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Introducere

Informaţia pe care o vei citi în această carte nu numai că te va şoca, dar te va şi înfuria şi emoţiona în acelaşi timp. 
Te va şoca pentru că simpla terapie prezentată aici poate fi cea mai apropiată soluţie de un panaceu pe care l-ai 
întâlnit şi care, totuşi,  a fost suprimat în mod deliberat de cei cărora le pasă mai puţin de protejarea sănătaţii 
oamenilor decât de propriile interese financiare. Te va înfuria deoarece este posibil să ai rude, prieteni şi persoane 
iubite care au suferit zadarnic din cauza unor boli care puteau fi prevenite, sau chiar au murit deoarece informaţia 
nu a fost propagată cu atenţia necesara. Şi, în final, te va emoţiona, deoarece terapia simplă care este subictul 
acestei cărţi poate fi foarte bine ceea ce susţinătorii numesc “cel mai mare miracol al vindecării, din lume, din 
toate timpurile”.
Dacă eşti ca majoritatea oamenilor, probabil îţi este greu să crezi că o singură terapie, substanţă sau element, poate 
avea un spectru de eficacitate atât de general şi de radical când e vorba de vindecarea bolilor. Ai toate motivele să 
fii  sceptic.  Probabil  te  gândeşti:  “Cum ar  putea  ceva atât  de simplu să  răspundă la  toate  problemele noastre 
complexe de sănătate?”
Dar, de fapt, conceptele simple sunt de regulă cele mai puternice şi totuşi, adesea cele mai ignorate. Asta este în 
special  valabil  în domeniul  sănătăţii.  În  ultimele şase secole,  noi,  ca  societate,  am fost  programaţi  să  privim 
tratarea şi vindecarea bolilor ca pe o ştiinţă complicată, care te pune în încurcătură şi e mai bine să o laşi pe mâna 
medicilor.  Drept  urmare,  am ajuns  să  ne  bazăm exclusiv pe informaţia  care  ne  este  oferită  de  doctori  şi  de 
furnizorii  de servicii  de îngrijire a sănătăţii,  care sunt la rândul lor neinformaţi  despre soluţiile alternative de 
vindecare  care  pot  fi  mai  eficiente  în  tratarea  bolilor,  decât  tratamentele  standard  constând  în  medicamente, 
intervenţii chirurgicale, radiaţii sau alte terapii.
Ceea ce vei învăţa în această carte este o terapie simplă şi necostisitoare care poate fi autoadministrată la domiciliu 
în mai puţin de un minut- şi costă cam 1,5 cenţi pe zi. Un număr estimat de 15 000 de doctori europeni, doctori 
naturişti şi homeopaţi au furnizat această terapie la peste 10 milioane de oameni în ultimii 70 de ani pentru a trata 
peste 50 de boli diferite, dar în America, a fost relativ necunoscută din motive ce vor deveni evidente pe masură ce 
citeşti această carte.
Înainte să dezvălui ce este această terapie, este necesar să prezint o foarte scurtă istorie a medicinii şi cum a 
evoluat în sistemul complex şi foarte complicat de vindecare ce se practică azi. Din această reluare concentrată a 
evenimentelor putem înţelege că procesul de vindecare a bolilor nu trebuie să fie procedura scumpă şi adesea 
invazivă din prezent. Există o abordare mai uşoară, mai organică şi de departe mai eficientă pentru vindecarea 
bolilor şi  menţinerea sănătăţii-  una care a fost  pusă în umbră de deosebit  de complexa ştiinţă (şi  afacere ) a 
medicinii şi farmaceuticii.
Încă de la începutul medicinii, cu sute de ani în urmă informaţii greşite au fost propagate publicului prin varii 
metode. Cea mai timpurie metodă folosită, în special în timpul Morţii  Negre din secolele XIV şi  XV, a fost 
abordarea tiinţei şi medicinei cu “autoritatea tradiţională”. Aceasta consta în ideea că dacă o persoană celebrăș  
declara ceva ca fiind adevărat, atunci trebuia să fie adevărat- şi orice era observat ca fiind contrar era privit ca o 
anomalie.
Secole mai târziu, fizicieni, ca Ibn Al-Nafis (privit ca fiind cel mai mare fiziolog al Evului Mediu ) şi Vesalius 
(fondatorul  anatomiei  umane moderne)  au înlocuit  doctrinele  anterioare  şi  au discreditat  mai  multe  teorii  ale 
“autoritaţii tradiţionale” cu doctrine derivate din explorările lor din fiziologie şi anatomie.



Mergem cu viteză spre secolul XX – medicina bazată pe dovezi a început să iasă la suprafaţă, acolo unde cele mai 
eficiente metode de a face lucrurile(de asemenea numiţi “algoritmi de practică“ sau “cea mai buna practică”) au 
fost identificate prin metode stiinţifice şi ştiinţa modernă de informare globală. Informaţia a fost verificată; au fost 
dezvoltate  protocoale  standard,  şi  apoi  transmise  doctorilor  şi  furnizorilor  de  servicii  de  îngrijire  a  sănătăţii. 
Problema cu abordarea “cea mai buna practică” este că încerca să elimine toate abordările alternative de tratament.
Mai mult, metodele tiini ice folosite în tragerea de concluzii, deşi aparent logice şi imparţiale (deci, demne deș ț  
încredere), au fost, de fapt, deficiente. Toată experimentarea ştiintifică este expusă la confirmarea prejudecăţilor 
(sau  la  efectul  aşteptării  observatorului)  într-o  anumită  masură.  Confirmarea  prejudecăţilor  este  o  influenţă 
nedreaptă care se găseşte în cercetarea ştiinţifică, când un cercetător aşteaptă un rezultat dat şi, astfel, inconştient 
manipulează experimentul pentru a obţine acel rezultat. Ideologia particulară a unui cercetător, viziunea asupra 
lumii, superstiţiile, tradiţiile sau religia pot să-l determine pe el sau pe ea să acorde mai multă greutate unor date în 
faţa altor date. Creierul uman are tendinţa de a umple golurile a ceea ce percepe şi, adeseori, un cercetător poate fi 
încăpăţânat, nedoritor să-şi recunoască o greşeală, sau ruşinat că va trebui să retragă o convingere declarată public. 
Astfel, orice concluzii derivate din “studii stiinţifice” sau “studii clinice” sunt rareori imparţiale, şi astfel, nu pot fi 
mereu considerate de încredere. 
În prezent există gama derutantă de a a numite “cele mai bune practici” pentru fiecare parte anatomică, toateș  
contaminate de prejudecăţi în mică sau mare măsură. Asta a făcut ca vindecarea bolilor să pară o ştiinţă complexă 
şi misterioasă cu propriul ei limbaj care este dincolo de înţelegerea populaţiei fără pregatire medicală-ca biblicul 
Turn Babel care a adus o confuzie de limbaj.
Ceea ce complică mai mult problema este faptul că domeniul medicinei a dat naştere multor specializări bazate pe 
organe, cum ar fi neurologia, cardiologia, dermatologia, oftalmologia, urologia, ginecologia, endocrinologia, etc.- 
de asemenea şi specializări bazate pe tipuri de boli ca oncologia (pentru cancer), gerontologia (pentru boli de 
îmbătrânire), fiecare cu modurile specifice de tratament şi terapie. Rezultatul final este un model medical care nu 
este diferit de legenda din India despre 6 oameni orbi care au întâlnit un elefant.  

Legenda celor 6 oameni orbi şi a elefantului

Au fost odată 6 oameni orbi, care atunci cand au întâlnit un elefant, şi-au dat fiecare cu parerea despre el. Primul s-
a oprit la lăţimea şi robustetea elefantului, concluzionând că elefantul este foarte asemănător unui zid. Al doilea, 
simţindu-i fildeşul, a spus că elefantul seamănă cu o suliţă. Al treilea i-a luat trompa agitată în mâini şi a spus că 
elefantul seamană cu un şarpe. Al patrulea a atins genunchiul elefantului şi a concluzionat că elefantul seamănă 
mult cu un copac. Al cincilea i-a atins urechea şi a insistat să susţină că elefantul seamănă cu un evantai. Iar al 
şaselea a apucat coada legănându-se şi a spus că elefantul seamănă cu o funie. Fiecare din cei 6 oameni orbi avea 
parţial dreptate în baza propriei percepţii subiective, dar în acelaşi timp, în cea mai mare parte se însela. Cea mai 
amuzanta parte este că disputa lor a provenit din ignoranţa absolută, deoarece niciunul nu văzuse elefantul!

