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Interview s Davidom Schmidtom, vynálezcom LifeWave náplastí, výňatok 
z knihy Suzanne Somers“  „Breakthrough - 8 krokov k zdraviu a telesnému 

blahu" 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

David Schmidt je vedec a vynálezca  LifeWave náplastí. Ako následok jeho práce na vývoji 
záchranných kyslíkových systémov  pre General Dynamics a pre US Navy bol pozvaný , aby sa 
zúčastnil programu  na vývoji budúcej generácie mini- ponoriek.    
Bol mu udelený čestný doktorát od „Internationalen Hall of Fame“ a vyštudoval Pace University v 
Pleasentville New York  v odbore  - informačný systém manažmentu a biológiu. Začal sa 
špecializovať v oblasti energetiky a výrobných technológií, a to ako pre armádu tak aj pre  
hospodárske využitie a vyvinul nové metódy výroby vodíka a kyslíka a bol konštruktérom 
raketových motorov.  
Inými slovami, je to múdra hlavička.  

V tomto interview  vysvetlí David Schmidt vedu, ktorá  je skrytá za jeho výnimočnými LifeWave 
náplasťami. Ja som v posledných 2 rokoch používala tieto náplaste, ktoré sú bez liečiv, na bolesť, 
spánok, energiu, kontrolu apetitu a detoxikáciu a  môžem dostatočne dlho hovoriť o ich účinkoch.    
Potom, čo si prečítate toto interview, budete si chcieť hneď sami pre seba  na domovskej stránke 
LifeWave objednať tieto náplaste. Niekedy sú veci príliš dobré, aby to bola pravda, tieto náplaste sú 
jednoducho dobré a pravdivé .  
 
SS: Ďakujem, že ste si urobili pre nás čas. Som presvedčená, že by ste radšej konštruovali 
vesmírne lode  alebo niečo podobné. Koniec koncov ste muž, ktorý dokázal  premeniť morskú 
vodu na cementové lepidlo.  To, že Vás poznám viac ako 2 roky mi potvrdilo, že Váš mozog 
pracuje jednoducho inak. Čo Vás priviedlo k tomu, aby ste vyvinul LifeWave náplaste? 
DS: Požiadal ma zmluvný partner vlády, aby som vynašiel nové spôsoby, ktoré by v prípade nehody 
ponorky umožnili jej posádke dlhšie prežiť.  Napr. nie je nič nezvyčajné , že pilot helikoptéry lieta  30 
hodín bez prerušenia.  Aby to dosiahol, musel siahať po podporných prostriedkoch a po kofeíne, 
aby bol  bdelý a mal nato dostatok energie.   Pomyslel som si, že je to príležitosť zistiť, či môžeme 
nájsť spôsob , ktorý dokáže zlepšiť energiu a výdrž posádky  bez toho, aby museli siahať na drogy. 
To ma priviedlo na túto cestu a tým vznikli LifeWave náplaste na energiu.    
 
SS: Tieto náplaste sú v súlade s novou medicínou. Preto sa všetci pokúšame znížiť našu závislosť 
na liekoch. Vy ste pomenovali tieto náplaste programový software pre telo. Môžete to objasniť?   
DS:  Väčšina ľudí je doslova koreňmi vrastená do farmaceutického modelu, ktorý hovorí o tom, že 
lieky v hocakej forme  vyvolajú  v tele reakciu. Aby sme porozumeli našej technológii (náplastiam), 
musíme si uvedomiť, že naše telo  má chemický a bioelektrický systém.  

David Schmidt – CEO, vedec 

Vynálezca LifeWave technológie 

Zakladateľ LifeWave 

Suzanne Somers 

LifeWave veľvyslankyňa,  

advokátka zdravia, známa herečka 
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Keď ideme na slnko, chápeme, že určitá frekvencia svetla podnieti naše telo, aby produkovalo 
vitamín D. Je to perfektný príklad , ako určitá frekvencia  energie – v tomto prípade svetlo – môže 
zapríčiniť v našom tele zmenu; veľmi užitočnú zmenu.   
Iným príkladom je , že ideme na slnko, aby sme sa opálili. Je to príklad, ako určitá frekvencia svetla 
podnieti naše telo k tvorbe antioxidantu melanínu. A to je reakcia nášho tela, keď  je  vystavené 
vysokej svetelnej energii. Toto je ochranný mechanizmus nášho tela, mnohí ľudia pritom myslia skôr 
na estetiku a na ideály krásy. Aby tento mechanizmus fungoval ( aby telo bolo schopné reagovať na 
svetlo ) majú bunky v našom tele „ fotoreceptory“.   
Farmaceutický model pracuje s určitým typom lieku alebo stavebnej látky , aby vytvoril  chemickú 
reakciu. Je nám známe, že naše bunky majú takzvané fotoreceptory. To znamená, že Vy môžete 
absorbovať fotóny svetla a vytvoriť chemické zmeny za prítomnosti rôznych frekvencií svetla za 
účelom liečenia.  
SS:  Ako? 

