sikerül. Ez számomra azt
jelenti, hogy magamtól át tudok mászni, például a
wc-re, ami különben nem menne, és ez óriási dolog
a mindennapokban. Abban is érzem a javulást, hogy
bár segítséggel tudok csak átülni a fotelbe, de közben
rátámaszkodok felsőtesttel a székre, és meg tudom
tartatni magam, így kivárom, míg odaigazítják nekem
a fotelt, nem huppanok bele azonnal. El sem tudom
mondani, milyen óriási dolgok ezek. Csak úgy lehet
érzékeltetni, hogy ha ugyanez a változás az ellenkező
irányba történt volna tavaly május óta, amióta szedem
a kapszulát, akkor már nem tudnék kikelni az ágyból.
Nagyon közel voltam ahhoz az állapothoz.
Vár további javulást a kapszulától?
Azt gondolom, ha akkor lett volna ez a termék,
amikor a székbe kerültem, akkor segítségével meg
tudtam volna tartani azt az állapotot, hogy ha nehezen
is de tudok járni. Most hálás vagyok, ha a jelenlegi
állapotom megmarad, hogy tudom tartani magam és
segíteni a mozgásomat, nem olyan vagyok, mint egy
zsák, akit csak ki-be tesznek a székbe.

Crystal tapasztalat füzet

Tudom, hogy
teljesen felépül
Mi történt Gyulával a balesetkor?

Erzsébetet
nem bíztatták
az orvosok
31 éves férje
állapotának
javulásával
kapcsolatban.
Gyula egy
súlyos motorbaleset után
került korházba. A kómában
lévő férfi
felépüléséről
lemondtak a
szakemberek,
csak a felesége
és a családja
hisz abban,
hogy ez lehetséges.

K
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Sérült az agya és a jobboldali agykéreg
részlegesen elhalt. Kórházba kerülése
után pár nappal derült ki, hogy a tüdeje is
megsérült. Kómába esett, lélegeztető-gépre
kapcsolták, és az orvosok azt mondták,
ha életben is marad, akkor sem fog soha
felépülni és beilleszkedni a társadalomba.
Azt jósolták, meg sem fog mozdulni,
semmi javulás nem várható majd.
Ön, hogy reagált, mikor ezt megtudta?

a gyomrába. Reggel én adom, este a nővérek, napi 2x2-t.
Mennyi ideje alkalmazzák a kapszulát?
Ötödik hónapja, és vannak újabb
eredmények. Az utóbbi egy hónapban
már tudja mozgatni és meg tudja tartani
a kezeit és a lábait. Sóhajtozik, beszél, bár
még nem értjük, amit mond, de beszél.
Van hideg-meleg érzete, fájdalmat is érez,
és kézzel-lábbal hadakozik, ha valami
rossz történik vele.

Azt az érzést el sem tudom mondani…
Anyósomnak egy ismerőse szedte akkor
az őssejtkapszulát és nagyon jól gyógyult
tőle. Az orvosok által felvázolt jövőképet
nézve úgy éreztük nincs vesztenivalónk,
megpróbáljuk alkalmazni a férjemnél ezt
a terméket. Nagyon hamar kiderült, hogy
jól gondoltuk. Gyulát egy hónap múlva
levették a lélegeztető-gépről. Hát mi ez, ha
nem javulás???

Megismeri Önt?

Mik voltak az első pozitív jelek?

Nem titkon remélem, hanem tudom,
hogy teljesen fel fog épülni. Ezek a bíztató jelek arra utalnak, hogy bármelyik
pillanatban teljesen magához térhet a
mostani éber kómából, és ahogy az orvosoktól tudjuk, ha ez megtörténik, utána
két-három héten belül elkezdenek
visszatérni az emlékek, és azt követően
a kommunikáció. Szerencsére van
a környezetemben, akiről tudom, hogy
ennél súlyosabb sérülésből is felépült,
igaz négy év kellett hozzá. A kapszula
segítségével a férjemnél talán ennek még
hamarabb eljön az ideje. De nem is az az
érdekes, mikor. Van türelmünk kivárni,
mert tudom, hogy sikerülni fog.