Domeniul medicinei, cu teoriile compartimentate despre ce cauzează boala şi cum poate fi acel ceva eradicat din 
corpul uman, de fapt percepe doar un mică scenă din marele tablou, o submulţime limitată a mai marelui carenaj al 
corpului uman.
Se va crede că deoarece industria medicală şi  farmaceutică s-au dezvoltat  atât  de mult,  vom avea mai pu iniț  
oameni bolnavi în lume. Însă, opusul este, de fapt, adevărat. Sunt mai mulţi oameni bolnavi în America decât în 
oricare alt timp din istorie- nu doar ca număr ci şi ca procent din totalul populaţiei.
Aceasta afirmaţie nu încearcă să discrediteze doctorii, furnizorii de servicii medicale şi instituţiile care au intenţii 
bune de a ajuta la vindecarea oamenilor şi  în eradicarea bolilor. Doar încearcă să arate cu degetul un sistem 
medical ineficient care este mai degrabă orientat către boala decât către sănătate, care promovează procedurile 
medicale, medicamentele sau tratamentele scumpe (conduse de profit), invazive şi posibil periculoase (sau chiar 
mortale), mai curând decât tratamentele sau terapiile eficace simple, naturale, necostisitoare, care nu au efecte 
secundare.

Există un proverb chinezesc care spune:



“Doctorul superior previne boala.
Doctorul mediocru trateaza boala iminentă.
Doctorul inferior trateaza boala existentă.”

Conform definiţiei de mai sus, doctorii tradiţionali sunt fie inferiori, fie mediocri!
Cu toate  acestea,  sunt  astfel,  nu neapărat  din cauza  dedicării  lor  mediocre sau inferioare  faţă  de  profesia  de 
vindecare, ci din cauza celor 126 de şcoli care oferă training şi educaţie medicală convenţională, orientate pe 
tratarea bolilor actuale sau iminente, mai degrabă decât pe prevenirea lor.
 În timp ce majoritatea medicamentelor prescrise de doctori par să ofere ajutor (aşa numitele leacuri) împotriva 
unei  boli,  majoritatea  doar alină  din simptomele  sau durerile  asociate  cu  boala,  dar  nu o  vindecă.  De 
exemplu, cele mai cunoscute medicamente pentru astm (constănd în beta-agonişti inhalaţi), care relaxează munchii 
căilor respiratorii, pot ajuta persoanele afectate de astm să respire mai usor, dar NU vindecă starea şi nici nu reduc 
inflamaţia  căilor  respiratorii.  Medicamentele  despre  care  se  susţine  că  “vindecă”  o  afecţiune  prin  oprirea 
răspândirii  microbilor  invazivi,  ca  bacteriile  sau  viruşii;  şi  omorând  celulele  pe  măsură  ce  se  divizează  sau 
prevenind multiplicarea lor; fac asta, dar nu fără să facă rău corpului într-o anumită masură.
Practic, toate medicamentele au efecte secundare: adică cauzează efecte (incluzând efecte adverse şi efecte grave) 
altele decât cele dorite. Cateodată medicamentele aduc ajutor unor probleme de sănătate, dar în acest proces, dau 
naştere unor probleme de sănătate mult mai serioase. Spre exemplu luăm medicamente care alină simptomele 
osteoporozei şi în schimb obţinem un risc ridicat pentru cancerul de sân; şi dăm la schimb impotenţa pe bolile de 
inimă;  sau depresia  pe diabet;  şi  luăm o pastilă pentru artrită cu riscul  de a  face stop cardiac.  Sunt  chiar şi 
medicamente care sunt create pentru a alina efectele secundare create de alte medicamente sau tratamente.
Şi asta este doar despre efectele secundare ale medicaţiei. Există, de asemenea, efecte secundare şi consecinţe 
serioase ale tratamentelor medicale cum ar fi operaţiile, radiaţiile sau chimioterapia, spre exemplu. Şi chiar şi 
procedurile de diagnosticare ca razele X , mamografiile, RMN, sunt însoţite şi ele de propriile riscuri şi efecte 
secundare.
Caz concret: De când au fost introduse mamografiile, incidenţa carcinomului ductal în situ (DCIS), un tip de 
cancer de sân, a crescut cu 328%! Cel putin 200% din aceasta creştere este atribuita radiaţiilor nocive provocate de 
mamografii.  Mai  mult,  se  crede  că  mamografiile  ajută  la  răspândirea  celulelor  canceroase  datorită  presiunii 
considerabile exercitate pe sâni în timpul procedurii. Când iei în considerare condiţiile predominante din industria 
medicală, începi să observi că nu îţi sunt apărate interesele dacă la i controlul total al sănătă ii tale în mâinileș ț  
doctorilor, unităţilor medicale sau industriei farmaceutice.
Ce trebuie să însemne asta pentru tine este că nu trebuie să accepţi orbeşte sfaturile medicale ca fiind cea mai bună 
opţiune pentru sănătatea ta. Nici nu trebuie să te laşi înşelat de campanile de publicitate de milioane de dolari ale 
companiilor farmaceutice care promovează “medicamente” care nu vindecă şi adesea fac rău.

Elementul esenţial din corpul omenesc

Pentru a demonta modalităţile complexe de vindecare pe care le-a creat industria medicală şi farmaceutică- şi 
pentru a descoperi calea către adevărata vindecare- trebuie să privim mai atent în miezul existenţei umane. Corpul 
uman e compus din 70-80% apă şi apa e 89% oxigen, ca greutate, Astfel, oxigenul reprezintă 62%-71% din corpul 
uman şi este elementul esenţial şi cel mai bogat al corpului.
Nouăzeci de procente (90%) din energia noastră biologică provine din oxigen. Este elementul esenţial de care 
corpul uman are nevoie  nu numai pentru a supravieţui ci şi pentru a avea un nivel optim de energie, pentru a 
funcţiona corect şi  pentru a deveni mai productiv.
Gândeşte-te, spre exemplu, că oamenii pot supravieţui săptămăni întregi sau chiar luni fără mâncare şi mai multe 
zile fara apă. Dar nu putem supravieţui mai mult decât câteva minute fără oxigen.



Este surpinzător, aşadar, că oamenii găsesc greu de crezut că acel element, de care au nevoie toţi oamenii pentru a 
supravieţui  este,  de  asemenea,  secretul  pentru  a  ne  păstra  sănătatea.  Profesioniştii  din  domeniul  medical,  în 
particular, găsesc noţiunea vindecării practic a tuturor bolilor simplistă, sau chiar fără valoare.
Partea curioasă este că oxigenul este deja folosit în medicină. Suplimentarea cu oxigen a fost folosită pentru a 
uşura problemele de sănătate cum ar fi emfizemul sau pneumonia care deteriorează abilitatea corpului de a avea 
suficient oxigen gazos. Oxigenul hyperbaric (la o presiune mai mare decât cea atmosferică) a fost folosit pentru 
tratarea intoxicaţiilor cu monoxid de carbon, cangrenele gazoase şi boala de decompresie. Oxigenul a mai fost 
folosit pentru situaţii de menţinere a vieţii i pe pacienţii care necesitau ventilaţie mecanică. Pacienţii de pe patulș  
de moarte cărora li se administrează doze în plus de oxigen sunt adesea ţinuţi în viaţă mult timp de i în condiţiiș  
normale ar fi murit.
Cu toate acestea, deoarece oxigenul a fost folosit rareori în contextul medical ca primă linie de apărare pentru 
prevenire, să nu mai vorbim de “vindecarea” bolilor, niciodată nu i-a fost oferit locul cuvenit ca leac efectiv pentru 
toate bolile.
Lumea ştiinţei şi medicinei a ştiut întotdeauna că oxigenul este baza vieţii omeneşti, fără de care omul ar muri. 
Acest adevăr fundamental a fost acoperit de chestiuni neesenţiale care datează de secole, încât esenţa sa a fost pusă 
în umbră de „Turnul Babel” creat de medicină.
Această carte vă va oferi dovezi solide că principala cauză fizică a tuturor bolilor este legată într-un fel sau altul de 
deficienţa de oxigen. De fapt, multe din terapiile elaborate (şi scumpe) oferite în medicina organizată valorifică 
efectele oxigenului asupra celulelor bolnave.
Cele mai convenţionale terapii pentru cancer, spre exemplu, inclusiv chimioterapia şi radiaţiile, produc reacţii 
activate de oxigen care ucid celulele canceroase. Un alt medicament pentru cancer, verteporfina, creşte cantitatea 
de oxigen din tumorile canceroase şi omoară tumorile mai bine decât radiaţiile simple. Medicamentele pe bază de 
interferon care sunt adesea prescrise pentru tratamentul sclerozei, îşi datorează eficienţa faptului că cresc nivelul 
oxigenului din organism. Putem trage concluzia că multe medicamente acţionează la bază pe acelaşi principiu al 
oxigenării descris în această carte, dar acele medicamente costă de zeci de mii de ori mai mult decât terapia auto-
administrată de caţiva dolari pe zi pe care o prezint aici.
În capitolele următoare, vei descoperi…

