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RENS
(Rapid Effect Natural Supplement)
premikanje meja nemogočega

Ali je avtizem ozdravljiv ?

Zoran Dernovšek, raziskovalec in inovator
14. april 2018, Trbovlje, R Slovenija
Delavski dom Trbovlje, 15.00 – 18.00

Kaj je RENS
Rapid Effect Natural Supplement (hitro delujoče
prehransko dopolnilo)
Nastanek RENSa in katere vrste zdaj obstajajo
(zgodovina razvoja do sedaj)
Iz česa je narejen RENS ?
Ale je RENS varen za uporabo ?
Kaj lahko prinese projekt RENS posamezniku in
človeštvu ?
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Kako se pojavijo bolezni?

Vsaka bolezen ima svoje vzrok
Vsaka bolezen ima svoje sprožilce
Vsaka bolezen ima svoje simptome
Vsaka bolezen ima svoje posledice
Ali so avtoimune bolezni res bolezni ?
O genetskih boleznih
Razlike med podedovanimi in induciranimi
genetskimi boleznimi
Ali so genetske bolezni ali napake ozdravljive?

Kako in kaj dela RENS ?

Forsirana oksigenacija (dodaten kisik za celice)
Učinek na celicah
Pomoč imunskem sistemu
Drugi pozitivni učinki v organizmu

Alkalizacija (nevtralizacija zakisanja)
Zakaj je to nujnost
Kaj to pomeni za organizem

Purifikacija (čiščenje)
Kaj vse lahko čistimo
Kako dolgo trajajo postopki čiščenja
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Kje se uporablja Protokol RENS ?
Zakaj sta razstrupljanje telesa in pomoč pri obnovi imunskega sistema tako
pomembna?
Možni vzroki za slabljenje imunskega sistema (okolje, zrak, hrana, cepiva)
Nova področja uporabe Protokola RENS
Ali lahko preprečimo črni scenarij prof.dr. R.S. Raise Sadikovne Amadžolove (MF
Almata, Kazahstan)?

Nova formula RENS
za uporabo v zobozdravstvu

Preventiva in zobozdravstvo
za otroke s posebnimi potrebami

Ana Snežka Vujasin, zobna higieničarka
14. april 2018, Trbovlje, R Slovenija
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Zdravljenje parodontalnih
bolezni s formulo RENS
Zdravljenje parodontalne bolezni z RENS-om
Ali se lahko zdravi parodontalno bolezen brez
bolečin ?
Osnovni protokol zdravljenja
Uporaba sprejev RENS

Ali se lahko zdravi parodontalne
bolezni brez bolečin ?

DA
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Zdravljenje parodontalnih
bolezni z uporabo formule RENS
UPORABA


Pred začetkom



Med delom



Po zaključku

Postopki in izkušnje iz nulte uporabe

Ideje za prihodnost

Klinične študije
Nadaljnje raziskave
Razvoj novih postopkov in protokolov
Nekaj fotografij iz procesa
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Fotografije iz procesa zdravljenja - 1

Fotografije iz procesa zdravljenja - 2
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Preventiva in zobozdravstvo
za otroke s posebnimi potrebami

Osnove preventivnih programov


Izobraževanje



Oralna higiena



Pravilna prehrana



Uporaba ustreznih zobnih past

Prilagajanje pripomočkov glede na vrsto
posebnih potreb otroka (vid, sluh, mobilnost,
razumevanje)
Sodelovanje staršev

Pomen pravočasne preventive in postopki - 1

Razumevanje pomena zdravja zobne votline starši
Vpliv osnovne bolezni na bolezni zob
Vsakodnevno jemanje zdravil in vpliv na
nastanek bolezni zob
Bolezni zob in njihov vpliv na osnovno bolezen
Redna uporaba zobnih ščetk in zobnih past
Učenje otrok – kako vzdrževati oralno higieno
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Pomen pravočasne preventive in postopki - 2

Razumevanje otrok s posebnimi potrebami
Vzpostavljanje stika
Graditev zaupanja
Načrtovanje postopkov
Izvajanje dela v ustni votlini

Vaša vprašanja in odgovori

VAŠA VPRAŠANJA
Karies
Granulom
Parodontoza
Vnetje zobnega živca

Hvala za pozornost
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AVTIZEM
bolezen, ki se jo zdravi ali zgolj skupina motenj
v razvoju ?
CNN - Larry King Live - 2. 4. 2008
TAYLOE: Autism is a disease that just doesn't have an
easily identify cause or therapy.
KING: You call it disease?
TAYLOE: Yes.

