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Na svetu si, da greš za soncem
»Ko je sonce v zenitu, je preudaren človek v senci«,
upravičeno svarijo dermatologi. Raziskave kažejo, da se
večina zaveda nevarnosti sončenja, a plaže so vseeno polne
tudi sredi dneva. Že ena ura sončenja je sicer za kožo
škodljiva, a testosteron se ob tem poveča celo do 69%,
ugotavljajo v nizozemski Sunlight Research Foundation. To
vzbuja močan občutek užitka. Če se izpostavljanju soncu ob
nevarnih urah ne zmoremo odreči ali izogniti, pijmo več
vode in se gibajmo. To pomaga razstrupljati, zato bo koža
pordela kasneje. Pomaga tudi uživanje antioksidantskega
praška FHES. A bolj pametno je, da to uživamo v senci, za
soncem pa pojdimo, ko ni pripeke.

Proti raku - pomoč iz črevesja
Brezplačni posveti z dr. Ostanom
Kamnik: osebni posveti bodo 7. 8. 2018 od
14:00 do 18.00 ure v trgovini Tosama Bela štacunca
Kamnik, Ljubljanska c. 4 f; obvezne prijave v trgovini
ali po tel.: 01/831-16-11.
Celje: osebni posveti bodo 8. 8. 2018 od 9:00 do
13.00 ure v trgovini Norma (Prešernova 25, Celje);
info ali po tel.: 03/620-22-18.
Litija: osebni posveti bodo 9. 8. 2018 od 14:00
do 18.00 ure v trgovini Tosama Bela štacunca Litija,
Ljubljanska c. 3; obvezne prijave v trgovini ali po tel.:
01/620-23-99.
Domžale (Vir): osebni posveti bodo 16. 8.
2018 od 14:00 do 18.00 ure v trgovini Tosama Bela
štacunca Vir (Šaranovičeva 35, Vir); obvezne prijave
v trgovini ali po tel.: 01/729-02-48.
Novo mesto: osebni posveti bodo 17. 8. 2018
od 14:00 do 18.00 ure v trgovini Stari most (Glavni
trg 17, Novo mesto); obvezne prijave v trgovini ali po
tel.: 051/245-383.

Prispevki v revijah
Prispevki dr. Ostana bodo objavljeni v revijah/
časopisih: Narava zdravi (1.8), Super 50 (6.8.),
Primorske novice (22.8.).

Novice pošiljata:
Marjan in Mojca Fayomi Breznikar
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Naravna obramba našega imunskega sistema proti raku so
celice ubijalke, ki prepoznajo rakave celice, jih napadejo in
uničijo. A rakave celice se znajo pred imunskim sistemom
»zamaskirati«, da jih ne prepozna in jih ne napade. Še več,
celice imunskega sistema znajo celo »pretentati«, da začnejo
celo spodbujati razmnoževanje rakavih celic.
Imunoterapija je posebna uradno priznana metoda
zdravljenja raka, pri kateri vbrizgajo v telo pacienta posebna
zdravila, ki omogočijo, da imunski sistem prepozna rakave
celice oz. se okrepi in se začne boriti proti njim. Zdi se, da
ima črevesna biota centralno vlogo pri taki aktivaciji
imunskega sistema proti raku. Raziskovalci domnevajo, da je
sedanji razmeroma nizek uspeh imunoterapije (le v 20 % do
40 % se telo pacientov pozitivno odzove nanjo) odvisen prav
od neustrezne pacientove sestave črevesne biote. Ko so v
posebni študiji (zaključena je bila 2015) miškam odstranili
vse črevesne mikrobe, imunoterapija ni imela nobenega
učinka. Ko pa so v črevo vnesli izbrane vrste dobrih bakterij,
je bila imunoterapija mnogo uspešnejša. Podobne izsledke so
kasneje podale tudi študije na ljudeh. Raziskave kažejo, da je
celo uspeh kemoterapije odvisen od sestave črevesne biote .
Če so dobre bakterije pomembne celo za uspeh
medicinskih protirakavih terapij, pa so še bolj pomembne pri
preprečevanju nastanka raka in samoobrambi pred njim.
Dokazano je, da mlečnokislinske bakterije zavirajo nastanek
raka, razvoj tumorjev in pomagajo celo v fazi metastaziranja.
V svojem protokolu prehranske prve pomoči priporočam,
da v prehrano dodajamo tudi biološko proizvedene
probiotike EM Erika Nielsena. Vsebujejo 8 vrst dobrih
bakterij, glavnino med njimi tvorijo bifido bakterije.
Dokazano je namreč, da so prav bakterije tega tipa zelo
učinkovite za aktiviranje tistega dela imunskega sistema, ki
uničuje rakave celice. Dr. Vagn Hansen je imel dobre
izkušnje s probiotikom EM pri zdravljenju raka z odmerki
0,7-1,0 dl na dan.