Nem egészen három hét alatt úgy meggyógyult a tüdeje, hogy az orvosok azt
mondták, szinte majdnem olyan, mint
újkorában. Ezen kívül szükséges volt
gégemetszést végezni nála, és amikor a
vágott lyukból megpróbálták eltávolítani
a csövet, három óra múlva újra kellett
vágni, mert elkezdett beforrni. Egyébként minden sebe gyorsan és gyönyörűen
begyógyult, szinte alig látszik. Az orvosok
és a nővérek is tudták, hogy adjuk neki
az őssejtkapszulát és ők is azt mondták,
hogy nem lehet mástól ez a nagyon gyors
a gyógyulás.
Hogy adták be a kapszulát, mikor még
lélegeztető-gépen volt a férje?
A mai napig gyomorszondán keresztül,
összetörve ételbe vagy italba téve juttatjuk
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Igen reagál rá, ha ott vagyunk, megismer
és sír… Tudja, mit történik vele, csak még
nem tudja másképp kifejezni magát. De
eddig is csodálatos javuláson ment keresztül.
Titkon mit remél, milyen eredményt
sikerülhet elérni a kapszula segítségével?
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Kicserélődött
Az emberek legtöbb esetben akkor kezdenek
el szedni valamilyen táplálék-kiegészítőt,
amikor rájuk ijeszt egy betegség. Edit másként
volt ezzel.

Dikóné Edit

Miért kezdte el szedni az
őssejtkapszulát?

Egyszerűen kíváncsi voltam, milyen hatással van rám, az én 55 éves
szervezetemre. Elmentem háromdimenziós ultrahang vizsgálatra és
csináltattam egy általános felmérést,
amiből kiderült néhány meglévő
rendellenesség, például a nyaki ér
helyenként 50%-os elzáródása, egy
fél cm-es vesekő, a nyaki nyirokrész
gyulladása és egy régebben operált
sérv -amit hálóbeültetéssel oldottak
meg- alatti résznek a szakadása.
Ezeknek az elváltozásoknak voltak
tünetei?

Utólag már tudom, a nyaki ér
elzáródása miatt volt, hogy surrogó
hangokat hallottam a fülemben, vagy
csengett a fülem. A sérvből adódóan
pedig gyakrabban fájt a hasam.
Mikor mindez kiderült, láttam,
hogy a kíváncsiságon kívül több
oka is van, hogy elkezdjem szedni
az őssejtkapszulát. Negyed évig
szedtem készítményt naponta, és
újra elmentem, az orvoshoz, aki
ismét végigcsinálta a vizsgálatokat.
Kiderült, hogy ezidő alatt a nyaki ér
elzáródása jelentősen csökkent, eltűnt
a vesekövem, és a többi elváltozás is
javult.

Voltak ennek a változásnak érezhető
jelei?

Egyrészt sokkal jobban éreztem
magam és megnőtt a fizikai teljesítőképességem. Ezen kívül más
pozitív jelek is voltak, amik talán
nincsenek is összefüggésben a feltárt
elváltozásokkal. Például javult a
látásom, és a térképnyelvem már
nem annyira repedezett és lepedékes,
mint azelőtt. A nyelv tükrözi az egész
szervezet állapotát, főleg az emésztési
problémákat és valóban, abban is
tapasztaltam kedvező változást.
A köszvényes kirakódások elmúltak
az ujjaimról és egy idő után észrevettem, hogy azok a bizonyos kattanó
izületek, melyek egyre több nehézséget okoztak a fogás és minden
más kézzel történő cselekvés során,
kezdenek helyre jönni. Idővel le
tudtam csavarni az üvegről a kupakot úgy, hogy nem görcsöltek be az
ujjaim.
Mik voltak javulás első tünetei?

