


 „Táto kniha je jednou z najdôležitejších a najlepších medicínskych kníh  za posledných 
štyridsať rokov. Ak vy alebo niekto z vašich milovaných trpí neurologickými problémami, 
nemôžete si dovoliť byť bez tejto knihy; má potenciál vrátiť váš stratený  život.“
– Vance Trimble, nositeľ Pulitzerovej ceny a autor diela  Neurčitý zázrak (The Uncertian Miracle)

„Dejiny nám ukázali hodnotu, úlohu a prínos individualít  v medicíne, akým je Dr. Harch, a 
skutočnosť, aby ich bolo viac. Táto kniha slúži ako hodnotný prehľad o dôležitosti prírodných 
vied, ktoré sú často prehliadané konvenčnou medicínou.  Táto kniha zmení životy,  životy,  
ktoré sa ešte nenarodili.“
– Dr. Rick Rader, prezident  Americkej akadémie vývojovej medicíny a stomatológie (American Academy of Developmen-
tal Medicine and Dentistry

 „Dr. Harch je  neúnavným výskumníkom, brilantným klinickým lekárom a skutočným 
priekopníkom v  HBOT.  Vo svojej knihe ponúka presvedčivé dôvody pre rozsiahle uplatnenie a 
využitie tohto nevšedného, avšak zanedbávaného spôsobu liečby.“
– Dr.  Julian Whitaker, zakladateľ Whitakerovho inštitútu zdravia ( Whitaker Wellness Institute) a vydavateľ spravodajcu 
Zdravie a liečenie ( Health & Healing)

„Táto kniha je brilantným a vynikajúcim čítaním, pričom podrobne vysvetľuje HBOT.  
Myšlienky z nej by sa mali vyučovať na každej  lekárskej fakulte a v každej nemocnici a mali by 
o nej vedieť vo všetkých domácnostiach.“
– Dr. R. A. Neubauer, zakladateľ Ocean  Hyperbaric Neurologic  Center

„ Dobre napísaná odborne vierohodná  kniha, o ktorej potrebujeme všetci vedieť viac. Vrelo ju 
odporúčam lekárom, ako i pacientom, ktorí sú odkázaní na zdravotnú starostlivosť.“
– Nathaniel Altman, autor diela Recept na kyslík (The Oxygen Prescription)

„ Hyperbarický kyslík bol popoluškou v modernej medicíne niekoľko desaťročí, nakoľko ho 
nemožno patentovať ako liek. Vďaka priekopníckemu úsiliu Dr. Harcha široká laická verejnosť  
spoznáva tento neinvazívny spôsob liečby.“
– Dr. Kenneth P. Stoller, FAAP,   prezident Medzinárodnej asociácie hyperbarickej liečby (Hyperbaric Medical Association)

„Kyslíková revolúcia je fascinujúca kniha, ktorú napísal jeden z veľkých priekopníkov v oblasti hy-
perbarickej medicíny. Dr. Harch sa delí o  obrovské  vedomosti a skúsenosti v podmanivej knihe, 
ktorá je zároveň komplexná a prístupná i pre laikov. Otvára obrovské možnosti  liečiť nespočetné 
množstvo chorôb a dáva skutočnú nádej pre milióny ľudí s chronickými ochoreniami.“ 
Dr. Pierre Marois, FR. C. P., Univerzitná nemocnica  Ste – Justine 
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