David T. Tayloe, Jr., MD, FAAP, is the 2007-2008 PresidentElect of the American Academy of Pediatrics (AAP)

Avtizem kot ozdravljiva bolezen - 1
Identifikacija bolezni
Laboratorijski testi (izključevanje drugih bolezni)
ATEC test (merjenje nivoja avtizma, od 0-180, če
je rezultat preko 35 točk, potem je diagnoza
avtizem zelo verjetna)

Ko se identificira avtizem:
Posebne preiskave (testi) v tujini
Test strupenih kovin in mineralov (HMT), iz las
Test organskih kislin (OAT) za Krebsov prebavni in
nevrotransmiterski proces, iz urina
Test UPA (peptidi, intoleranca), urin
Test Stool (paraziti, plesen, slabe bakterije), iz
blata
Test IGg (alergije na hrano, cc 450 živil), iz krvi
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Avtizem kot ozdravljiva bolezen - 2
Začetek zdravljenja (strokovna ekipa : zdravnik, terapevt za razstrupljanje,
laboratoriji, starši)
Določanje diete
Določanje dodatkov k prehrani (minerali, vitamini)
Določanje procesa razstrupljanja možganov in telesa
Določanje zdravil za uničevanje plesni, parazitov ter probiotikov za regulacijo razmerja
dobre - slabe bakterije v prebavilih

Proces zdravljenja (ko dosežemo dovolj napredkov, se vključijo specialni pedagogi,
logopedi ipd.)
Redna kontrola u laboratorijih (lasje – 2 meseca, urin – 6 mesecev)
Redno ponavljanje ATEC testa (vsake 3 mesece)
Redno spremljanje procesa zdravljenja preko dnevnikov, ki jih vodijo in pošiljajo 1 x 14
dni starši, v eni datoteki (individualizacija protokola)
Uporaba drugih dodatkov ali zdravil, po potrebi ali po dodatnih testih (npr. EEG)

Avtizem kot ozdravljiva bolezen - 3
Zaključevanje razstrupljanja možganov in nadaljevanje protokolov
Vidno iz rezultatov HMT testov (kovine so nizke, minerali in vitamini v normali)
Začetek zdravljenja polprepustnega črevesja (leaky gut)
Ko OAT test pokaže normalno stanje, se postopoma in selektivno ukinja dieta, pod
nadzorom zdravnika - specialista

Zaključek zdravljenja
Strokovna ekipa, ki je začela zdravljenje, preventivno spremlja situacijo
Zmanjševanje razvojnega zaostanka prevzemajo specialisti pedagogi, logopedi, ipd.
Priporoča se, da biomedicinski tim spremlja situacijo še od 1/3 do 1/2 časa, ki je bil
potreben za osnovno biomedicinsko rehabilitacijo

Zaključna diagnoza
Zaključno diagnozo postavi multidisciplinarna strokovna ekipa
Ko se postavi diagnoza o ozdravitvi, osebo naprej spremljajo samo še starši/svojci
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Avtizem kot ozdravljiva bolezen - 4
Možni problemi in rešitve v procesu zdravljenja, ki so že znani
Ni napredka (upočasnjeno razstrupljanje zaradi pomanjkanja mineralov, kršenje ali
brez potrebne diete ipd.)
Začasno poslabšanje (proces razstrupljanja je prehiter, korekcija doziranja)
Začasno poslabšanje, ko se začne z vitaminsko mineralnimi dodatki in/ali probiotiki
(die off efekt, zaradi umiranja parazitov, slabih bakterij ali plesni – zmanjšati dnevno
dozo in jih postopno višati do predvidene polne dnevne doze dodatkov)
Ugotovi se povečanje plesni ali parazitov, to se lahko reši s klasičnimi farmacevtskimi
preparati