• cum zeci de bolnavi de SIDA şi-au revocat condamnarea la moarte şi acum trăiesc vieţi normale ca 
rezultat al acestei terapii puţin cunoscute care implică oxigenul;

• cum toate microorganismele care cauzează boli, viruşii, bacteriile, toxinele şi agenţii patogeni sunt 
eradicaţi prin prezenţa unei cantităţi suficiente de oxigen în celulele sangvine;

• cum un mare număr de boli începând de la răceli sau gripa comună până la malarie sau holeră au fost 
vindecate cu 170 de ani în urmă în India folosind aceeaşi terapie;

• de ce acea mână de doctori din America care folosesc această terapie pentru a vindeca o mare varietate 
de aşa-numite boli „incurabile”, sau care susţin terapia în orice mod, sunt atacaţi puternic de instituţiile 
medicale şi sunt ameninţaţi cu revocarea licentelor medicale; şi

• cum poţi să-ţi oxigenezi corpul folosind o procedură remarcabil de simplă fără ajutorul unui doctor - şi 
să dublezi rezultatele vindecării  spectaculoase ale terapiei prin oxigen institutionale,  acasă,  în mai 
puţin de un minut.

Deşi conceptul fundamental din spatele terapiei de un minut cu oxigen este bazat pe un adevăr vechi de secole, 
tocmai a fost redescoperită şi din nou destinată uzului în lumea de azi. Ca orice adevăr proaspăt descoperit, trebuie 
să treacă prin 3 stadii: La început: ridiculizat. Apoi: opunere violentă. În final acceptat ca fiind evident.
Adevărul conţinut în această carte este deja evident pentru oameni din multe părţi ale lumii. Mulţi oameni au 
constientizat faptul că o simplă procedură la domiciliu implicând o substanţă oxigenantă reprezintă tăi ul principalș  
al unei noi paradigme de vindecare. Pe măsură ce mai multă lume descoperă această măsură de tratare sigură, 
eficientă, naturală, şi necostisitoare, atât a problemelor de sănătate minore cât şi a celor mai devastatoare boli cu 
care se confruntă oamenirea în zilele noastre, inclusiv SIDA, cancer şi boli de inimă, Alzheimer i Parkinson,ș  
poate nu numai să îmbunatăţească calitatea vieţii oamenilor ci şi să ajute la rezolvarea crizei de sănătate naţionale.



Am scris aceasta carte în speranţa că această terapie va fi acceptată de mai mulţi doctori, nu doar în America ci în 
toată lumea şi că va deveni o parte valoroasă din curentul principal al practicii medicale. Viziunea mea este de 
asemenea că din ce în ce mai multă lume să preia controlul propriei sănătăţi şi vindecări folosind această terapie şi 
să avem, în sfârşit, o lume liberă de aproape toate bolile.

-Madison Cavanaugh
____________1___________

• Boala este o afacere mare: Adevărul îngrozitor

• Bolile fictive abundă 

• i nutri ia este o afacere mareȘ ț

• Tratamentul minune sau apă de ploaie?

Capitolul 1

În acest capitol vă voi dezvălui secretul oxigenării corpului într-un mod care va preveni bolile, iar în cazul în care 
te-ai îmbolnăvit deja, î i  va da un remediu u or pentru a scăpa de ea. Terapia prin oxigen prezentată aici nuț ș  
”vindecă”  boala,  ci  crează  mai  degrabă  un  mediu  în  corpul  tău  în  care  bolile,  microorganismele,  viru ii  iș ș  
bacteriile dăunătoare i patogene nu pot exista. De aceea, efectiv, îi vei permite corpului tău să se vindece singur. ș

Boala este o afacere mare: Adevărul îngrozitor
SITUA IE REALĂ: Americanii cheltuiesc mult pentru îngrijirea sănătă ii, cu toate acestea sunt mai bolnavi decâtȚ ț  
mul i  al ii  din lume. Americanii  sunt mai expu i la cancer,  boli  de inimă, diabet,  artrită reumatoidă,  boli  deț ț ș  
plămâni i se îmbolnăvesc de alte boli chiar dacă toate acestea pot fi atât prevenite cât i tratate. ș ș
Da, este trist că de i se cheltuiesc foarte mult pentru tratamente i medicamente, americanii sunt acum mai bolnaviș ș  
decât  în  orice alt  moment  al  istoriei  noastre.  Unii  se  pot  întreba de  ce  a a numitele  ”medicamente minune”ș  
fabricate i promovate de companiile farmaceutice – să nu mai men ionez i foarte lăudatele ”descoperiri” – nu auș ț ș  
prevenit nici vindecat bolile din această ară. ț
Răspunsule este acesta: Boala este o afacere mare. 
Americanii cheltuiesc peste 2 trilioane de dolari pentru îngrijirea sănătă ii i această cifră se a teaptă să atingă 3ț ș ș  
trilioane până la sfâr itul acestei decade. Peste un trilion de dolari din aceste cheltuieli merg spre medicamente. ș
Cu asemenea venituri, industria farmaceutică nu are niciun interes să promoveze îngrijiri mai bune. Este cea mai 
profitabilă industrie din lume, bucurându-se de profit între 30.000% i 50.000 pentru medicamente, peste costulș  
materiilor prime. Câteodată înregistrările pot ajunge până la 569.000%! Orice om de afaceri  de rând în toate 
min ile, nu ar îndrăzni să se despartă de un asemena profit, i va face aproape orice pentru a se asigura că trilionulț ș  
de dolari cash rămâne intact. 
Drept urmare, industria farmaceutică a asamblat un farma-trust format dintr-o armată de grupuri de presiune care 
influentează nu numai întreaga industrie medicală, ci i  Congresul Statelor Unite ale Americii; i prin urmareș ș  
vie ile tuturor cetă enilor Americii. Companiile farmaceutice cheltuiesc sume enorme de bani pentru a-i face peț ț  
doctori să prescrie medicamentele lor pacien ilor; să facă publicul american să creadă, prin intermediul reclamelorț  
la medicamente, că au o problemă de sănătate; i să convingă Congresul să promulge legi care să asigure profitulș  
lor continuu. 
Caz concret: Un raport recent de cercetare difuzat la popularul program CBS Sixty Minutes ( aizeci de minute) aȘ  
scos la iveală că ”Membrii Congresului sunt depă i i numeric 2 la 1 de către reprezentan ii grupurilor de presiuneș ț ț  
pentru industria farmaceutică care cheltuie te aproape $100 milioane pe an pentru campanii i pentru a face lobbyș ș  
pentru a- i proteja profitul. ” De aceea, un grup de presiune farmaceutic ș nu pierde niciodată o lupă politică care să 
îi  afecteze  rezultatele.  De fapt,  au  fost  peste  1.500  de  proiecte  de  lege  prezentate  Camerei  Reprezentan ilorț  



