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A műtétkerülő
Lakatos Mihály

Mihály 1997-ben
hallott egy előadást,
ami megváltoztatta
az életét.
A gyógyszereken
élő beteges férfiből
egy egészséges
életű, gyógyszereit
elhagyó, természetes
alapanyagokból készült
termékeket fogyasztó
és forgalmazó ember
lett.

Mit történt Önnel azon a
bizonyos előadáson?
Nagyon beteges voltam abban
az időben. ’96-ban leszázalékoltak,
mert annyira ramaty állapotban
voltak az izületeim, és a gerincem.
A nyaki- és koszorúereim pedig
teljesen el voltak meszesedve.
Ezen kívül a csontritkulásom is
felerősödött akkoriban. Mindezekre
még kaptam egy szívinfarktust, úgyhogy nem csoda, ha marokszámra
szedtem a gyógyszereket. A legjobbkor mentem el a Nano Silverről
szóló előadásra. Ahogy az előadó
elmondta a termék hatásmechanizmusát, felcsillant bennem a gyógyulás reménysugara. Úgy voltam vele,
hogy mivel a kemikáliák úgysem
segítettek, nincs vesztenivalóm, ha
kipróbálom a természetes utat, csak
nyerhetek. Adtam a szervezetemnek
egy lehetőséget.
Hogyan hálálta meg?
Legelőször a meszesedésekből
adódó fejfájásom szűnt meg, egy
hónapon belül. És onnantól kezdve
fokozatosan egyre jobban éreztem
magam és hagytam el a gyógysze
reimet. Pedig az előadás elején
még szkeptikus voltam, mire az
előadó azt mondta, csak egy kis
kaput hagyjak nyitva és a termék
bizonyítani fog. Így történt. Azóta
megvásároltam azt a készüléket is,
amivel otthon elő tudom állítani az
ezüst-vizet.
Milyen esetekben fogyasztja?
Mindigis érzékeny volt a mandulám, és a fertőzésektől azonnal
tályog nőtt rajta. Sokszor voltam
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kórházban is amiatt, hogy lecsípjék
a tályogot. Ki is akarták venni,
a mandulámat, de 60 év felett már
nem szívesen vállaltam volna ezt az
operációt. Inkább elkezdtem garga
lizálni az ezüsttel, így szerencsére
sikerült elkerülni a műtétet. De
ugyanígy kerültem a fogam esetében is az operációt.
Mi volt a probléma a fogával?
Begyulladt, mert a foggyökéren
volt egy gennyzacskó. A fogorvos azt mondta, meg kell műteni,
de az ezüst víz és a kristály olaj
együttes segítségével ezt is sikerült
megúsznom. A gyulladás visszahúzódott, a gennyzacskó eltűnt.
A fogorvos mit szólt?
Amikor megmondtam neki,
hogy mivel fogom kezelni magam,
azt mondta, az ilyen dolgok nem
múlnak el csak úgy maguktól. De
szerencsére nem lett igaza, én pedig
nem mentem vissza hozzá többet.
Évek múlva viszont sajnos ismét
hasonló jellegű problémám adódott.
Nyáron a légkonditól begyulladt
az egész állkapcsom és egy másik
helyen újra kialakult egy gennyzacs
kó. Miután a fogorvos megfúrta
a fogamat és azon keresztül leszívta
a gennyet, azt mondta, szükséges
lesz majd egy operáció, amikor
felvágja az ínyemet és kipucolja a
gennyzacskót…
Csak nem azt akarja
mondani, hogy ezt a műtétet
is elkerülte?
De igen. Újra a Nano Silvert
hívtam segítségül és ismét sikerrel.
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gyorsan és nagyon szépen gyógyult. Alig látszik a
heg.
Hogyan használta a terméket?
Kistálba kitettem a vizet, és negyedóránként
belemártottam az ujjamat egy-egy percig, aztán
hagytam megszáradni. Eközben ittam is a készítményt, hogy ne csak kívülről, hanem belülről is
használjon. Később felbátorodtam és a növényeken
is kipróbáltam…
Milyen növényen és miért?

Fazekas Aranka és Lieber Roland

Aranka, pedagógusként mit tapasztal a mai
gyerekek egészségével kapcsolatban?