DS: Uvažujme o veľmi sofistikovanej ľudskej technológii, ktorú vytvoril človek -„space shuttle“ 
(raketoplán). Skladá sa z 5 miliónov častí. Ľudské oko pre porovnanie má viac ako miliardu častí. 
Všetci vieme, že ľudské oko je špeciálne určené na spracovanie svetla. Svetlo vstupuje do našich očí 
a pokračuje  prostredníctvom zrakového nervu   okolo stredu mozgu do epifýzy, kde sa prefiltruje  
a odtiaľ potom  cestuje po celom našom tele.   
  
Bolo dokázané, že DNA uvoľňuje v našich telových bunkách špeciálne frekvencie a vlnové dĺžky 
svetla, ktoré spúšťajú všetky reakcie , vyskytujúce sa v našom tele.  Ak vieme a chápeme, že svetlo 
sa podieľa na komunikácii medzi bunkami, nemalo by potom zmysel  využiť frekvenciu svetla, ktorá 
je zodpovedná za spaľovanie tukov, aby sme toto spaľovanie tukov v tele zlepšili?   
Ak poznáme frekvenciu svetla, ktorú naše telo používa na opravu tkanív, mohli by sme  jednoducho 
nechať  tieto lúče na naše telo pôsobiť a tým urýchliť opravu tkaniva.   
Teda s našimi LifeWave náplasťami môžeme využiť svetelnú terapiu veľmi náročným spôsobom, čo 
súčasná farmaceutická medicína nedokáže. 
 
SS: Je to „svetlo “ našej vlastnej telesnej teploty? Ako sa  prepojí táto informácia s náplasťami?  
DS: Áno, používame telesné teplo, aby sme sa dostali ku svetlu. Na náplaste som použil  biologický 
stavebný materiál (stereo izoméry) , aby tieto odrážali špeciálne vlnové dĺžky svetla. Jedná sa 
o unikátnu kombináciu biologických materiálov ako sú aminokyseliny, cukry, voda a kyslík, ktoré sa 
spracujú tak, aby odrážali vlnové dĺžky, ktoré potom spustia rôzne reakcie v tele. 
 
SS: A náplaste toto vykonajú, keď ich umiestnime na meridiány nášho tela?  
DS: Umiestňujeme ich na meridiány, aby sme stimulovali akupunktúrne body, pretože veda prišla 
nato, že meridiány vedú svetlo v tele veľmi efektívne. Ale náplaste nemusíme umiestňovať len na 
jednom akupunktúrnom mieste, aby fungovali. 
 
SS: Z čoho pozostávajú meridiány? 
DS: Západná veda (medicína) mala problém s celou koncepciou akupunktúrnych dráh, pretože 
meridiány  nie je možné vidieť. Meridiány nie sú z kolagénu alebo svalovej hmoty, ale pozostávajú 
z vody, z pramienkov nabitých vodných častíc, vlastne z molekúl vody s nabitými iónmi ako je vápnik 
a horčík. Molekuly vody sa zoradia do veľmi jemných vlákien, v ktorých sú elektricky nabité častice 
(elektrolyt) a takéto meridiány vibrujú ako struna. 
Každý meridián je prepojený s jedným orgánom a vibruje na svojej vlastnej frekvencii. Pomysli si na  
nejaký hudobný nástroj, na husle alebo na gitaru, každá struna má svoju vlastnú dĺžku a tá vytvorí 
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svoj vlastný tón a prirodzene i rôznu frekvenciu. Pokiaľ chápeme systém meridiánov, mohli by sme 
svoje zdravie optimalizovať a zlepšiť.   
  
SS: OK, myslím si , že „vidím svetlo“. 
Meridiány sú samostatným systémom a vedú svetlo. 
DS: Áno a vedú špeciálne infračervené svetlo. Pre LifeWave náplaste je toto infračervené svetlo 
motorom (sú  poháňané týmto energetickým poľom), čo znamená, že LifeWave náplasť musí byť 
umiestnená na telo (náplasť prijíma infračervené žiarenie).Tento frekvenčný rozsah energie  
podnieti potom náplasť k tomu, aby odrazom vlnovej dĺžky svetla urobila to, k čomu je určená.   
 
SS: Teda, keď  máme náplasť, ktorá zvýši hladinu glutatiónu (viem, že takú máte), môžeme ju tak 
ako je uvedené, jednoducho nalepiť na telo. Naše telesné teplo tak aktivuje vlnové dĺžky svetla 
a tým stimuluje bunky v tele k produkcii glutatiónu, ktorý naše telo zbaví toxínov, namiesto toho, 
aby sme podávali glutatión intravenózne. Pochopila som to správne?  
DS: Celkom presne. 
 