(Senatului) în ultimii 8 ani care aveau legătură cu probleme farmaceutice- i companiile de medicamente, aproapeș  
fără excep ie, au ob inut ce au vrut. ț ț
Industria farmaceutică are mai mult de câ tigat când oamenii sunt bolnavi decât atunci când sunt sănăto i.  Deș ș  
aceea, fabrică medicamente care calmează simptomele, dar nu vindecă boala. Există un interes întemeiat în a-i ineț  
pe  oameni  bolnavi  pentru  că  banii  mul i  vin  din  medicamentele  pentru  starile  de  boală  continue.  i  totusi,ț Ș  
propaganda inteligentă a companiilor farmaceutice care îi prezintă drept salvatorul întregii omeniri – un salvator 
care găse te ”leacuri” pentru boli i salvează vie ile oamenilor – ne-a păcălit cu succes făcându-ne să îi privim cuș ș ț  
venera ie, stimă i respect pentru tot ceea ce fac pentru sănătatea umană. ț ș
Ironia este că mai mul i oameni au murit din cauza unor boli care pot fi prevenite decât au murit în toateț  
răzvoaiele din lume combinate  drept rezultat direct al afacerii farmaceutice. Aceste decese nu au fost cauzate 
numai de utilizarea medicamentelor (ca în cazul celor 106.000 de decese pe an cauzate de efectele nefative ale 
medicamentelor) ci i de ș suprimarea informa iilor despre alternativele de tratare fără medicamente ț care ar fi 
putut preveni aceste decese. 
Companiile farmaceutice, de obicei, i i folosesc puterile i resursele financiare nelimitate pentru a preveni doctoriiș ș  
din a prescrie terapii naturale  - i grupurile lor de presiune chiar reu esc să convingă Congresul  ș ș să interzică 
cererile de sănătate stabilite pentru remediile naturale.  Dacă faci câteva cercetări de unul singur vei găsi că 
acest lucru este adevărat. Au construit un labirint elaborat de manipulare, control, infiltrare i încurajări economiceș  
pentru a convinge milioane de oameni să creadă că medicamentele sunt singura solu ie la boală. ț
Decep ia a devenit atât de pătrunzătoare că am fost spăla i pe creier pentru a gândi că ori de câte ori suntemț ț  
bolnavi sau nu ne sim im bine, tot ce trebuie să facem este să luam o pastilă pentru a ne reveni. Potrivit unuiț  
articol din iunie 2008 scris de doctorul Joseph Mercola în cunoscutul său newsletter despre remedii naturiste, 
”Oricât de mult ar vrea companiile de medicamente să te convingă că este normal să iei medicamente în fiecare zi, 
nu este. Este rară excep ia în care e ti nevoit să iei vreun medicamentț ș . ”
Nu ne aduce nicio u urare faptul că Administra ia pentru Alimente i Medicamente, agen ie guvernamentală careș ț ș ț  
a fost creată să protejeze sănătatea publică, face o prioritate promovarea medicamentelor i interesele financiareș  
ale  companiilor  farmaceutice.  Acest  lucru  se  întâmplă  din  cauză  că  mul i  dintre  cei  afla i  la  conducereaț ț  
Administra iei  pentru  Alimente  i  Medicamente  i  membrii  comisiilor  de  consultan ă  primesc  mai  mult  deț ș ș ț  
$50.000 de persoană pentru bunuri corporative, contracte i taxe de consultan ă de la companiile farmaceutice.ș ț  
Adevărul  despre Administra ia  pentru Alimente i  Medicamente împreună cu indulgen ele pe care aceasta  leț ș ț  
permitea celor pe care trebuia să îi cenzureze, nu au ie it la iveală decât după scandalul Vioxx. În 2004, Merck aș  
promovat Vioxx pentru tratamentul artritei i a altor factori cauzatori de dureri cronice sau acute. Mai târziu s-aș  
descoperti  că  Merck a  ascuns,  în  mod deliberat,  riscurile  atacului  de  cord  din Vioxx.  Comunitatea medicală 
interna ională a criticat Adminstra ia pentru Alimente i Medicamente nu numai pentru că au ”dormit la volan” înț ț ș  
timp ce acest lucru se întâmpla, ci i  pentru faptul că au ac ionat în complicitate cu Merck pentru a ascundeș ț  
adevărul. Comportamentul iresponsabil al Administra iei pentru Alimente i Medicamente l-a făcut pe doctorulț ș  
Richard Horton, editor al The Lancet (L an eta) (una dintre cele mai respectate reviste medicale din lume) săț  
afirme  ”Această descoperire indică e ecul uimitor al sistemului de control post-marketing din cadrul Mereck,ș  
precum i neglijen ele fatale din reglementările sistemului de supraveghere al Administra iei pentru Alimente iș ț ț ș  
Medicamente.” De atunci Vioxx a fost extras de pe pia ă. ț

Bolile fictive abundă

Cei din domeniul  medicinei  holistice  tiu  de mult  timp că  bolile  fictive sunt  ”inventate”  tot  timpul  de cătreș  
industria farmaceutică fără niciun alt motiv decât vânzarea medicamentelor prescrise. Dacă te-ai întrebat vreodată 
de ce dintr-o dată există o serie întreagă de boli noi despre care nici nu se auzise în urmă cu 10 ani, acesta este 
motivul. Bolile precum tulburările de caracter (temperament rău), depresii asociate cu perioada de doliu (supărare), 
tulburarea  hipoactivă  a  dorin ei  sexuale  (apetit  sexual  scăzut),  dependen a  de  pornografie,  dependen a  deț ț ț  
cumpărături i de jocurile de noroc, folosirea excesivă a internetului, dependen a de pornografie, ADD (problemeș ț  
de concentrare) i ADHD (deficit de aten ie/tulburare hiperkinetică) sunt exemple ale a a numitor boli. ș ț ș



ADD i  ADHD, de exemplu,  sunt  pur i  simplu ni te stări  provocate  de consumul excesiv de zahăr  rafinat,ș ș ș  
mâncăruri  nesănătoase  i  băuturi  răcoritoare  de  către  copii.  Media  cataloghează  ADHD  drept  o  a a-zisăș ș  
”epidemie” pentru că există 6 milioane de copii în America (13% dintre elevii din ară) care sunt diagnostica i cuț ț  
ADHD. Medicamentul Ritalin, a devenit atât de popular pentru că a făcut din AHDH o boală în adevăratul sens al 
cuvântului care necesită o prescrip ie medicală. i psihiatrii au fost foarte ferici i pentru că au primit mită de câteț Ș ț  
ori au prescris Ritalin pentru copii care erau doar pu in hiperactivi (probabil din cauza consumului excesiv deț  
zahăr ). 
În  plus,  în  ultimii  ani,  a  existat  o  cre tere  în  folosirea  de  medicamente  psihotrope  puternice  care  afecteazăș  
gândirea, în rândul copiilor de 2 i 3 ani (cel pu in în centrele de plasament) pentru ca este mult mai u or i ieftinș ț ș ș  
să fie inu i cumin i decât să li se ofere îngrijire care necesită timp. Numărul de prescrip ii pentru medicamenteleț ț ț ț  
”cămă i se for ă chimice” precum Prozac, ș ț Paxil, Zyprexa and Depakote a crescut cu mai mult de 100% între 
1995 i 2000. ș
În  mod clar,  indistria  farmaceutică  vrea  să  categorizeze  majoritatea  popula iei  ca  suferind  de  un  fel  deț  
tulburare. i dacă nu există o tulburare legitimă/recunoscută, cum se face că una poate fi mereu inventată!Ș  
Anxietatea socială (timiditatea sau lipsa de abilită i sociale) i  teama de a vorbi în public sunt doar douăț ș  
dintre a a numitele tulburări care înceacă să cuprindă întreaga popula ie. Toată lumea suferă într-un fel sauș ț  
altul de timiditate, în func ie de situa ia socială, iar teama de a vorbi în public este o temere normală pe careț ț  
o au majoritatea oamenilor.  Acestea nu sunt deloc boli  ci  sunt mai degrabă tendin e umane normale sauț  
diferen e de comportament. Dar, cand sunt catalogate ca fiind boli, doctorilor li se dă libertatea de a ”băga”ț  
o  varietate  de  medicamente  în  tine  –  cum  ar  fi  Duloxetina  în  perioada  de  doliu,  Escitalopram  pentru 
folosirea excesivă a internetului, Valporat de sodiu pentru tulburările de comportament, Topiramat pentru 
dependen a de jocuri de noroc, Fluvoxamină pentru dependen a excesivă de a face cumpărături, Naltrexonăț ț  
pentru dependen a de pornografie, Quetiapină pentru teama de a vorbi în public. ț
”Ghidul general pentru medici” este considerat biblia medicală a medicamentelor în care sutn compilate 
toate  medicamentele  folosite  în  prescrip ii  ( i  care  este  actualizată  anual)  pentru  a  fi  utilizată  de  cătreț ș  
doctori în prescrierea medicamentelor. Dacă vei căuta o re etă medicală în Ghidul general pentru medici, îiț  
vei găsi ”mecanismul de ac iune”, care este mecanismul prin care medicamentul produce un efect asupraț  
unui organism viu sau într-un sistem biochimic. Frecvent, mecanismul de ac iune pentru un număr mare deț  
medicamente este listat drept ”necunoscut”. Uneori, mecanismul de ac iune este caracterizat prin sintagmeț  
ca ”pare a fi”, sau ”se crede că”, sau ”este considerat că”, care nu sunt cuvinte tiin ifice, ci mai degrabăș ț  
cuvinte care sugerează presupuneri educate i nu informa ii bazate pe dovezi tiin ifice concrete. ș ț ș ț
De exemplu, aproape toate medicamentele psihotrope (de exemplu medicamentele folosite in tratarea bolilor 
mentale)  au  un  mecanism  de  ac iune  necunoscut  i  totu i,  sunt  prescrise  fără  motiv  deoarece  ”s-aț ș ș  
demonstrat că” lini teau maimu ele de laborator i pe prizonieri. Statinele sunt o altă clasă de medicamenteș ț ș  
care  au  un  mecanism de  ac iune  necunoscut,  i  totu i,  doctorii  le  prescriu  ca  pe  bomboane,  chiar  dacaț ș ș  
provoacă o gamă largă de efecte adverse de la miopatia indusă de statine (slăbirea progresivă a mu chilor)ș  
la efecte citotoxice la durerea testiculară. În plus, odată ce ai inceput un regim cu statină, de obicei trebuie 
să îl  continui  pentru tot  restul  vie ii,  altfel  ri ti  să ai  un atac de cord,  ceea ce s-a întâmplat  si  cu fostulț ș  
vicepre edinte Al Gore după ce a încetat să mai ia statine. ș
Sunt de acord cu Dr. Joseph Mercola că cele mai multe medicamente prescrise sunt inutile i  că ”te potș  
omorî în mod legal”, să nu mai men ionăm că te fură orbe te. În loc să ne bazăm pe medicamente i săț ș ș  
plătim aproape un trilion de dolari cartelului farmaceutic pentru medicamente care nu vindecă ( i de multeș  
ori duc la traumatisme i uneori chiar la  deces), ar trebui să ne bazăm pe abordări naturale pentru a ob ineș ț  
starea optimă de sănătate. 