I

Családi

ital

Fazekas Aranka tanítónő és Lieber Roland marketing és reklám
menedzser több éve ismerik, és egy ideje saját maguk állítják elő
otthonukban a Nano Silvert, így ők látják el családtagjaikat,
barátaikat, ismerőseiket a termékkel. A számtalan pozitív visszajelzés
mellett természetesen saját tapasztalatból is ismerik az ezüst-víz
jótékony hatásait.
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Azt látom, hogy manapság nagyon gyenge a
gyerekek immunrendszere, hiszen kiskoruk óta
többnyire gyógyszereket kapnak, ha valamilyen
betegségük van, így a szervezetük természetes
védekezőrendszere nem tud megfelelően
megerősödni, mire iskolába kerülnek. Ezt látva
nagyon gyógyszerellenes vagyok. Éppen ezért
a 73 éves édesanyámnak sem engedem, hogy
háziorvossal beadasson influenzaelleni védőoltást,
inkább az ezüst-vizet adom neki. Ennek
köszönhetően az elmúlt években még csak megfázva sem volt, mert olyan jól karbantartja az
immunrendszerét.
Saját magát is így óvja a fertőzésektől?
Igen, és amíg más tanárok rendszeresen elkapják
az éppen aktuális bacikat a gyerekektől, én
idejét sem tudom, mikor voltam utoljára beteg.
De nem csak megelőzésre használom az ezüstvizet. Gyakran nő afta a számban, és arra is nagyon
jó gyógyír az ezüst. Amint észreveszem, hogy
kialakult a kis duzzanat, iszom a vízből, és másnapra elmúlik. Régebben, amíg nem ismertem az
ezüst-vizet, több napig kellett várnom, mire begyógyult egy-egy afta. Azt is tapasztaltam, hogy a
herpesz is hamarabb gyógyul, ha ezüsttel kezelem.
Sőt, nyílt seb és sérülések kezelésére is alkalmas.
Ilyenre is volt már példa?
Sajnos igen. Nemrégiben nagyon csúnyán
elvágtam az ujjamat fejszével. Azonnal ezüst vízbe
áztattam a sebet, és mire két nap múlva eljutottam
az orvoshoz, a sebész szerint úgy nézett ki a sérülé
sem, mint amit két hónapja szereztem. Hihetetlen
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A fikuszom levele elkezdett száradni. Két
alkalommal befújtam a termékkel és megállt a
száradás, azóta is minden rendben van vele, szépen
fejlődik. A vágott virág vizébe is szoktam önteni
az ezüstből, így a szára nem kezd foszlani, és nem
büdösödik be a víz. Ezt elmondtam egy virágboltos
ismerősömnek, azóta ő is alkalmazza, és sokkal
tovább tartanak a virágai. De ugyanezt tapasztalom
a zöldségeknél is, amiket bezacskózás előtt be szoktam fújni, hogy tovább elálljanak.
Egy ilyen feleség mellett csak hasonló
gondolkodású férjet tud elképzelni az ember.
Roland, mennyire volt egyenes a természetes
gyógymódok felé vezető út?
Olyannyira, hogy előbb indultam el rajta, mint
a feleségem. Én ugyanis fiatalabb koromban
versenyszerűen kajakoztam hét évig. Miután
abbahagytam a sportot, és nem mozogtam eleget,
az izületeim letapadtak. Ehhez hozzájött még az
is, hogy a munkám miatt sokat ülök autóban,
úgyhogy nem csoda, ha egyre jobban fájtak az
izületeim. Az állandó fájdalom pedig rettentően
megnehezítette a mindennapjaimat. Orvoshoz
nem akartam menni és ekkor találtam rá a Nano
Silverre, ami néhány hét alatt rendbe hozott.
Azóta már bélrendszeri problémáimon is segített
az ezüst.
Van valamilyen bélbetegsége?
Szerencsére nincsen, de múlt évben voltunk
Egyiptomban, ahol köztudottan nagyon könnyen
össze lehet szedni hasmenést okozó fertőzéseket.
Nekem sem sikerült ezt elkerülnöm, de az ezüst
víz segítségével fél nap alatt keresztül ment rajtam
a fertőzés, ellentétben azokkal az utastársaimmal,
akik napokig szenvedtek, némelyikük még kórházba is került. Ezek után Édesanyámnak is ezt adtam
a hólyaghurutjára, amiből hosszú időn keresztül
nem tudták kikezelni az orvosok. Neki is segített.
Ilyen tapasztalatokkal a hátunk mögött nem nehéz
hinni a természetes orvoslásban és ajánlani azt
másoknak is.
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Azt hittem, itt a vég