Három-négy hét után nem jól
láttam olvasni azzal a szemüvegemmel, amit használni szoktam.
Feltettem egy kisebb dioptriásat, azzal
jól láttam. 2-es helyett most 1-est
használok, de ha jók a fényviszonyok,
akkor szemüveg nélkül is tudok
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olvasni. Ezt követően vettem észre az
említett többi javulást is, és mindezt
három hónap alatt.
Úgy hangzik, mintha három hónap
alatt kicserélődött volna. Van most
valamilyen panasza?
Egyrészt a cukorbetegségem, ami
szintén javult amióta szedem az
őssejtkapszulát, de még nem merem
biztosra venni. Mindenesetre bíztató
a helyzet, mert a 18 körüli cukrom
14-15-re csökkent. Viszont a gerincsérvem, ami 10 éve időről időre megkínoz, újra rámtalált. Az évek során
sajnos egyre több csigolyám vált
érintetté, mára összesen nyolc. Ezzel
járok most kezelésekre csontkovácshoz, meg vásároltam mágneses ágyat
és hetente 2-3 alkalommal szedem
az őssejtkapszulát. Egy ilyen komoly
problémánál úgy érzem, több mindent meg kell próbálni. Hiszek benne,
hogy az őssejtek a csigolyáimhoz is
eljutnak, meg abban, hogy összességében a szervezetem regenerálódási
képességét egy optimális szintre
sikerül hozni és akkor megszűnnek
a panaszaim.

S
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A szeretet

erejével

Marci 7 évesen már majdnem
kétszeresen túlélte azt
az életkort, amit az orvosok jósoltak
neki, és – ahogy ezt Édesanyjától
megtudtam – ez legkevésbé sem
a hagyományos gyógymódoknak
köszönhető.
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Milyen betegsége van a kisfiának?
SMA. Ez egy genetikai betegség, ami az izommozgató idegsejtek pusztulásához vezet. A születését követő
alapvizsgálatokból nem látszott semmiféle rendellenesség,
8 hónapos korában diagnosztizálták a kórt.

akkor hogy várhatnék onnan megoldást, ahol a problémát
sem tudják megállapítani. Mi egy ezoterikus szemléletű
család vagyunk és amikor észrevettem a gyereken, hogy
akárhányszor orvoshoz viszem, majd bele pusztul, utána
lebetegszik és korházban végezi, akkor elhatároztam más
megoldást kell keresni.

Mi történt akkor?

Milyen úton indultak el?

Egyszercsak egy hónap leforgása alatt szinte teljesen
mozdulatlanná vált.

Jártunk természetgyógyásznál, mozgásterapeutánál,
speciális masszázson és konduktor is jött hozzánk. Sajnos
ezek sem segítettek. Úgy éltünk, hogy amíg felkel a Nap,
és ez a gyerek itt van velünk, hálát adunk az égnek. Ha
pedig ebből a beteg testből eltávozik, legalább leszülethet
újra egy egészséges testbe.

Mik voltak ennek a folyamatnak az első jelei?
Elkezdte lógatni a fejét, mert nem tudta tartani. Aztán
észrevettük, hogy egyre gyengébb az egész teste. Már
az első tüneteknél orvoshoz fordultunk, és a különféle
kivizsgálások során kiderült a betegség. Ekkor azt mondták, talán megéli a két éves kort, de a négyet már biztos
nem, és nem fog tudni járni, de még ülni sem.

Titkon remélték e mégis, hogy lehet bármiféle javulás
az állapotában?
Igen, de az őssejt kapszulát elvárások nélkül kezdtük
el alkalmazni. Nem akartam, hogy Marci érezze rajtam
az elvárásokat, és azt gondolja, most ettől többet kell
teljesítenie. Mi úgy fogadjuk el őt, és úgy szeretjük, ahogy
van.