i nutri ia este o afacere mareȘ ț

Am fost atât un cercetător pasionat cât i lacom în abordările naturiste i holistice asupra sănătă ii încă dinș ș ț  
1978 i  am scris,  de asemenea,  i  articole  despre aceste  subiecte  ca editor  colaborator  pentru publica iile  deș ș ț  



medicină holistică. Ca atare, am asistat la o paradă interminabilă de medii ”naturiste” i de terapii în decursulș  
ultimilor 30 de ani – unele având rezultate, altele care ofereau pu in ajutor sau chiar deloc.ț

Am văzut, de asemenea i produse cu beneficii limitate asupra sănătă ii care treceau drept ”descoperiri”,ș ț  
când în realitate nu erau mai multe decât reclame exagerate i publicitate perspicace menite să ob ină profit dinș ț  
tendin ele de sănătate. Deseori, am observat sute sau chiar mii de firme care apareau de nicăieri pentru a scoateț  
profit din aceste tendin e i capricii. ț ș

Caz  concret: Popularitatea  Dead  Doctors  Don't  Lie  (Doctorii  mor i  nu  mint),  o  prezentare  audio  aț  
doctorului veretinar i naturist Dr. Joel Wallach, care î i explica ideea de bază despre sănătate i nutri ie, a pusș ș ș ț  
foarte mult accentul pe mineralele coloidale în anii 1990. Pe această casetă audio, care s-a distribuit la peste 50 de 
milioane de persoane, Dr. Wallach afirma că – 1) deficien a de minerale este cauza multor boli cronice; i 2)ț ș  
numai mineralele în formă ”coloidală” con in toate mineralele esen iale care pot fi absorbite în mod adecvat deț ț  
către corpul uman. 

Drept urmare a aceste înregistrări, o proliferare de suplimente minerale coloidale scumpe au invadat pia aț  
i au fost distribuite pretutindeni pe rafturile magazinelor cu alimente sănătoase – de i nicio lucrare tiin ificăș ș ș ț  

autorozată nu a arătat că mineralele coloidale sunt absorbite mai bine decât mineralele normale i  men iunileș ț  
despre sănătate au fost anecdotice i nedovedite tiin ific. ș ș ț

Exemplul de mai sus arată cum abordarea drept ”autoritate tradi ională” învechită a tiin ei i medicineiț ș ț ș  
folosite  în  secolele  XV  i  XVI,  este  încă  vie  i  utilizată  în  lumea  modernă.  Abordarea  drept  ”autoritateș ș  
tradi ională”, după cum am discutat în capitolul anterior, constă în ideea că dacă o persoană cunoscută declarăț  
ceva ca fiind adevărat, atun i asa trebuie să fie. Cu toate acestea, societatea din ziua de azi, nu are nevoie de nicioț  
persoană cunoscută care să stabilească ceva ca fiind adevărat. Uneori, singururl lucru de care este nevoie este un 
orator carismatic, care să aibă capacitatea de a face un argument credibil, sau de un reprezentant de marketing 
genial care să capteze imagina ia publiciului cumpărător i care să construiască un enorm imperiu de marketingț ș  
dintr-o informa ie mică chiar dacă nu este un fapt dovedit. ț

Încă de la începutul existen ei mi cării pentru sănătatea naturală tendin ele i moda de sănătate au fostț ș ț ș  
fondate pe informa ii gre ite sau pe inven ii eronate care s-au perindat. Cele care vor fi prezentate mai jos suntț ș ț  
numai unele dintre ele:

• Popularitatea  margarinei  i  a  uleiurilor  hidrogenate  ca  substitute  ”mai  sănătoase”  pentru  unt  iș ș  
grăsimile animale a început la sfâr itul anilor 1950, începutul anilor 1960 când s-a crezut că există oș  
legătură între bolile de inimă i consumul de grăsimi animale. Acest lucru a fost infirmat în anul 2000ș  
când  s-a  descoperit  că  acizii  gra i  trans  care  sunt  prezen i  în  uleiurile  hidrogenate  chimice  i  înș ț ș  
margarină  au  efecte  nocive  i  că  sunt  chiar  mai  dăunătoare  decât  consumul  de  grăsimi  animale.ș  
Grăsimile trans au fost asociate cu rata crescută a bolilor coronariene i cu cancerul, precum i cu alteș ș  
boli cronice. 

• Milioane de americani au luat doze mari de beta-caroten pentru că se credea ini ial ini ial că previneț ț  
cancerul i  bolile de inimă. Acest lucru a fost  infirmat de câteva studii  bazate pe ani de cercetări,ș  
inclusiv unul care implica 18.000 de subiec i care nu au arătat o reducere semnificativă a bolilor deț  
inimă - i de fapt, cu 29% mai multe cazuri de cancer de plamâni – decât cei care au primit un placebo.ș  
Se pare că studiile  ini iale  de observare  a  desfă urate  pe  un număr mare  de oameni  au  arătat  căț ș  
persoanele care mănâncă fructe i legume bogate în beta caroten au tendin a să aibă un risc mai scăzutș ț  
de a se îmbolnăvi de cancer, boli de inimă sau atac de cord, iar asta nu înseamă în mod necesar că 
suplimentele de beta caroten vor fi la fel de eficiente. 

• În ultimele decenii, producătorii de suplimente ( i chiar i medicii) au îndemnat oamenii să ia mariș ș  
cantită i de antioxidan i precum Vitamina C, Vitamina E, superoxid dismutaza (SOD), deoarece acesteț ț  
suplimente nutritive cură ă radicalii liberi care cauzează deteriorarea celulelor. Cu toate acestea, s-aț  
demonstrat de atunci în laborator că administrarea de antioxidan i unei culturi de celule nu reduceț  
radicalii  liberi  în  mod  semnificativ.  S-a  arătat,  de  asemenea,  că  atunci  când  o  persoană  înghite 
antioxidan i,  sucurile  digestive  anulează  orice  ac iune  a  radicalilor  liberi  cu  mult  înainte  caț ț  
antioxidan ii să ajungă în contact cu celulele care sunt meni i să le protejeze. ț ț



• Capsulele de gelatină au fost lăudate mult timp ca fiind cel mai bun lucru care poate întări unghiile. În 
timp ce gelatina con ine colagen, proteină care se găse te în unghii i în alte esuturi ale corpului, a fostț ș ș ț  
infirmat faptul că suplimentarea gelatinei ar avea vreun beneficiu în cre terea unghiilor. ș

• Amatorii de miere au lăudat mult timp beneficiile mierii asupra sănătă ii, drept urmare, afacerea a avutț  
un succes înfloritor în raioanele cu miere ale supermarketurilor i în magazinele cu alimente sănătoase.ș  
Atrac ia mierii a derivat din faptul că spre deosebire de zahărul obi nuit de masă (zaharoza), aceastaț ș  
este un ”nectar” natural adunat de albine i de aceea trebuie să con ină substan e nutritive sănătoase înș ț ț  
loc de calorii goale. Este adevărat că mierea este colectată de albine, însă foarte pu ini tiu că albineleț ș  
de fapt colectează nectarul din flori i îl regurgitează, care este un eufemism pentru vomă. Prin urmare,ș  
este o substan ă care merge direct din intestinele albinelor în ale tale. S-a dovedit că mierea nu areț  
niciun avantaj nutritiv asupra zahărului de masă pentru că minusculele cantită i de vitamina B, fier iț ș  
fosfor din miere sunt nesemnificative din punct de vedere nutritiv. Mierea este aproape identică cu 
zahărulîn structura chimică, dar pentru că este mai densă, con ine cu 32% mai multe calorii per lingură.ț  
Asta nu înseamnă că zahărul de masă rafinat procesat este mai sănătos. Există substitu i naturali maiț  
sănăto i care con in  zahăr cum ar fi nectarul de agavă i tevia dulce ( tevia rebaudiană). ș ț ș ș ș