Ezüst

Aranyat érő

Rendszeres sport, izomépítés, odafigyelés a táplálkozásra.
Ez jellemezte Sándor életmódját, amikor egy napon mégis rá
kellett döbbennie valami nagyon nincs rendben a bélműködésével.
A legrosszabbra gondolt, és a legjobban alakult
az egészsége.
Mik voltak a betegsége első jelei?
Két évvel ezelőtt hasmenéses tüneteim kezdődtek, aztán
véressé vált a székletem, folyamatosan morogtak a beleim.
A szűnni nem akaró probléma nagyon megijesztett, mert
a környezetemben éppen abban az időben halt meg két
ember béldaganatban. Egy hónap alatt 15 kg-ot fogytam,
és szinte biztos voltam benne, hogy itt a vég, én leszek a
következő, akinek el kell búcsúznia az élettől. Alig mertem
elmenni az orvoshoz?
Mit mutattak a vizsgálati eredmények?
Az endoszkópos vizsgálatból kiderült, hogy szeren
csére nincs daganatom, viszont azt nem tudták megmondani, mi okozhatja a tüneteket, ezért gyógyszereket sem
kaptam. Az az igazság, hogy ebben az időben nagyon ki is
ábrándultam az orvosoktól, mert úgy éreztem, nem veszik
komolyan a betegségemet. Igazából a gyógyszerekhez sem
volt bizodalmam. Ekkor ismerekedtem meg Rábik Ernő
termékforgalmazóval, aki alaposabban kikérdezett, mint
addig bármelyik orvos, és a Nano Silver fogyasztását javasolta nekem. Azonnal elkezdem inni a terméket.
Miért bízott benne ennyire?
Egyrészt hallottam már más emberektől is, hogy meggyógyultak azoktól a termékektől, amit ugyanez az úri
ember javasolt nekik. Másrészt ő pontosan elmagyarázta
nekem, hogyan működik a szervezet emésztőrendszere,
és segített megérteni azt a folyamatot, amin keresztülmegyek. Harmadrészt, amikor az ember ennyire leépül,
és nem találja a kiutat, akkor fontos, hogy meg tudjon
kapaszkodni valamiben.

a hangulatom javult, visszatért az életkedvem, a színem
már nem volt falfehér. Aztán idővel – de ez hónapokat
jelentett – teljesen normalizálódott a székletem. Minden
nap rendesen megyek nagyvécére és semmiféle rendellenességem nincsen. Nincs olyan élelmiszer, amit ne tudnék
megemészteni, pedig a betegségem alatt a zöldségfélék
mind keresztülfutottak rajtam. Ezért nem is ehettem
zöldséget, hiába lett volna szüksége rá a szervezetemnek. Nagyon kevésféle ételt fogyaszthattam akkoriban,
most viszont bármit, de folyamatosan figyelek a táplálék
forrására. A gyermekeimmel együtt kizárólag házi tejet
iszunk, és abból készült kefirt vagy túrót eszünk.
Ezekre a dolgokra nem figyelt a betegsége előtt?
Dehogynem, ugyanúgy figyeltem. Sőt a különféle szénsavas üdítőitalokat, meg a ki tudja miből készült felvágottakat is kizártam a táplálkozásomból.
Akkor vajon mi okozhatta
a bélrendszeri megbetegedést?
Arra a mai napig nem sikerült rájönnöm, mert alapve
tően egészségesen élek már jó ideje. Mindigis sokat sportoltam, a mai napig – pedig már 52 éves vagyok – jobban
futok, vagy úszom, mint egy-egy fiatal. A betegségem
előtt 120 kg voltam, de csupa izom, és soha nem szedtem
semmiféle izomnövelő, szteroidos táplálék-kiegészítőt.
Fogalmam sincs, hogy mitől betegedtem meg, de az a
baj, hogy nem én vagyok az egyetlen mostanában. Egyre
gyakoribbak a bélrendszeri megbetegedések és nem tudok
másra gondolni, minta arra, hogy sajnos az üzletekben
kapható élelmiszerek nagy része lassú méreg.
Mióta van jól?