SS: Náplasť Glutatión ( Y –Age Glutathione) je zaujímavou cestou k detoxikácii tela. V skutočnosti 
oveľa viac. Je to veľmi zaujímavé. Skutočný prelom.   
DS: Áno,  Glutatión, ktorý podávame injekčne má dobu pôsobenia ca  7 - 10 minút a 1 hodinu po 
infúzií  je hladina glutatiónu v krvi späť na pôvodnej hodnote. Avšak má to cenu, pokiaľ sa nato 
pozriete  z hľadiska vylučovania ťažkých kovov. Je to bezpečná cesta a zachráni ľudom život. Ak 
máme záujem zbaviť telo ťažkých kovov, je infúzia s glutatiónom cenná. 
Avšak ak sa zaujímame o zvýšenie hladiny glutatiónu natrvalo, ako o Anti – Aging – metódu,  je naša 
náplasť jedinou možnou cestou, ako to dosiahnuť.   
Ak sa pozrieme na krvné testy, potom, čo bola naša náplasť nosená, boli výsledky také mimoriadne 
výnimočné, že vedci mali problém uveriť, že sú výsledky správne.  Sme schopní ukázať, že môžeme 
zvýšiť hodnotu glutatiónu v priemere o 300 % do 24 hodín. Robili sme nato celosvetové porovnanie 
klinických štúdií o glutatióne. To, čo z toho vidíme, je fakt, že bežným použitím  (akým je aj infúzia) 
dokážeme  zvýšiť hladinu glutatiónu o 15% za 30 dní.   
Naša LifeWave náplasť zvýši hladinu glutatiónu ďaleko, ďaleko rýchlejšie, za veľmi krátku dobu a 
udrží túto hodnotu zvýšenú.   
 
SS: Čo to znamená? Udržíme si zvýšené hodnoty až do konca svojho života? Prečo to chceme 
a prečo to potrebujeme? 
DS: To závisí od Vášho cieľa. Ak je Vaším cieľom, pokiaľ možno čo najdlhšie a čo možno najzdravšie 
žiť , potom je odpoveď áno.  Bolo preukázané, že dľžka života je priamo úmerná tomu, akú vysokú 
máte svoju hladinu glutatiónu. 
 
SS: No, to je ale tvrdenie! Viem, že  glutatión je hlavným antioxidantom. 
DS: Áno, antioxidanty chránia vnútro našich buniek a ich okolie pred poškodením voľnými radikálmi. 
A samozrejme by sme sa všetci mali zaoberať  našimi hodnotami glutatiónu v krvi, ak chceme udržať 
príznaky starnutia od seba dostatočne vzdialené. 
   
SS: Je to tak, pretože sme v tomto novom svete tak zavalení toľkými toxínmi?   
DS: Áno. A výsledkom sú individuálne nízke hodnoty glutatiónu v porovnaní s tými, aké boli pred 
mnohými rokmi. V dnešnom toxickom prostredí  musíme denne  implementovať nové stratégie, aby 
sme sa chránili pred týmito zdraviu škodlivými toxínmi. 
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SS: To je viac než vzrušujúce. Rozpoznali ste existujúcu hrozbu zdraviu škodlivých účinkov toxínov 
a chemikálií a toto je Vaša odpoveď : „ Magická“ náplasť.   
DS: Áno musíme niečo urobiť. Lieky nie sú odpoveďou na všetko. Dostáva  sa nám stovky  
environmentálnych toxínov z našich potravín, ktoré konzumujeme a zo vzduchu, ktorý dýchame 
a tieto sa infiltrujú do nášho tela. Niektoré z toxínov sú ťažké kovy, plasty a pesticídy. Už dávno 
nestačí  užívať iba vitamínové tablety, aby sme zvýšili hladinu antioxidantov v tele. Teraz by sme sa 
mali starať o to, aby sme ochránili svoje telo pred poškodením voľnými radikálmi, udržiavať čistú 
pečeň a držať čo možno najďalej od tela ťažké kovy.   
 
SS: A Vaša náplasť Glutatión to dokáže, udržať čistú pečeň a vychytávať voľné radikály?   
DS: Áno! Pečeň je toho dôležitou súčasťou a vieme, že zvýšené hodnoty glutatiónu sú v pečeni. 
Vieme tiež, že pečeň má niekoľko spôsobov ako čistiť krv a glutatión je jednou z najlepších 
možností. Naviac vieme, že glutatión  má tú výhodu, že dokáže odviezť ťažké kovy z tela von 
a chrániť naše telo pred voľnými radikálmi.  Čiže odpoveď na Vaše otázky je áno.   
 
SS: Pohovorme si teraz o náplasti karnozín.( Y –Age Carnosine) 
DS: Tieto náplaste sú určené k tomu, aby odrážali vlnové dĺžky svetla, a tým zvýšili zásoby karnozínu 
v tele. 
 
SS: Prečo by sme sa mali starať o karnozín? 
DS: Existuje podobnosť medzi glutatiónom a karnozínom. Oba sú antioxidanty a oba sa nachádzajú 
v našich bunkách. Glutatión sa skladá z 3 aminokyselín a je mechanizmom a stavebným materiálom 
pre naše telo, ktorého chráni pred účinkami starnutia. Karnozín sa skladá z 2 aminokyselín 
a nájdeme ho v našom kostrovom svalstve  aj v našom srdci. Karnozín je antioxidant, ktorý opravuje 
poškodenia, ktoré sa objavili v dôsledku starnutia.    
 