• În 1986 uleiul de rapi ă a fost lăudat ca fiind un ulei sănătos pentru că este mai slab în grăsimi saturateț  
(6%) decât orice alt ulei. În schimb, uleiul de arahide con ine 18 % i uleiul de palmier 79%. Deoareceț ș  
uleiul de rapi ă con ine i grăsimi monosaturate pentru echilibrarea colesterolului, comparabile cu celeț ț ș  
ale uleiului de măsline, Canola Council din Canada (Consiliul canadian pentru produse din rapi ă) aț  
încercat să lege multe dintre beneficiile dietelor mediteraneene bogate în ulei de măsline de dietele 
bogate  în  ulei  de  rapi ă  –  chiar  dacă  uleiul  de  rapi ă  nu  a  fost  folosit  niciodată  în  bucătăriaț ț  
mediteraneană. Propaganda a func ionat i vânzările de ulei de rapi ă au fost în ascensiune încă deț ș ț  
atunci. Cu toate acestea, nu mul i stiu că prăjirea în ulei de rapi ă eliberează aburi toxici cancerigeni.ț ț  
Studii epidemiologice recente au arătat că numărul mare de cazuri de cancer pulmonar la femeile din 
China erau legate de gătitul în ulei de rapi ă. S-a demonstrat că consumul de ulei de rapi ă provoacăț ț  
leziuni fibrotice ale inimii, tulburări degenerative CNS, cancer de prostată, anemie, cancer pulmonar, 
constipa ie, irita ii ale mucoaselor i multe efecte toxice, conform multor nutri ioni ti i biochimi ti. ț ț ș ț ș ș ș

De ce am sim it nevoia să prezint lista prescurtată de mai sus despre capriciile de sănătate i despre miturileț ș  
infirmate în ceea ce prive te produsele alimentare i suplimentele nutritive? Este pentru a scoate în eviden ă treiș ș ț  
factori importan i de care trebuie să î i aminte ti în lupta pentru sănătate i pentru prevenirea/tratarea bolilor:ț ț ș ș

i nutri ia este o afacere mare. Ș ț
 Conform Nutrition Business Journal, mărimea estimată a industriei de nutri ie a Statelor Unite la nivel mondialț  
este de 228.3 miliarde de dolari.  De i nu este trilionul de dolari  de care industria farmaceutică se bucură,  laș  
aproximativ un sfer de trilion, putem vorbi de o industrie majoră formată din comanii care tind să comercializeze 
creativ pentru a câ tiga cât mai mult – extinzând pia a nitritivă cât mai mult posibil. În timp ce multe companii deș ț  
pe pia a nutritivă sunt întreprinderi serioase care î i desfă oară activatatea cu sim  etic, seva lor de trage totu i dinț ș ș ț ș  
modul creativ în care î i comercializează produsele pentru a se diferen ia de concuren i.  ș ț ț
Având  în  vedere  numărul  mare  de  reclama iile  de  sănătate  nefondate  i  în elătoriile  care  există  pe  pia aț ș ș ț  
nutri ioni tilor, în calitate de consumator, este în interesul tău să fii precaut la cum companiile conduse numai deț ș  
ideea de profit  folosesc puterile pseudo-logicii i  a limbajului cu două întelesuri,  puteri  care în eală dar suntș ș  
ademenitoare,(sus inute de apeluri emo ionale către teama ta de boli) pentru a- i vinde produsele.  Unii dintreț ț ț  
vânzătorii mai creativi vor ajunge chiar să î i insufle credin a că ”oamenii de tiin ă tiu mai multe despre sănătateț ț ș ț ș  
decât  tine”.  Vor  întări  ideea  că  ai  nevoie  de  produsele  lor  expunându-te  la  reclame,  i  propagandă  la  careș  
majoritatea oamenilor nu pot rezista. 
Companiile care  au un  interes comun în  promovarea  şi protejarea intereselor financiare  ale  unor  industrii, 
constituie de multe ori organizaţii sau asociaţii care fac publicitate de cooperare şi promoţii pentru industriile lor 
respective.  Toate  acestea  sunt menite pentru  a  modela percepţia publică asupra produselor  pe  care  le vând. 
Comisia americană a promovării ouălelor pentru consum (American Egg Board), de exemplu, a inventat campania 
”oul  incredibil  de comestibil”  care  pozi iona ouăle  ca fiind alimentul  miracol  al  naturii  pentru a  contraatacaț  



criticile care spuneau că ouăle sunt cauza majoră pentru problemele na iunii legate de colesterolul ridicat.  Deț  
asemenea, Consiliul pentru produsele din rapi ă din Canada nu numai că a redenumit uleiul de rapi ă cu superbaț ț  
expresie ulei de canola, dar a i pozi ionat acest produs ca fiin un ulei sănătos comparativ cu alte uleiuri vegetale. ș ț
Orice produs alimentar sau supliment nutritiv poate fi prezentat drept o cură miraculoasă sau ca un produs esen ialț  
pentru înbunătă irea stării de sănătate sau pentru prevenirea bolilor fără de care nimeni nu poate trăi – atâta timpț  
cât  este promovat cum se cuvine. O agen ie de publicitate poate să facă un produs să pară că are proprietă iț ț  
curative -  i  să  respecte  restric iile  publicitare  impuse  de  Administra ia  pentru  Alimente  i  Medicamente  –ș ț ț ș  
folosind  o  terminologie  similară  cu  cea  utilizată  de  companiile  farmaceutice  atunci  când  mecanismul  de 
func ionare a medicamentelor lor este necunoscut. Fraze precum ”pare a fi” sau ” se consideră că” sau ”se credeț  
că” sunt folosite în mod deliberat, precum i frazele de genul ”s-a arătat că” sau ”ajută la” sau ”ia parte la”. ș
Un sfat important de urmat de fiecare dată când ai de a face cu informa ii despre un produs alimentar sau unț  
supliment nutritiv, care este promovat de către o companie sau o organiza ie care vinde acel produs alimentar sauț  
acel  supliment  nutritiv,  sau  care  are  de  câ tigat  financiar  din  promovarea  acestor  informa ii,  consideră  căș ț  
informa ia este denaturată în favoarea lor i, prin urmare, nu prezintă siguran ă. În schimb, caută produse care suntț ș ț  
recunoscute  de  către  exper i  afla i  în  afara  raporturilor  contractuale  (ter i),  care  sunt  capabili  să  filtrezeț ț ț  
în elătoriile din publicitate puse la cale de producătorii de produse de sănătate sau de distribuitori. ș
Nu trage concluzii ira ionale. ț  În cele mai multe cazuri, oamenii iau mai degrabă decizii emo ionale în ceea ceț  
prive te sănătatea, în loc să gândească ra ional. Agen iile de marketing i de publicitate sunt con tiente de acestș ț ț ș ș  
lucru, i de accea apelează de multe ori la emo iile publicului în efortl lor de a- i vinde produsele. O companieș ț ș  
poate folosi de exemplu următorul truc emo ional ”Deficitul de magneziu este cauza celor mai multe boli grave. ”ț  
- i continuă afirmând că suplimentul lor de magneziu vor avea grijă de acest deficit. Acest lucru te va face săș  
ajungi la concluzia la care eu au vrut să ajungi de la început, i anume că prin cumpărarea suplimentului lor deș  
magneziu vei evita să te imbolnăve ti de acele boli grave. Nefiind con tient de aceste iretlicuri de marketing, înș ș ș  
special de referirile inteligente pe care le fac către frica de boală, te-ar putea determina să iei decizii ira ionale fărăț  
a cerceta în prealabil validitatea afirma iilor lor. ț
Ai în vedere un cadru mai larg. Un lucru pe care exemplele de mai sus îl indică este acela că domeniile sănătă iiț  
i nutri iei, la fel ca i domeniul medicinei, au dezvoltat propriile teorii compartimentate în ceea ce prive te cauzaș ț ș ș  