Mit tapasztalt,
ahogy elkezdte fogyasztani az ezüst vizet?
Hétről-hétre javult a közérzetem, de nem mondatom,
hogy egyik napról a másikra meggyógyultam. Eleinte csak

Másfél éve teljesen egészséges vagyok, a kontrollvizsgálatok is ezt igazolják. És ha bármi problémánk adódik,
akár csak rossz a gyomra valakinek a családban, azonnal
a Nano Silver-rel orvosoljuk.
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Lovász Imre

Ezüst víz illatára ébredt a műtétből Imre, aki
az orvosok legnagyobb megdöbbenésére rohamosan
gyógyult egy olyan betegségből, amelyből sokan
nem is tudnak többé lábra állni. Felesége hangján
most is hallatszik az aggodalom, amint meséli az idei
nyár eseményeit.

Mi történt a férjével?
Júniusban úgy elesett, hogy képtelen volt felkelni.
Tudtam, hogy nagy baj lehet, úgyhogy azonnal bevittük
Pécsre a kórházba. A vizsgálat során készített röntgenfelvétel egyértelműen kimutatta a combnyaktörést. Nem
volt más megoldás, mint a műtét, amit hamarosan el is végeztek. Két órás altatás után arra ébredt, hogy ott ülök az
ágya szélén egy üveg Nano Silverrel. Ez volt az első dolog,
amit bevittem neki a kórházba.
Ilyen nagy műtét után az ezüst-vízből
itta az első kortyot?
Igen, és meg is lett az eredménye, mert másnap már
saját lábán ment a gyógytornára. Onnantól kezdve
folyamatosan itta a Silvert és rendkívül gyorsan gyógyult.
Hogyan zajlott a gyógyulási folyamat?
Először is nem voltak nagy fájdalmai. Ezen kívül még
csak be sem lázasodott, pedig ilyen műtétek után a legtöbb
embernél ez bekövetkezik. Nagyon ügyesen járt a járóke
rettel, úgyhogy egy hét után hazajöhetett a kórházból.

aki meg is jegyezte: „Milyen jó magának, aranyat iszik…”
Ezüst volt, de valóban aranyat ért, hiszen Imre nagyon
gyorsan felépült. Egészen rövid ideig volt még szüksége a
járókeretre, aztán már a saját lábán közlekedett.
Miért éppen a Nano Silvert
választották segítségül?
Már évekkel ezelőtt tapasztaltuk a cég termékeinek
jótékony hatását. 2002-ben amikor engem műtöttek
pajzsmiriggyel, mert hideg göb volt a nyelőcsövemen,
túlságosan hamar visszamentem dolgozni, nem vártam
ki a hat hét pihenő időt, úgyhogy kiújult a probléma.
Antibiotikummal kezeltek, amelyek mellékhatásait
nagyon rosszul viseltem. Akkor találkoztam egy
ismerősömmel, aki ajánlotta a Flavin 7-et. Az első üveg
elfogyasztása után sokkal jobban lettem. Aztán három
hónappal később a férjem agyinfarktust kapott, amiből
szintén a Flavinnak köszönhetően jött helyre úgy, hogy
mellette semmilyen gyógyszert nem szed a mai napig.
Természetes, hogy ezek után a többi termékhez – köztük
a Nano Silverhez is – bizodalmunk volt.

Hosszabb bent létre számítottak?

Biztos nem véletlen, hogy most Önnel beszélgetek
erről és nem a férjével… Imre az Ön hatására kezdte
el fogyasztani a Nano Silvert?