SS: Aj keď už  máme poškodenie, spôsobí karnozín znovuobnovenie ?   
DS: Správne. 
 
SS: Spomínam si na koňa Merv Griffinsa, ktorý vyhral Breeder’s Cup a tento kôň mal nalepené 
Vaše náplaste. Bola to fantastická fotografia,, musela Vám spôsobiť veľkú radosť. 
DS: Áno, ale neprekvapilo ma to. Karnozín má pozoruhodný vplyv na zlepšenie vytrvalosti, nakoľko 
je to antioxidant, ktorý je prítomný v kostrovom svalstve a v srdci a zabraňuje tvorbe kyseliny 
mliečnej vo svaloch. 
 
SS: Je starnutie našich buniek dôsledok nedostatku energie a nedostatočného prísunu tekutín?   
DS: Áno, naše bunky sú určené na výrobu energie. Ako výsledok vzniká odpad, ktorý pochádza 
zvnútra bunky, z mitochondrií. Keď fungujú bunky normálne, existuje dopravný mechanizmus, ktorý 
tento odpad zoberie a odstráni ho z lymfatických ciev aj z nášho tela. Keď starneme, začnú naše 
bunky hromadiť molekuly uhlíka (podobným spôsobom ako je to u automobilových motorov, 
hrdzavejú a tvorí sa uhlík). Viditeľne pod mikroskopom sa naše bunky začínajú deformovať 
a zmenšovať. Keď sa privedie do buniek karnozín, odstráni tento odpad (škodliviny) a môžete vidieť, 
že staršia bunka vyzerá z 90 % tak, ako nová bunka. 
Náplasť Karnozín sa teda postará o to, aby naše bunky fungovali ako nové, zdravé bunky. A je to 
ešte lepšie. Z pohľadu Anti – Aging zvýši Karnozín životnosť našich buniek o 300 % až 400 %.   
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SS: Veď to je ako živý prameň a to všetko bez liečiv. Nemôžem popísať, aké je to vzrušujúce. 
Práve teraz mám na sebe náplasť Karnozín  a včera som mala náplasť Glutatión. Celý mesiac som 
ich striedavo nosila. Jednu vec som si všimla, že moja pleť je oveľa hebkejšia. Moje vrásky sú 
menšie, ako tomu bolo pred mesiacom.  Nenahováram si to len?  
DS: To sú prejavy, ktoré môžete očakávať popri všetkých ďalších výhodách. Dobrou správou je, že 
koža sa zlepší vo farbe aj tkanive a stáva sa hebkejšou, pretože Vaše telo sa úplne vyčistí zvnútra. 
Takže sa jedná o úplnú detoxikáciu.  
 
SS: Môže to znamenať obnovu ( spätné zotavenie) pre milióny dospelých v tejto krajine, 
užívajúcich lieky na zníženie cholesterolu ? Ako vieme, tieto lieky poškodzujú mitochondrie, 
energetické centrá vo vnútri každej bunky.  
DS: Áno. Keď trpíme mitochondriálnou dysfunkciou, existuje mnoho vecí, ktoré môžeme urobiť, aby  
mitochondrie  fungovali opäť normálne. Keď by sme chceli opäť obnoviť produkciu energie, čo je 
primárne dôležité (pretože tým všetko začína i končí), ak našim bunkám nedodáme dostatok tekutín 
a produkcia energie sa preruší, potom všetko ostatné skolabuje.   
Keď dostanú naše bunky dostatok tekutín a naša produkcia energie  nebude dostatočne vysoká, ako 
potom môžeme produkovať hormóny a ich využívať? Ako budeme vyrábať nové bielkoviny? 
Najlepší spôsob,  ako zvrátiť proces starnutia je nájsť spôsob, ako dodať telu nielen dostatok 
tekutín, ale aj posilniť funkciu mitochondrií. Je to dané prírodou, že prípravky znižujúce hladinu 
cholesterolu poškodzujú mitochondriálne energetické centrá bunky, takže pracujú proti energii. 
Pomocou svetelnej terapie vo forme našej náplaste  môžeme zvýšiť produkciu energie, čím 
spustíme spaľovanie tukov.  Bez prísunu tekutín sa poškodia energetické centrá našich buniek 
liekmi na zníženie cholesterolu tak, že  v konečnom dôsledku sa dostaneme do ťažkostí. 
Všetky veci, ktoré robíme pre zlepšenie nášho zdravia a energie, nebudú mať požadovaný efekt, 
pokiaľ nedodáme nášmu telu dostatok tekutín. Neboli by sme schopní vyrobiť nijakú energiu.  
 
SS: Pohovorme si  o hydratácii. Koľko vody by sme mali počas dňa vypiť? 
DS: Zoberte si svoju telesnú hmotnosť v kg a vynásobte ju s 2,19. Výsledok vydeľte 2  a potom 
34,15.  Trochu jednoduchšie, zoberte svoju telesnú hmotnosť v kg a vydeľte ju 34. Toľko litrov vody 
by ste mali denne vypiť.   
 
