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Преди дсетина дни попаднах на гости в едно непознато софийско семейство,
приятели на мои преятели. Бъбрихме за много хеща.И понеже възрастта ни е
прекрасна, но крехка, разговорите пак се завъртяха около здраве и болести. Тогава
домакините започнаха да хвалят хранителната добавка “ Sirius-D ”, като и наричаха
четвъртата храна . Аз наострих уши и, разбире се, проявих любопитство като всеки
човек и започнах да задавам въпро- си на домакина Владимир Спасов. Ето какво
разказа той:

Владимир Спасов : Бях вързан за леглото, сега съм с ново тяло.
Това се случи, след като открих препарата Сириус-Д .
- Г-н Спасов, изглеждате толкова добре, а и твърдите, че така се чувствате - нямате ли
някакви заболявания все пак?
- Както дете често съм боледувах от сливици и когато се явих на военна комисия,
установиха, че имам шум на сърцето – порок на митралната клапа, бях освободен от
военната служба. Когато човек е млад, не обръща внимание на здравето си. Ожених се,
родиха ни се две деца и като че ли всичко се подреждаше добре, докато един ден се
наложи да постъпя в болница след прекарана вирусна бронхопневмония. Това доведе
до по-голяма увреда на сърцето. При това заболяване не се усеща болка, само дето
умора настъпва по-бързо. Вземах си лекарствата и си мислех, че всичко е наред. И
така, докато в един момент след по-голямо физическо натоварване сърцето ми излезе
от ритъм. Това беше ужасно, не не можех да дишам, имах бодежи в сърдечната област.
Започна се ходене по мъките. Едно безкрайно обекаляне по болниците. Диагнозите се
добавяха една след друга. След дълго обсъждане кардиохирурзите решиха, че вече е
твърде късно да се прави каквато и да е операция на сърцето, защото сърдечният
мускул беше атрофирал. То беше станало огромно спрямо нормалното човешко сърце.
Вероятността да започне само своята ритмична дейност след премахване на
командното дишане „евентуално при смяна на клапата” беше твърде малка. Рискът
беше голям. Решиха да остана на медикаментозно лечение и периодично проследяване
от кардиолози. И така вече 15 години съжителствам с хроничното предсърдно
мъждене, абсолютна аритмия, изострена хронична застойна сърдечна недостатъчност
и хипертонична болест 3-та степен.
- И какво правихте, за да оцелеете до днес?
- Какво правих ли? Много е трудно да искаш да направиш нещо и да не можеш. Лесно се
уморявах. Нямах сили. Съпругата ми е рехабилитатор. Един ден донесе едно бурканче,
на което пишеше „Sirius-D”. Тя е борбена жена и винаги търсеше начини да ми помогне,
независимо по какъв път. Беше чула за тази храна. Успяла да се свърже с нейния
създател и започнах да я приемам по схема. Първите признаци на оптимизъм за моето
здраве се появиха след 20 дни от активното поемане на този балсам за здравето.
ТЯЖЕСТТА В СЪРДЕЧНАТА ОБЛАСТ ИЗЧЕЗНА. Почувствах сигурност. Усетих първите
белези на подобрение. Открих пътя на изцелението. И така започнах битката за моето
здраве.
- Откога приемате тази храна?
- От края на месец юни 2012 година. Вече мога да спя спокойно. И най-интересното е, че
пулсът и кръвното ми налягане се нормализираха. Имаме къща в Балчик и често ходим
там. Това лято усещах лекота. Чувствах се по-издръжлив. Бях заряден с енергия. През
пролетта на 2012 г. Нямах сили да изрежа лозите в двора, а през октомври съвсем сам
си обрах гроздето. Разбира се, всичко, каквото правех, беше по-бавно и спокойно, но
имах сили да го сторя. Започнах да се питам как ми помага тази храна.

- Как си обяснявате това, само с добавка ли?
- С добавката и не само с нея. Искам да отбележа следното, не е възможно, когато
години наред съм боледувал, с магическа пръчка да се появят промените, които така
дълго всеки болен желае, иска, мечтае. Става с постоянство, вяра, упоритост и система
в лечението. И отговорност. Голяма отговорност. Лекарствата, които се поемат, дават
възможност на заболелия орган да си свърши функцията, за която е предназначен, но
самият орган страда, а тази храна му дава живот и той започва да се възстановява.
Откакто вземам добавката, спя спокойно и много по-добре изглеждам. И се чувствам
по-добре.
- С какво се занимавате сега?
- Водя напълно нормален живот и се чувствам пълноценен. Мога да се изкачвам по
стъпалата без почивка между етажите. КРЪВНОТО МИ НАЛЯГАНЕ СЕ НОРМАЛИЗИРА,
здрав съм. Започнах да споделям с близки и познати, защото бях убеден в действието
на сириуса. Аз открих пътя на изцелението и го споделям с другите. Имаме близки
приятели в с. Гороцвет, Разград, на които го препоръчах. А и аз самият съм пример за
това какъв бях преди и какъв съм сега. Нали ме виждате сега, имам ли вид на сърдечно
болен човек? Бях почти вързан за леглото, а сега съм по-работоспособен и полезен не
само за себе си, но и за другите. Практически нямам никакви болки. А преди бях вечно
уморен и вързан за леглото. Ако един час правя нещо, после целия ден трябва да
почивам, енергията ми се стопяваше бързо. Трябваха ми не 10, 15 минути, трябваха ми
часове хоризонтално положение, за да се почувствам по-добре. А сега се чувствам
чудесно. Много по-добре. Сега като ходя навън, хората не могат да повярват, че съм
такъв. Сам не мога да се позная. Чувствам се като в ново тяло.
- Наистина ли? Истина ли говорите?
- Да, самата истина. О, пропуснах да отбележа за ръката. Три пръста на дясната ръка
ми бяха изгризани от резачка. Връхчетата с част от ноктите липсваха. Сега нищо не се
забелязва, ето вижте. Бях удивен, когато и това ми се случи. Паралелно с това имам
дискова херния на ниво S5, S4 и с кръста не бях добре. Есен и пролет винаги имах
болки. Да не казвам голяма дума, но сега нямам болки. Жена ми също приема
хранителната добавка и се чувства отлично. Търсихме алтернативен начин за лечение
и го намерихме. Търсехме изход и намерихме пътя към "Сириус Д". Сега искам да
споделя с близките, с познати и непознати, и да им кажа какво пия. Аз търсих спасение
и го намерих. И казвам всичко това, за да помогна и на други хора, които са в моето
положение.
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