Navdušena ob hitri odpravi trdovratnih težav
Pred dobrima dvema mesecema me je gospa Mojca takole prosila za
pomoč:
"Prosim vas za nasvet glede možnosti zdravljenja intolerance na hrano.
Prejšnji teden sem od Adrialaba prejela izvid - intolerantna sem na celo
vrsto živil: vse meso, pekovski kvas, pšenico, kravje mleko, lososa, tuno ...
Poleg tega sem se pred tremi meseci poškodovala. Sledilo je vnetje
ovojnic tetiv na obeh rokah. Kar ne pridem k sebi in sem še vedno na
bolniški. Stara sem 43 let, visoka 166 cm, med tem časom sem tudi izgubila
6 kg, čeprav si tega nisem želela, saj sem že bila vitka. Vse skupaj me že
zelo skrbi.
Na vašem predavanju sem slišala o OKA in v brošuri tudi zasledila
uporabo ob prehranski intoleranci ter prebrala o vaši rehabilitaciji zloma
zapestja, zato vas lepo prosim za nasvet, ali bi tudi zame to prišlo v poštev
in s kakšnim doziranjem.
Hvala za vaš čas in nasvet".
Gospa se je hotela čim prej okrepiti. Svetoval sem ji, naj prva dva tedna
uživa po 12 tablet OKA dnevno (3 x 4 tablete). Po tem naj doda še toliko bio probiotika EM, da blato izgubi neprijetni
vonj. Tako je tudi ravnala. Tretji in četrti teden je uživala (poleg OKA) še 0,7 dl bio probiotika EM. Peti teden je
dodala še po 4 kapsule FHES na dan in nadaljevala z uživanjem vseh treh produktov (občasno tudi spiruline)
naslednje tedne. Po dveh mesecih od začetka kure mi je poslala naslednje navdušeno sporočilo:
" Pozdravljeni, gospod Ostan,
obveščam vas, da sedaj že en mesec uživam vsa dopolnila - OKA, bio probiotik EM, FHES in občasno tudi spirulino.
V tem mesecu sem se občutno okrepila in pridobila na teži (od izgubljenih 7 kg sem jih pridobila nazaj kar 4 v samo
enem mesecu). Prej sem ne glede na količino zaužite hrane dnevno izgubljala na teži. Popravila se mi je prebava,
prav tako tudi koža in počutje. Imam veliko več energije.
Bližnji mi pravijo, da kar žarim. Menim, da se mi je zaradi
Tečaj postenja
ureditve črevesja in splošnega počutja popravilo tudi psihično
stanje in postajam zopet tista Mojca, kot sem bila prej :)
V Kriški vasi se v četrtek, 9. 8. 2018, začne 3Ugotovila sem, da je otekanje rok najverjetneje povezano s
do 8-dnevni tečaj polnovrednega postenja po
psiho, tako da je sedaj tudi otekanje manjše.
sistemu dr. Ostana. Vodila ga bosta dr. Helena
Probiotik sedaj dnevno uživata tudi partner in sin. Blato
Jeriček Klanšček in Drago Klanšček. Obvezna je
je tudi pri njiju že po nekaj dneh izgubilo neprijetni vonj.
predhodna prijava. Več informacij po telefonu s
Veseli me, da sem se seznanila z vašimi dopolnili, ki jih
klicem
na
041/517-256,
po
e-pošti
bom uporabljala tudi v prihodnje, in z veseljem širim svojo
dih.klanscek@gmail.com ali na www.d-i-h.si.
izkušnjo tudi naprej".

Slabokrvna malčica ozdravljena ob jemanju OKA
Dr. C. Montilla je v klinični študiji pokazala, da aminokisline OKA učinkovito zmanjšuje slabokrvnost zaradi
pomanjkanja železa. To potrjujejo tudi izkušnje v Sloveniji, med katerimi je naslednje poročilo zadovoljnega očka:
»Moja hčerka je bila vse od rojstva slabokrvna; hemoglobin ni
bil nikoli višji od 85. Po večmesečnem uživanju raznih železovih
dodatkov se dvigne največ do 95, kar je premalo za vpis v vrtec. Ne
dobimo zdravniškega potrdila. Deklica ne mara mesa oziroma ga
poje premalo.
Pri starosti 16 mesecev ji začnemo dajati optimalno
kombinacijo aminokislin (OKA), in sicer po eno tableto zjutraj in
eno zvečer v sok ali čaj. To počnemo dva meseca. Zdaj je hčerka
stara 18 mesecev in nadaljujemo z eno tableto na dan.
Hemoglobin se v dveh mesecih dvigne na 120, kar je za malčke
baje več kot dovolj. Eritrociti se normalizirajo, prav tako
trombociti. Punčka začne tudi dlje spati, tako podnevi kot ponoči, in
se več igrati. Ima več energije in je bolj živahna«.