Olyannyira, hogy az orvosok is meg voltak lepődve a
gyors felépülésen. A hathetes kontrollvizsgálat eredményei
pedig igazolták, hogy a csont is gyönyörűen összeforrt.
Amíg a férjem bent feküd a kórházban, Nano Goldos
üvegben vittem Neki a Silvert, amit itthon állítottam elő.
Látták az orvosok is, hogy mi van az éjjeliszekrényén, volt

Igen, ahogy annak idején a Flavint is. Ő kevésbé
beszédes de pontosan tudja, mi segítette hozzá ahhoz,
hogy ilyen jól érezze magát, és újra tudja gondozni a
kisállatainkat, a galambokat és a csibéket. Még a kazánba
is be tudja készíteni a tüzet. Szerencsére remekül van, és
nagyon sokat segít nekem.
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Mikor vette észre, hogy nagy a baj?
Még bennem volt a kullancs, amikor észrevettem a csípést, de mivel sikerült ügyesen
eltávolítanom, azt hittem minden rendben
van. Három hét múlva a testemen jelentkező
hatalmas vörös volt és feldagadás figyelmeztetett, hogy tévedtem. Rohantam az ügye
letre, ahol laborvizsgálat alapján kimondták
a diagnózist: Lyme kór. Azonnal elkezdtek
kezelni.
Hogyan kezelték?

a rettegett

Csípés
Molnárné Rózsa

Három évvel ezelőtt, éppen nyaraláshoz
készülődött Rózsa. Akkor még nem is gondolta,
hogy nem csak szabadságát, de életének további
mindennapjait is meghatározza majd egy apró
csípés. Az orvosilag kezelhetetlennek mondott
tünetekre, természetes módon talált megoldást.
–8–

Három hétig kellett szednem antibiotikumot, aminek mellékhatásai nagyon megviselték a szervezetemet. Ráadásul a gyógyszer
szedésének ideje alatt napra sem mehettem,
úgyhogy a nyaralásunk nem sikerült a legjobban sikerült. Persze ez önmagában még
nem lett volna olyan nagy baj, a probléma az,
hogy egy év múlva kiderült sikertelen volt a
kezelés. Visszajöttek a betegség tünetei.
Mik a tünetek?
Egyik pillanatról a másikra a testem
valamely részén az izmok erősen megdagadnak. Sosem lehet tudni előre, hogy mikor és
hol jelentkezik a piros bőrelváltozással járó
dagadás, ami rettentően fájdalmas. Előfordult
már a karomban, amit ilyenkor alig tudok
mozgatni. Ha a talpam dagad be, akkor nem
tudok rálépni és járni. Legutóbb a nyelvem
úgy bedagadt, hogy majdnem megfulladtam.
Ilyenkor mit kell tenni?
Az orvostudomány mai állása szerint
a Lyme kór gyógyíthatatlan, de a tüneteket
lehet valahogy orvosolni?
A fertőző osztályon azt mondta a főorvos,
hogy ezzel együtt kell élnem, semmit nem
tudnak tenni. Felkészített rá, hogy a lopa
kodó dagadás folyamatosan előjön majd, és
idővel olyan károsodást okozhat az agyban,
amibe belehalok.
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Hogy tudta feldolgozni
a hallottakat?
Borzasztó érzés volt ezzel szembesülni,
ráadásul úgy, hogy a dagadásos tünetek
valóban szinte naponta kínoztak és tehetetlen
voltam. Elhatároztam, hogy keresek megoldást. A Nano Silvert már régebb óta ismertem,
de nem tudtam, hogy erre is jó lehet. Amikor
viszont legközelebb annyira bedagadt a
nyelvem, hogy alig fért a számba, ittam az
ezüstből. Magam is alig mertem elhinni,
hogy a dagadás rövid időn belül visszahúzódott.
És azóta?
Ha folyamatosan iszom a készítményt,
akkor egyáltalán nem jönnek elő a tünetek.
De mivel a Silvert csak alkalomszerűen
szabad fogyasztani, ki szoktam hagyni egykét hónapot. Ilyenkor újra tapasztalom a
dagadást, de amint érzem, hogy elkezdődik,
máris iszom az ezüstöt, aminek hatására
nagyon hamar visszahúzódik. Hatalmas
ajándék ez nekem, mert a gyakori tünetek
rettenetesen megnehezítették a mindennapjaimat. Most viszont normálisan élem az
életemet úgy, hogy se orvoshoz nem megyek,
se gyógyszert nem szedek. Mivel forgalmazom is a termékeket, a családomnak is
mondtam, hogy mindenre van természetes
megoldás, úgyhogy kerüljék a gyógyszereket,
ha csak lehet.
Honnan ismerte a Nano Silvert?
Néhány évvel ezelőtt a férjemnek volt egy
rendkívül komoly mandulagyulladása, amit
három nap alatt ez a termék hozott helyre.
Akkortól tudom, hogy nagyon jó és most
én is ezt tapasztalom, de nem csak a lyme
kor tüneteivel kapcsolatban, hanem az
immunrendszerem erősítése szempontjából
is. Amióta fogyasztom az ezüstöt, semmiféle fertőzést, influenzát nem kaptam el. Jól
vagyok.
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A baktériumok