SS: Ja vážim 58 kg. To by pre mňa znamenalo, že by som mala denne vypiť 1,8 l vody. To je asi 9 
pohárov denne. To dokážem.  
DS: Správne. Ale ak naozaj chcete vedieť, ako dovedieme do vnútra bunky tekutinu, musíme vedieť, 
že nie je dostatočné piť iba dostatok vody. Človek má piť štruktúrovanú vodu.  
  
SS: Vedela som, že poviete niečo v tomto duchu . Akú vodu?  
DS: Vodu s veľmi nízkym povrchovým napätím. Čím je povrchové napätie nižšie, o to ľahšie sa 
dopraví voda do bunky, kde sa použije. 
   
SS: Má to niečo spoločné s tým, že vo väčšine amerických miest máme vo vode fluorid?   
DS: Fluorid je vysoko karcinogénny, rovnako ako chlór.  
 
SS: To je neuveriteľné. Avšak vráťme sa späť k vode  a k hydratácii.     
DS: Musíme naše telo dobre zásobiť tekutinami, aby sme z neho dostali toxíny.  
Robíme to aj tým, že konzumujeme zdravé potraviny, ktoré neobsahujú pesticídy ani hormóny. 
Potom musíme rozprúdiť produkciu energie v tele a chrániť ho pred voľnými radikálmi. Ak toto 
urobíme, pre chorobu bude veľmi ťažké vniknúť do nášho systému.    
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SS: No to je hodné úsilia. Ja som ešte nepočula o tom, že mám piť správnu vodu. Nevedela som, 
že pre  normálnu vodu môže byť problém dostať sa do bunky. Neuvedomila som si , že voda sa 
musí dostať do bunky.   
DS: Dôvodom je toto: Čím sme mladší, tým väčšie sú naše bunky. Ako starneme, naše bunky sa 
zmenšujú. Preto je ťažšie sa dostať energii alebo kyslíku do buniek. Od narodenia až do nášho 18. 
roku sa naše bunky postupne zmenšujú, čo je škodlivé z dvoch dôvodov. Po prvé sa naše bunky 
zmenšujú a to sťažuje živinám a vode prístup do bunky, na druhej strane je tiež ťažšie odviesť odpad 
z našich buniek. Voda má kladný náboj vodíka a záporný náboj kyslíka.    
 
SS: Teda je to ako magnet, ktorý priťahuje pozitívne a negatívne? 
DS: Áno, skoro ako magnet alebo ako elektrostatický náboj, ktorý zacítite, keď sa prechádzate po 
koberci. Keď sa tieto vodné molekuly pospájajú, vytvoria veľký strapec, ktorý nemôžeme vidieť. 
Predstavte si, že tento strapec vody je tak veľký, že je vlastne väčší ako póry bunkovej membrány. 
Máte síce vodu v tele, ale nie vo vnútri bunky, kde je potrebná. Voda je mimo bunky, kde nemôže 
urobiť toľko dobrého ako v nej. 
  
SS: Ako je to s vodou v plastovej fľaši? 
DS: Plastové fľaše sú pre nás veľmi zlé. Používajte pramenitú vodu v sklenených fľašiach.   
SS: Porozprávajme sa o Vašich ďalších náplastiach. Napríklad náplasť Energy ( Energy Enhancer), 
ktoré som mimochodom používala posledné 2 roky. Prosím vysvetlite nám, čo ovplyvňujú a prečo 
by sme mali tieto náplaste používať.  
DS: Náplasť Energy bola mojim prvým LifeWave vynálezom. Celá rada klinických štúdií ukázala, že  
keď zostarneme, oslabuje sa funkcia mitochondrií a zmenšuje sa produkcia energie. Bunka vtedy 
produkuje menej energie z tuku. Tuk má dvakrát toľko energie ako cukor, ale je ho ťažšie 
zmetabolizovať. Ako mechanizmus prežitia hovoria malé bunky:  „Hej, počkaj chvíľu, zmršťujem sa  
a musím vyrábať energiu, aby som prežila. Odkiaľ dostanem túto energiu?“ Radšej sa využije cukor, 
ľahšie sa zmetabolizuje,  aj keď z neho menej energie. To je samozrejme strašné, pretože sme 
nútení niečo urobiť s tým tukom, preto ho uskladňujeme. Od tejto chvíle to ide dole kopcom, 
spálime menej tuku a naša látková výmena sa spomaľuje. To má nešťastný koniec.   
 
SS: Ak sa budeme snažiť zvýšiť svoju energetickú hladinu prirodzeným spôsobom, odkiaľ by sme 
ju získali a ako môžeme spáliť viac tuku?   
DS: Dobrá otázka. Ako starneme, dostáva sa nám menej energie zo spaľovania tukov.  Pomyslel som 
si, keby sme tak mali technológiu, ktorou by sme mohli zvýšiť množstvo energie, ktorú získame zo 
spaľovania tukov, mali by sme nielen možnosť zvýšiť celkovú energetickú úroveň, ale mali by sme 
ešte aj spôsob, ako zostať mladšími.  
 