bolilor - i cum să le previi sau să le vindeci. Prin urmare, accentul se pune, de multe ori doar pe un cadru dinș  
imaginea mare de ansamblu – pe o submul ime din marele întreg pe care îl reprezintă corpul uman. ț
Ideea este că există azi o multitudine de a a-numite abordări ”naturiste” pentru prevenirea i tratarea bolilor. Dinș ș  
păcate, cele mai multe dintre ele oferă o vedere mioapă i incompletă asupra întregului organism uman – nu foarteș  
diferită de cea a orbilor care făceau diferite afirma ii individuale despre elefant, niciuna dintre ele la obiect! ț
Dacă se întâmplă să fii o persoană con tientă de statea de sănătate aruncă o privire asupra suplimen ilor nutritiviș ț  
pe care îi iei. Pe câ i dintre ace tia îi iei zilnic? Cât te costă? Care dintre ei sunt buni pentru sănătatea ta - i careț ș ș  
nu sunt? Care dintre ele previn cancerul sau orice altă boală – sau te tratează dacă e ti deja bolnav? Acestea suntș  
întrebările pe care mi le-am pus pe parcursul  celor 30 de ani  în  care am cercetat  abordările naturiste pentru 
sănătate. 
Cea mai mare gre eală pe care am văzut că o fac oamenii este că nu văd imaginea de ansamblu – adică cumș  
func ionează corpul uman, precum i interac iunile dintre diferitele elemente ale corpului uman. Trebuie să fimț ș ț  
mereu con tien i de faptul că un număr mare al a a-numitelor produse de sănătate ignoră de cele mai multe oriș ț ș  
întreaga biochimie a corpului uman. 

Tratamentul minune sau apă de ploaie?

Separarea orzului de neghină când vine vorba despre produse de sănătate, diferen ierea medicamentelelor la modăț  
de cele de bună credin ă - i încercarea de a face diferen a dintre propaganda comercială i informa iile în careț ș ț ș ț  
putem avea încredere prezentate fără interese financiare, este o sarcină descurajantă pentru oricine, chiar i pentruș  
cineva care este destul de informat i care are cuno tin e despre ultimele abordări naturiste ale sănătă ii. Acestș ș ț ț  
lucru este adevărat pentru că o gamă largă a a a-numitelor progrese nutri ionale (sau super-alimente) intra sau iesș ț  



din gra iile consumatorilor i alte zeci apar pe pia ă aproape în fiecare zi. De multe ori nu se tie care dintre eleț ș ț ș  
func ionează cu adevărat i care sunt produse ale unui marketing inteligent. ț ș
În perioada în care eram la curent cu extinderea continuă ( i colpe itoare) a gamelor de produse i servicii înș ș ș  
domeniu sănătă ii prin mijloace naturiste am găsit o informa ie cu privire la terapia prin oxigen are a fost absolutț ț  
uluitoare. Din moment ce cuno team de zeci de ai terapia cu oxigen i chiar am scris despre ea cu câteva ocazii,ș ș  
am fost tentat să ignor informa iile i să mă gândesc (arogant) că tiam deja totul despre ea. Mă bucur că nu amț ș ș  
făcut asta i că am ales să îi acord aten ia meritată. ș ț
Îmi amintesc când am auzit prima dată despre acest aspect mai pu in cunoscut al terapiei cu oxigen (care implicăț  
peroxidul de hidrogen), inima mi-a tresărit de exaltare, dându-mi seama că acest lucru poate fi cel mai apropiat de 
un panaceu pe care lumea l-ar fi cunoscut vreodată. Pe măsură ce mi-am extins cercetările am fost uluit de mun iiț  
de dovezi care arătau că terapia cu oxigen a fost folosită în diferite păr i ale lumii de 15.000 de doctori europeni,ț  
doctori naturi ti i homeopa i. Utilizarea sa datează de mult timp, aproximativ 170 de ani i a vindecat milioane deș ș ț ș  
oameni de aproape toate bilile cunoscute de om, inclusiv ”Marele 3”, SIDA, cancer i boli de inimă. Am începutș  
să mă întreb de ce nu am găsit această informa ie înainte, i mai important, de ce lumea nu tia încă despre acestț ș ș  
lucru. Mi-am dat repede seama de ce. 
Această terapie simplă, efectivă i pu in costisitoare pentru eradicarea bolilor amenin ă cartelul farmaceutic de unș ț ț  
trilion  de  dolari.  După  cum  am  discutat  în  capitolul  anterior,  când  un  lucru  amenin ă  profitul  industrieiț  
farmaceutice  (inclusiv  legisla ia  în  curs  de  abortare),  acest  lucru  va  fi  suprimat,combătut,  sau  î  se  va  da  oț  
întoarcere negativă, pentru a-l ridiculiza, pentru a-l scoate în afara legii i pentru a-l face lipsit de valoare. În plus,ș  
persoanele care sunt responsabile de această amenin are sunt de multe ori închi i, afacerile lor (sau practicile înț ș  
cazul practicienilor) sunt închise sau interzise pentru a nu mai putea da vreodată sfaturi de sănătate. 
După parerea mea, terapia cu peroxid de hidrogen pe care o prezint în această carte este mult prea valoroasă pentru 
sănătatea  umană  pentru  a  o  ine  ascunsă.  Există  câteva  precizări  legale  la  începutul  căr ii  care  spune  căț ț  
informa iile pe care le con ine această carte sunt doar pentru scopuri educa ionale i nu sunt menite pentru aț ț ț ș  
diagnostica boli sau să înlocuiască sfatul medicilor. 
Pe măsură ce scriu aceste lucruri sunt luate măsuri în spatele scenei pentru a scoate de pe pia ă peroxidul deț  
hidrogen  alimentar  pentru  că  prezintă  o  amenin are  pentru  veniturile  industriei  farmaceurice.  Companiileț  
farmaceutice caută modalită i legitime pentru a discredita peroxidul de hidrogen alimentar chiar dacă peroxiduluiț  
de  hidrogen  a  fost  inscrip ionat  ca  fiind  un  produs  GRAS  (Recunsocut  general  ca  fiind  sigur)  de  cătreț  
Administra ia pentru Alimente i Medicamente.ț ș
Pozi ia mea în această chestiune este că ar fi de-a dreptul criminal să nu difuzăm informa iile despre beneficiileț ț  
terapeutice despre oxigenul i hidrogenul pentru industria alimentară – în special dacă difuzarea acestor informa iiș ț  
nu numai că va salva vie ile oamenilor, dar ar putea i îmbunătă i calitatea vie ii. ț ș ț ț
Motivele pentru care uzul terapeutic al peroxidului de hidrogen alimentar este cea mai interesantă terapie care se 
va ivi la orizontul vindecării i a sănătă ii se împart în apte categorii.ș ț ș

1. Utilizarea terapeutică a peroxidului de hidrogen alimentar este o terapie sistemică (de exemplu care 
afectează mai degrabă corpul per ansamblu, decât un anumit organ sau parte). Astfel, se crează un 
mediu în organism care îi permite corpului să se vindece de aproape toate bolile cauzate de viru i,ș  
bacterii  dăunătoare,  toxine,  microorganisme  sau  agen i  patogeni,  incluzând  cancerul,  SIDA,ț  
Alzheimer i Parkinson, diabet, artrita reumatoidă, scleroza multiplă, boli de inimă, ulcer, astm iș ș  
multe alte tipuri de boli, inclusiv gripa. 

2. Spre  deosebire  de  a a  zisele  ”cure”  care  tind  să  se  concentreze  excesiv  pe  mici  detalii  aleș  
biochimiei, terapia cu oxigen prin peroxidul de hidrogen pentru alimentar este bazată pe furnizarea 
celui  mai  abundent  i  esen ial  element  al  organismului  uman.  Organismul  ate  avea  nevoie  deș ț  
varietate de elemente diferite i nutritivi precum CoQ10 , magneziu, acizi gra i  Omega 3, însăș ș  
numai de oxigen este o nevoie critică astfel încăt o aprovizionare insificientă face organismul să 
dezvolte boli, iar absen a acestuia provoacă moartea în câteva minute. Oxigenul este ceea ce faceț  
via a posibilă i de aceea este o infuzie de ”for ă de via ă”. ț ș ț ț

3. Literatura de specialitate  care  proclamă a a-numitele  beneficii  de vindecare a  altor  produse deș  
sănătate sau nutritive sunt de obicei elaborate de oameni care vor să câ tige financiar din vânzareaș  



acestor  produse  (care  de  obicei  au  marje  foarte  mari  de  profit).  Prin  urmare,  acurate ea  iț ș  
fiabilitatea  acestor  informa ii  este  suspectă.  În  schimb,  informa iile  con inute  în  această  carteț ț ț  
(împreună cu cea mai mare parte din literatura pe care o pute i găsi despre peroxidul de hidrogenț  
folosit în industria alimentară) nu este bazată pe profit. Peroxidul de hidrogen alimentar este un 
produs chimic cu o marjă foarte mică de profit i este disponibil pe scară largă, i de aceea este pu iș ș ț  
probabil ca acesta să fie supraevaluat de profitori. Peroxidul de hidrogen alimentar costă numai 
11/2 cen i pe zi pentru doza recomandată i administrarea lui durează mai pu in de un minut. Al iiț ș ț ț  
sus in că au dezvoltat ma ini care produc apă saturată cu oxigen, care  presupune că oferă o sursăț ș  
bogată de oxigen într-o formă de absorb ie mare – dar vei sfâr i prin a plăti o mică avere (pănă laț ș  
$3.980), i in cel mai bun caz, sa ob ii acelea i beneficii pe care le-ai ob ine i din cei câ iva cen iș ț ș ț ș ț ț  
pe care îi cheltuie ti pentru folosirea peroxidului de hidrogen alimentar. ș

4. Spre deosebire de alte tratamente care pot fi valabile numai pentru un anumit segment al popula iei,ț  
terapia cu oxigen prin intermediului peroxidului de hidrogen alimentar se poate aplica universal pe 
oameni (cu excep ia celor care au suferit  transplanturi  de organe).  Poate fi  folosită până i  peț ș  
animalele de companie. 