megadták magukat

Mónika csak annyit érzett,
hogy gyomorsavtermelése
egyre intenzívebb. A 35 éves
hölgy, a mindennapjait érintő
kellemetlenségek miatt
orvoshoz fordult
problémájával. A doktor nem
tudott segíteni, ellentétben
a bioboltos eladóval, akihez
Mónika gyakran járt vásárolni.
Milyen tünetei voltak?
Egy évvel ezelőtt kezdődött, hogy állandóan azt
éreztem, gombóc van a torkomban. Ahogy
felkeltem, a sav azonnal feljött a gyomromból és
egész nap erősen marta a nyelőcsövemet. Nagyon
rossz érzés volt. A gyógyszertárban savlekötőket
vásároltam, de egyik sem használt. Közben hetek,
hónapok teltek el és már a gyógyszerésznő ajánlotta,
hogy vizsgáltassam ki magam, mert látta, hogy nem
gyógyulok.
Mit állapítottak meg?
Azt hogy Helicobacter polari fertőzésem van, tehát
bakteriális oka van a túlzott savtermelésnek. Mint
később megtudtam, ez a baktérium nagyon sokféle
és nagyon komoly problémát tud okozni a szervezetben, ha nem kezelik.
Milyen vizsgálat volt szükséges, ahhoz,
hogy kiderüljön a fertőzés?
Úgynevezett befújásos vizsgálaton vettem részt.
Lenyelnem egy kapszulát, majd fél óra elteltével egy
zacskóba kellett belefújnom a levegőt. Öt perc múlva
meg volt az eredmény.
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Milyen kezelést javasoltak?
A háziorvos antibiotikumot írt fel, amit három
hétig kellett szednem, de semmit nem használt.
Még csak nem is enyhítette a tüneteket. Ráadásul
alig bírtam lenyelni a hatalmas kapszulákat, amiktől
mindemellett borzasztóan keserű volt a szám íze.
Hiába mostam többször a fogam, hiába rágóztam,
még az ételt is keserűnek éreztem. Az antibiotiukum
kúra alatt mentem a bioboltba – ahova rendszeresen
járok – és az ottani eladó ajánlotta az ezüst-vizet.
Kipróbáltam.
Még a gyógyszerszedés idején?
Nem, azt követően. Visszamentem a háziorvoshoz,
megmondtam Neki, hogy nem használt az antibiotikum és ki fogom próbálni a Nano Silvert. Láttam,
hogy nem tetszett neki. Fel akart írni valami más
gyógyszert, de nem fogadtam el.
Milyen tapasztalatai voltak az ezüst-vízzel?
Pár nap alatt megittam 200 ml-t, és ez alatt az
idő alatt a tüneteim úgy elmúltak, mintha elvágták
volna. Ennek már fél éve.
Azóta egyáltalán nem érezte,
hogy sok lenne a gyomorsava?
Csak nagyon indokolt esetben, például amikor
diós süteményt eszem. De ilyenkor gyorsan iszom
gyorsan egy kis Nano Silvert és rövid időn belül
helyreáll a rend.
Másra is használja a terméket?
A pattanásaimból kialakult sebekre szoktam
kenni, hogy hamarabb elmúljanak. Észrevettem,
hogy nem csak gyorsabban de szebben is gyógyulnak az ezüsttel kezelt sebek. A férjem is használta
egyszer, amikor ekcémaszerű hámlás volt az orrán.
Sőt egy alkalommal begyulladt a szemem, és azt is
így kezeltem. Nálunk nagyon bevált az ezüst.
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