SS: Dokážete to so svojimi náplasťami Energy? 
DS: To je správne. Existuje pozitívna a negatívna náplasť. Biela a svetlohnedá.    
Je dôležité, kde ich na tele umiestnime. Ich umiestnením na správnom mieste môžeme spáliť o 20 % 
viac tuku a to už pri prvom použití.   
 
SS: Pravdepodobne je predpokladom správne stravovanie?  
DS: Áno, samozrejme. 
 
SS: Myšlienka nosiť jednoduchú náplasť namiesto užívania prípravkov na zníženie chuti do jedla 
bude pre mojich čitateľov veľmi zaujímavá.    
DS: Výskyt nadváhy a obezity  je alarmujúci. Máme prevažne sedavý spôsob života s enormným 
množstvom cukru v našej strave. Keď prijímame cukor, klesá spaľovanie tukov a aktivuje sa 
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ukladanie tukov. Potom ešte k tomu pridajte všetky tie toxíny, ktorým sme dennodenne vystavení, 
potom Vám bude jasné, prečo tu máme epidémiu obezity. 
   
SS:  A len málo ľudí je zdravé potraviny. 
DS:  Máte úplnú pravdu. Odporúčame, aby sa používali naše náplaste Glutatión a Karnozín ca 1 
mesiac predtým, než začnete s programom na redukciu váhy. Máme skúsenosti, že výsledky sú 
oveľa lepšie. Detoxikácia je pre ľudí, ktorí chcú schudnúť veľmi dôležitá, ba dokonca rozhodujúca.    
Máme veľa umelých prísad v našich potravinách. Dva z nich sú sladidlo aspartam (Nutrasweet) a 
MSG (glutaman sodný), veľmi škodlivé dochucovadlo. Oba produkujú zjazvenie v hypotalame (v 
časti medzimozgu). To je dôvod, prečo má väčšina ľudí po konzumácii čínskeho jedla bolesti hlavy.  
Je to teda celkom jednoduché: Glutaman sodný (MSG) spôsobuje poškodenie mozgu!   
 
SS: Wow! 
DS: Ak by sme sa pozreli pod mikroskop, videli by sme, že  glutaman sodný (MSG) vyvoláva v oblasti 
hypotalamu zjazvenie, ktoré bráni hypofýze urobiť to, k čomu bola stvorená. Jednou z týchto funkcií 
je regulácia chute do jedla! 
 
SS: Aké vyhlásenie o chemikáliách – vytváranie jaziev! 
DS: To je len začiatok. MSG je neurotoxín, pôsobí na neurotransmitery. Zapríčiňuje aj iné škody 
v našom tele  okrem ovplyvnenia chute do jedla. Môže to byť jeden z dôvodov, prečo po požití 
diétnych potravín cítime stále hlad.   
 
SS: Tieto chemické látky teda poškodzujú náš mozog? 
DS: ÁNO. To je dôvod, prečo sú náplaste Glutatión a Karnozín také úžasné.  Ak už viac nebudeme 
konzumovať tieto nezdravé potraviny a budeme detoxikovať, nie je nezvyčajné, že v prvom mesiaci 
lepenia náplastí schudnete 2 až 7 kg.  
  
SS: Ja som posledný mesiac pribrala 2,5 kg, pretože sa moja štítna žľaza zbláznila.  Odkedy si ale 
lepím náplaste, som tých 2,5 kg hravo zhodila. Možno dokonca aj viac. Pohovorme si 
o náplastiach na spanie.  Ako niekto, kto sa angažuje pre zdravie žien viem, že  jedným 
z najťažších aspektov  hormonálnej zmeny , starnutia a menopauzy je neschopnosť spať. Aj od 
ľudí medzi 30 a 40 rokom počujem, že nespávajú dobre.  Preto považujem tieto náplaste z tohto 
pohľadu za veľmi zaujímavé a verím, že sú jedinečným produktom pre menopazu. 
Páči sa mi, že sú bezpečné a bez škodlivých prísad. Aminokyseliny neprenikajú cez kožu do tela, 
ale fungujú tak, že prečítajú „ svetlo“  v tele, ako ste to vysvetlil.    
DS: Nespavosť je nákazlivá. Skutočne, v Japonsku 75 až 80 % obyvateľstva má chronické problémy 
so spánkom. Ak ste tam niekedy boli, pochopíte prečo. Majú veľmi stresujúci životný štýl. Je to veľký 
problém. Ako všeobecné pravidlo platí: Nadmerne preťažujeme naše nadobličky. To sa stáva aj 
mladšej generácii, preto aj oni začínajú mať problémy so spánkom. Preto  som sa rozhodol riešiť 
tento problém z iného uhla a síce zvýšením produkcie melatonínu.   
 