Mit érzett, amikor ezt megtudta?
Először hihetetlen volt, de mire felfogtam volna, meghalt a húgom autóbalesetben, az Édesapám pedig haldoklott a kórházban, mert ő ült a húgom mellett az autóban.
Egyszerűen nem is volt időm kétségbeesni a gyerekem
miatt, csak napról napra tettem a dolgomat.

Tapasztaltak javulást a termék alkalmazása óta?

Ilyen kilátásokkal, mit lehet tenni, hogyan tovább?
Elmentünk három éve Kijevbe őssejtbeültetésre, de nem
végezték el a beavatkozást, mert a magyar eredmények
szerint az ottani professzor nem volt biztos abban, hogy
a gyereknek valóban ez a baja. Igaza volt, mert a leleteken
az szerepel: lehet, hogy ez a betegsége, de nem típusos.
Át kellett volna mennünk Ukrajnában a genetikai
klinikára, de arra már nem volt pénzünk, ezért hazajöttünk.
Milyen korlátozottságot jelent ez a betegség Marci számára?
Valóban nem tud se járni, se ülni?
Csak feküdni tud, és fűzőben ül. Emellett étvágytalan
volt, és állandó megfázással kínlódott, mert a gyenge
tüdőizomzat miatt nem tudta kiköhögni a lerakódásokat,
így nem tudott kigyógyulni a betegségből. Neki egy kisebb
influenza is végzetes lehet. Szellemileg viszont felülmúlja
a 10 éveseket.

Most már több mint fél év telt el, és az utóbbi hónapokban megemeltük a napi egyszeri adagot kettőre. Először
azt vettük észre, hogy az étvágya sokkal jobb lett, többet
evett és megerősödött néhány héten belül. Ezen kívül a
megfázásos tünetei csak egyszer jelentkeztek, amióta szedi
a kapszulákat, azt megelőzően, pedig szinte folyamatosan. A finom mozgása sokkal fejlettebbé vált, és ezt ő is
érzékeli. Amikor fekszik a földön, szokta mutatni, hogy
mi mindent tud csinálni a kezével. És aminek nagyon
örülünk, hogy járunk vele iskolába és már ügyesen ír.
Fogni kell a könyökét, de ő vezeti a kezét és önállóan ír.
Minden apró javulás boldogság nekünk, de nem várunk el
semmit, így nincsen csalódás.
Mit gondol, minek köszönhető, hogy Marci ennyivel
túlélte a számára jósolt maximális kort?
Egészséges szemlélettel neveljük, és a szeretet nagyon
sokat számít, hatalmas ereje van. Szerintem, ezért van még
köztünk. Mi a szeretetünkkel tudjuk megadni neki mindazt, amit egy egészséges gyerek eleve megkap az élettől.

Itthon milyen orvosi kezelést alkalmaztak?
Az az igazság, hogy én nem hiszek az orvostudomány
ezen részében. Eleve ellentmondásosak az eddigi leletek,
–8–
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Jobb lett az 		

			életminőségem
A betegség nem új keletű, mégis sokan
megfertőződtek azok közül az édesanyák
közül, akik az 1970-es évek környékén adtak
életet gyermeküknek, és a szülés során vért
kaptak. Piroska szervezetében majdnem 30 éven
keresztül lappangott a Hepatitis C vírus.
Hogyan vették észre, hogy fertőzött?

Rendszeres véradó voltam és 96-ban egy
véradás után levelet kaptam az állomástól,
amiben azt írták, köszönik szépen, nem
kérnek több vért, mert Hepatitis C-vel
fertőzött vagyok. Megadták, hova, milyen
orvoshoz menjek a továbbiak miatt.
Mit érzett, amikor megtudta?
Kétségbeesésemet csak az fokozta,
hogy akkor született unokám és a lányom,
nagyon megijedt, ezért azt mondta,
nem menjek hozzájuk, nehogy a kicsinek
valami baja legyen. Azonnal felhívtam
a háziorvost, aki elmondta, hogy
nyugodtan mehetek, mert ez a fertőző
májgyulladás csak vér útján terjed.
A lányom is megnyugodott, mikor ezt
megtudtuk.
Utólag visszagondolva voltak a betegségnek
valamilyen jelei?
Mindenféle problémáim voltak, izületektől elkezdve a magas vérnyomásig,
általában rossz volt a közérzetem, gyenge
voltam, de orvosilag nem lehetett kimutatni, mi ezeknek az oka.
– 10 –