Čas zdravljenja
Potreben čas za cel proces je vedno individualen, v svetu, je po ocenah, okoli 100
milijonov avtistov, niti dva nista enaka
Poleg avtizma je tu še kup možnih pridruženih težav, ki lahko upočasnijo napredke in
se jih rešuje vzporedno (Lyme, PANS/PANDAS, disleksija, ipd.)

Avtizem kot ozdravljiva bolezen – 5
(študija 500 primerov, v pripravi)
Ugotovljeni predpogoji za uspeh
Kombiniranje kompatibilnih biomedicinskih pristopov (DAN/MAPS/TACA + RENS)
Okvirni čas za izhod iz avtizma (ATEC 120-150 ->> ATEC >20) pri otrocih pod 10 let je
cca 1,5 - 2 leti, dejanski čas je odvisen od mnogih faktorjev, zato to ni pravilo
Tu še ni upoštevan potreben čas za premoščanje razvojnega zaostanka in specialno
pedagogiko, gre zgolj za biomedicinsko rešitev bolezenskega stanja

Starostne skupine
1-18, skupine po triadah (3,6,9,12,15,18), 19-25, 26-35
Preliminarni rezultati: 92-96 % napredki (upošteva se zgolj tiste, ki se držijo najmanj
70% težiščnih delov celotnega zahtevanega protokola), ATEC pade v prvih 6 mesecih v
povprečju za 50% ali več
Trajanje
Začetki študije v 2017, predviden zaključek oktobra 2019
Predvidena stopnja popolnih biomedicinskih ozdravitev: 15% (in več)

11

15. 04. 2019

Avtizem in RENS v medijih - 1

Avtizem in RENS v medijih - 2
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Avtizem in RENS v medijih - 3

Avtizem in RENS v medijih - 4

13

15. 04. 2019

Delovanje RENS v krvnem obtoku - 1

Delovanje RENS v krvnem obtoku - 2
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Delovanje RENS v možganih - 1

Delovanje RENS v možganih - 2
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Delovanje RENS v možganih - 3

Delovanje RENS v možganih - 4
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Delovanje RENS v skupaj s SCT - 1

Delovanje RENS v skupaj s SCT - 2


Bolezen: Friedreichova ataksija



Uradni status: genetska, hitro
progresivna, neozdravljiva,
smrtonosna



Potek bolezni: izguba senzornih,
kasneje tudi motoričnih živcev,
skolioza, diabetes tip 1, kardio
problemi, astma, nistagmus, ipd. Po
izgubi senzornih živcev gre bolnik v
voziček, postane težko pokreten,
rabi pomoč 24/7/365



Vzrok: neznan, pomanjkanje
proteina frataxin, zaradi genetske
napake v proizvodnji istega
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Delovanje RENS v skupaj s SCT - 3
Težki primeri avtizma ali drugih
nevrodegenerativnih bolezni
kombinacija SCT in hitrega
razstrupljanja
Kateri tip SCT izbrati in zakaj
Postopki pred in po operaciji SCT

Kako deluje SCT
Zakaj so učinki SCT brez hitrega
razstrupljanja samo začasni
Študije na DUKE univerzi - ZDA

Delovanje RENS v skupaj s SCT – 4
Pogovor z mamo, Katjo Šergan Božič
Kristian Božič in njegova trnova pot do danes


Nastanek bolezni



Iskanje zdravljenja in rešitev



Ustanavljanje društev za avtizem



Iskanje sistemskih rešitev



Nove terapije, pomoč medijev



Napredki, vodenje dnevnikov



Začetek protokola RENS, prve težave



Izhod iz avtizma po ADOS2



Izhod iz avtizma po ATEC
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Odgovori na vaša
vprašanja
(Zoran Dernovšek)
Več informacij na
info@rens.world
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