SS: Porozprávajte mi ako. 
DS: Keď zaspávame, dostaneme počiatočný prídel serotonínu. Pomocou neho naše telo produkuje 
melatonín. To je ten melatonín, ktorý ľuďom často chýba, pretože idú do postele príliš neskoro 
alebo jedia príliš neskoro. Vyvinuli sme túto náplasť , aby sme zvýšili hladinu melatonínu. Vykonali 
sme klinické štúdie v spánkovom laboratóriu a zistili sme, že ľudia s poruchami spánku produkujú 
mozgové prúdy pod 85 %. Pri použití náplaste po jednom týždni spal každý z účastníkov lepšie.  
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SS: Skráti  sa čas,  pokým začne účinkovať  melatonín? 
DS: Celkom správne. Keď ľudia neskoro jedia, ovplyvní to výsledky, alebo tiež, keď nemajú ľudia 
bielkoviny vo svojej strave. Využitie náplaste na spanie ( Silent Nights) je také, ako keby sme užili  
správne množstvo melatonínu, ktorý nám navodí prirodzený, hlboký spánok.   
 
SS: Má táto náplasť niečo spoločné s upokojením nadobličiek?  
DS: Myslím si, že má. Je bezpochyby dostatok informácií, ktoré dokazujú, že keď zdvihneme obsah 
melatonínu, znížime stres nadobličiek (adrenálny stres). 
 
SS: Ako som povedala, je to skvelý produkt pre ženy v menopauze a práve tak aj pre mladých 
 „ vyhorených“  ľudí, ku ktorým patrím aj ja. No teraz už môžeme konečne hovoriť o náplasti  na 
bolesť. Tieto ma ohromujú, pretože skutočne účinkujú rýchlo. Opäť náplasť bez liečiv, nič 
nepreniká do kože a bolesť je preč.    
DS: Tieto sú pozoruhodné a patria medzi mojich favoritov, pretože sa dá ich účinok najľahšie 
demonštrovať. Použil som ich sám na sebe a u viac ako 5000 ľudí a výsledky ohromujú ľudí znovu 
a znovu. Za menej ako jednu minútu môžeme dosiahnuť  50 % úľavu od bolesti za predpokladu, že 
je náplasť správne použitá. Bolesť je bioelektrický jav. Vykonali sme experimenty, pri ktorých  sme 
videli zvýšenie elektrickej vodivosti v tkanive do 1 minúty po nalepení náplastí. To znamená, že sme  
znovu obnovili prirodzené elektrické vlastnosti tela tým, že sme nalepili náplasť na miesto, kde bolo 
tkanivo narušené a kde bola bolesť.  Zápal sa zmierni a výsledkom je rapídny ústup bolesti.  
 
SS: Používajú túto náplasť športovci? 
DS: Samozrejme. Prvý lekár, ktorý vykonal klinickú štúdiu zameranú na úľavu od bolesti s našimi 
náplasťami bol Dr. Dean Clark z Portlandu v Oregone (lekár amerického olympijského tímu). 
Testoval  200 osôb v dvojito slepej placebom kontrolovanej štúdii pomocou lekárskych 
infračervených snímok tela. Ukázal, že za menej ako 5 minút po nalepení náplaste na bolesť bolo 
možné vidieť výrazné zníženie zápalu.   
 
SS: Prečo neprechádzajú tieto látky, tie aminokyseliny cez kožu? A čo by sa stalo, keby to urobili? 
DS: No,  v prvom rade sú všetky tieto látky prírodné a úradom FDA  schválené ako bezpečné (Food 
and Drug Administration je úradná kontrola potravín a Úrad pre schvaľovanie  liečiv Spojených 
štátov). 
 Tieto aminokyseliny majú špeciálne vlastnosti, pretože okrem odrazu svetla môžu vyvolať aj 
takzvaný polarizačný efekt. Keď nalepíme náplaste na telo, začnú sa správať ako pozitívny a 
negatívny pól. Vytvárame tok energie v našom tele bez použitia elektrických prístrojov.   
 
SS: Bol  to báječný rozhovor. Aké pozoruhodné úspechy ste už dosiahli vo svojom mladom živote 
a máte ešte toľko dychtivosti po novom. Je to vzrušujúce premýšľať o tom, čo príde ako ďalšie.     
DS: Suzanne, Albert Einstein ukázal, že všetko, čo je okolo nás vo svete, je vytvorené  zo svetla.   
V modernej kvantovej fyzike to začíname chápať a ceniť si, ale teraz už môžeme isť dokonca o krok 
ďalej a povedať, že všetko okolo nás je vytvorené zo svetla a z informácii.  
Mnohí lekári a vedci hovoria tejto novovznikajúcej oblasti  informačná medicína.  To znamená, že 
namiesto použitia lieku alebo vitamínu, môžeme použiť túto informáciu na zlepšenie funkcie nášho 
tela.  My privádzame určité frekvencie svetla do tela a tieto spôsobia prospešné chemické zmeny. 
Vo všetkých dvojitých slepých štúdiách s placebom sme dokázali, že táto metóda vskutku funguje.  
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SS: Vaše náplaste znamenajú prelom. Podporujú zdravie ľudí  miesto toho, aby  ho zhoršovali , 
ako je to v súčasnej liečbe symptómov. Páči sa mi toto poňatie, chápem ho, používam ho  
a smekám klobúk pred Vami, že ste svoj výrazný talent a svoju inteligenciu vsadili na vytvorenie 
niečoho tak pozitívneho.   
DS: Ďakujem. To je ozajstný  Anti-Aging a oveľa viac. Toto nám umožňuje kvalitný život.   
 