Mi következett azután, hogy fény derült a
fertőzésre?
Teljesen kivizsgáltak Kecskeméten, ahol
kiderült, hogy a vírus még mindig lappang
bennem, mert a máj eredményeim teljesen
jók voltak. Azt követően csak 5 év múlva
lettem olyan rosszul, hogy már a májamat
is érintették a tünetek. Emlékszem, egy
pénteki nap volt és annyira rosszul voltam,
hogy ott akartak tartani a kórházban.
Miből állt ez a rosszullét?
A szívem rendetlenkedett, magas volt a
vérnyomásom, és rossz a közérzetem, élni
sem volt kedvem. Akkor már évek óta
rokkant nyugdíjas voltam, mert annak
idején postai alkalmazottként sokat
gépeltem és kétszer is kellett műteni a
jobb karomban az idegszálakat. Hivatalon
belül nem tudtak könnyebb munkát adni,
az addigira pedig alkalmatlan voltam,
ezért leszázalékoltak. Visszatérve a kivizsgáláshoz, többféle gyógyszerrel kezdtek
kezelni.
Milyen eredménnyel?
Ezt csak összetetten lehet megítélni, mert
a történethez az is hozzátartozik, hogy ab-

ban az időben, a nővéremmel ketten ápoltuk
beteg édesanyámat, nyolc éven keresztül,
ami nagyon megviselt minden szempontból. Amikor anyukám meghalt, candida
fertőzést kaptam és a két betegség találkozása
leterített. Kórházba kerültem, ahol hosszú
ideig semmit nem tudtak megállapítani.
Az orvosok még hülyének is néztek.
Ekkor elmentem kezelésre egy természetgyógyászhoz, és nála volt egy alkalommal
előadás az őssejt kapszuláról, amikor
megjelent a termék a piacon. Nagyon
meggyőző volt számomra, amit ott hallottam.
Elhatároztam, hogy kipróbálom.
Mik voltak az első érzékelhető jelek, miután
elkezdte szedni a kapszulákat?
Néhány napig azt hittem, szétszakad
a májam, az epém, meg az egész hasam.
A fejem is nagyon fájt. De ezt követően
egyre jobban éreztem magam. Közben biorezonancia vizsgálattal – ami kimutatja, hogy
a szervezetben van e valamiféle blokk az
energiaáramlásban – bemérettem magam
és az is jó eredményt mutatott, tehát teljesen
be tudta fogadni a terméket a szervezetem.
Szed valamilyen gyógyszert azóta, a táplálékkiegészítő mellett?
Nem, semmit. Felkínálták az interferon
kezelést, de nem fogadtam el. Rá is van
írva az orvosi papíromra: „nem fogadja el,
mert őssejtkapszulát szed”. Egész nyáron át
szedtem a készítményt és nagyon jól voltam.
Aztán elkezdtem csökkenteni az adagot és
csak kétnaponta vettem be a tablettákat, de
éreztem, hogy rosszabbul vagyok. Vissza
kellett állnom a napi adagra.
Konkrétan, miben mutatkozik meg, a kapszula
eredményessége?
Azt megelőzően napokig tartó erős
fejfájás gyötört, olyan migrénem volt, hogy
gyakran hánytam. Ez elmúlt. Van egy
gerincproblémám a 4-5. csigolyánál, ami a
lábamba sugárzott. Ha elmentem egy kilométert, nem tudtam hazajönni, mert annyira
fájt. Most, már ilyen akadályok sincsenek,
jövök-megyek. És elhagytam az évek óta
használt vérnyomás gyógyszeremet is. Az
életminőségem lett jobb összességében.
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