David Schmidt – Záverečné slová 
* Naše bunky majú fotoreceptory, ktoré absorbujú svetlo rôznych frekvencií a spúšťajú chemické 
zmeny  ako napríklad tvorbu melatonínu a vitamínu D, čím stimulujú liečbu.  
 
* Antioxidanty ako Glutatión chránia medzibunkové tekutiny a medzibunkové prostredie pred 
poškodením voľnými radikálmi a tým spomaľujú starnutie.    
 
* Karnozín je antioxidant ako je aj glutatión. Karnozín pomáha bunkám oslobodiť ich od splodín 
látkovej výmeny. Glutatión je mechanizmus, ktorý chráni naše telo pred vplyvmi starnutia, zatiaľ čo 
Karnozín  je antioxidant, ktorý odstraňuje škody, ktoré sú spôsobené starnutím.   
 
* Pokiaľ prijímame dostatok tekutín, konzumujeme dobré, biologicky pestované potraviny a 
zvýšime produkciu energie v našom tele , aby sme ho tým ochránili pred voľnými radikálmi, sme 
schopní chorobám predchádzať.   
 
* Inštalácia vodných filtrov alebo prechod k čistej pitnej vode zo sklenených fliaš nám môže pomôcť 
zabrániť príjmu karcinogénnych chemikálií.   
  
* LifeWave-náplaste – spánok, oprava, ochrana, poskytnutie energie a podporenie redukcie 
hmotnosti.  
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  Pozn.: Vysvetlivky 
Zdroj : http://sk.wikipedia.org/wiki/Aspartam 

Aspartam  - je umelé sladidlo, je asi 180 krát sladšie ako cukor, objavuje sa pod rôznymi 

obchodnými značkami, napríklad NutraSweet. Je tepelne nestály, preto sa nemôže používať na 

pečenie. Jeho kalorická hodnota je prakticky nulová. 

Toto náhradné sladidlo sa v súčasnej dobe používa vo väčšine „light“ nápojov a v potravinách. Na 

potravinách je toto náhradné sladidlo označované ako aspartam alebo E 951. 

Škodlivosť 
Americký úrad síce povolil sladenie aspartamom, zároveň ale zdokumentoval 92 škodlivých 

príznakov pri jeho častej konzumácii. Medzi inými uvádza otupelosť, bolesti hlavy, únavu, závrate, 

bolesti žalúdka, búšenie srdca, zvyšovanie hmotnosti, podráždenosť, úzkosť, stratu pamäti, 

halucinácie, vyrážky, záchvaty, slepotu, hučanie v ušiach, depresie, stratu sluchu, kŕče, stratu chuti, 

nespavosť, slabosť. 

Niektorí odborníci ďalej aspartam dávajú do súvislosti s nádormi mozgu, sklerózou, epilepsiou, 

chronickými bolesťami svalov, chronickou únavou, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou, 

cukrovkou, malígnymi tumormi lymfatického tkaniva, defektmi u novorodencov. 
[chýba zdroj] 

 

Výskyt 
V liekoch Paracetamol, Septofort, Makrofer, ale aj v Tantum verde. Umelé sladidlá Vitar Sweet, 

Nutra Sweet. Rôzne iónové a diétne nápoje. V niektorých nápojoch sa Aspartam používa ako 

konzervačná látka, napr. ako sú sladené minerálky (Kláštorná). V žuvačkách Orbit, Airwaves.... 
 

Glutaman sodný (MSG) 
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Glutaman_sodny 

 

Je biely kryštalický prášok, dobre rozpustný vo vode. 

 

  Použitie 
Glutaman sodný sa používa v potravinárskom priemysle ako dochucovadlo a prostriedok na 

zvýrazňovanie chuti pod označením E 621. Používa sa hlavne v instantných polievkach a omáčkach, 

v niektorých koreninách, ochucovadlách, ale aj v mrazených mäsových a zeleninových výrobkoch. 

Široké uplatnenie má v ázijskej kuchyni. 

Glutaman sodný aktivuje chuťové receptory jednej z piatich základných chutí - umami. 

 

Škodlivosť 
Mnohé štúdie vedené či už samotnými výrobcami, ale predovšetkým nezávislými inštitúciami 

škodlivosť glutamánu v množstvách používaných v potravinách nepreukázali
[1]

. Nadmerné užívanie 

môže vyvolať zdravotné problémy, najmä zvracanie, tuhnutie svalov, búšenia srdca, bolesti hlavy, 

studený pot a závraty. 
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