5. Terapiile conven ionale de obicei afectează celulele bune în organism în procesul de ”vindecare” aț  
bolilor. Medicamentele farmaceutice i tratamentele medicale cum ar fi chimoterapia sunt exempleș  
de acest tip de terapii care nu numai că afectează celulele bune, dar distrug i sistemul imunitar alș  
corpului într-un moment în care corpul are nevoie de el cel mai mult.  Folosirea peroxidului de 
hidrogen  alimentar,  pe  de  altă  parte,  crează  un  mediu  în  corp  care  omoară  viru ii,  bacteriileș  
dăunătoare,  toxinele,  agen ii  patogeni,  microorganismele,  în  timp  ce  contribuie  la  vitalitateaț  
celulelor  sănătoase.  din  cauza  surplusului  de  oxigen  adus  de  peroxidul  de  hidrogen,  sistemul 
imunitar este i el stimulat, permi ând astfel organismului să alunge boala i să se vindece. ș ț ș

6. Multe dintre a a-zisele ”cure” sunt de multe ori doar un alt jucător dint-o linie lungă de trenduri deș  
sănătate. După ce am văzut că multe dintre aceste trenduri au fost salutate ca fiind cura totală care 
le rezolvă pe toate, până când era infirmată de următorul studiu recent, (motivate de asemenea i deș  
câ tiguri  financiare),  am decis  să  acord  încredere  numai  acelor  terapii  care  au trecut  de  testulș  
timpului. Folosirea terapeutică cu succes a roxidului de hidrogen merge cu 170 de ani înainte iș  
continuă până în prezent, chiar dacă folosirea ei este în mare măsură suprimată aici în Statele Unite. 

7. Folosirea terapiilor de vindecare bazate pe dovezi tiin ifice care cuprind numai un mic aspect alș ț  
biochimiei corpului uman este ca i  cum ai găti  în întuneric.  Este posibil  să te alegi cu efecteș  
secundare (de exemplu,  când iei  mega-doze de Vitamina C,  î i  po i  afecta  în  mod nejustificatț ț  
ficatul;  sau  când  consumi  argint  coloidal  pentru  o  perioadă  mai  mare  de  timp,  po i  dezvoltaț  
pigmentarea pielii  în albastru).  Terapia cu oxiden,  pe de altă parte,  ia  în  considerare  elemente 
constitutive din punct  de vedere chimic ale corpului uman i  interac iunea dintre ele în cadrulș ț  
parametrilor biochimici ai corpului. Atâta timp cât peroxidul de hidrogen este diluat în apă distilată 
în concentra ia recomandată i  este  luat pe stomacul gol (vezi capitolul 2 pentru administrareaț ș  
corectă) constituen ii care luptă împotriva bolilor sunt maximiza i, iar efectele adverse devin practicț ț  
inexistente. 

____________2___________
• Cele mai temute boli ale tuturor timpurilor

• Ce este Terapia prin oxigen?
• De ce terapia prin oxigen functioneaza atat de bine?

• Ozonul si Peroxidul de Hidrogen

Capitolul 2
Cele mai temute boli ale tuturor timpurilor



Care este cea mai temută boală în America? Conform studiului Gallup, teama de SIDA, are o pondere mai 
mare decât teama de cancer, bolile de inimă sau chiar orbirea. Asta poate fi din cauza că…

• “Mulţi americani cred că aproape oricine este susceptibil bolilor mortale” (Sursa: New York Times 
6/22/08);

• Numărul de oameni care au fost diagnosticaţi cu SIDA în America a devenit alarmant- ridicându-se la 
35 219 şi ameninţă 20 352 de vieţi (Sursa: Centrele pentru Controlul Bolilor); şi 

• Cel mai important lucru, este un fapt acceptat că SIDA este nu numai o boală incurabilă, ci chiar 
fatală.

Cu punctele de mai sus în minte, care ar fi reacţia ta dacă ai auzi că zeci de pacienţi bolnavi de SIDA, nu 
numai că şi-au revocat condamnarea la moarte, dar au şi fost vindecati complet şi acum trăiesc vieţi normale 
şi sănătoase?

 Reacţia ta va fi probabil una de neîncredere, nu-i aşa? Probabil ai auzit de una sau două victime SIDA care 
au fost vindecate în mod miraculos, poate prin metode de vindecare neconvenţionale, recuperare spontană sau 
intervenţie divină probabil le-ai numit mană cerească. Dar mai multe zeci de persoane afectate de SIDA să fie 
vindecate prin aceeaşi metodă, nu mai poate fi considerată o mană cerească, nu? 

Acum gândeşte-te la a doua cea mai temută boală din America. Este marele C- cancer. Nu este, practic, 
nimeni în America care nu cunoaşte personal pe cineva care să nu fi fost diagnosticat cu sau să fi murit de cancer. 
Se estimează că cel puţin 560 000 de americani mor din cauza cancerului în fiecare an (aproximativ 15 000 de 
morţi  pe  zi).  Conform Asociaţiei  Americane  a  Cancerului  (American  Cancer  Society)  “  probabilitatea  ca  un 
individ,  în  decursul  vieţii  sale,  să  dezvolte  cancer  sau  să  moară  din  cauza  cancerului”  este  1  din  2  pentru 
barbaţi(50%) şi 1 din 3 pentru femei (33,3%). Extrapolând din raportul barbaţi-femei 49:51,  şansele ca orice 
individ, bărbat sau femeie, să facă cancer în viaţa sunt 1%!

Această prognoză pare, să spunem cel puţin, terifiantă. Dar dacă ţi-aş spune că există o terapie trecută cu 
vederea care  de obicei “vindecă” cancerul,  chiar în  cazuri  unde nu a  fost  depistat  devreme şi  chiar dacă s-a 
întâmplat să fie cancer în stadiu terminal? Şi prin “leac”, nu mă refer la simpla alinare a simptomelor, ci mai 
degrabă la permanenta eradicare a cancerului urmată de refacerea sănătaţii. Ai crede că este posibil asa ceva- şi că 
acest tip de vindecări acţionează în fiecare zi peste tot în lume?

La început am fost sceptic când am întâlnit prima oară aceasta terapie simplă care aduce în discuţie în mod 
repetat aceste metode de vindecare miraculoase. Cu toate acestea rezultatele nenumăratelor studii de caz au fost 
atât de convingatoare şi dovezile de necontestat, încât am fost repede convins, fără urmă de îndoială că aceasta era 
arma cea mai bună a omenirii pentru prevenirea şi vindecarea a nu doar doua din cele mai temute boli (SIDA şi 
cancer), ci efectiv toate bolile.

Dacă tu sau cei  iubiţi  suferă de orice boală  care e  provocată de viruşi,  bacterii  nocive,  toxine,  agenţi 
patogeni sau alte microoganisme cauzatoare de boli, nu mai poţi continua fără terapia prezentată în această carte. 
Dacă se întâmpă să fii una din nenumăratele persoane care se teme ca într-o zi va căpăta o boală care există în 
familie sau poate să dezvolte una din multele boli care apar odată cu îmbătrânirea, din cauza alegerilor datorate 
stilului prost de viaţă, această terapie îţi va îndeparta temerile.

Ce este terapia prin oxigen?

Terapia prin oxigen este un termen care se referă la mai  multe practici  diferite  în care oxigenul,  ozonul sau 
peroxidul de hidrogen este administrat în scopuri terapeutice. Deşi există numeroase forme de terapie prin oxigen, 
multe din discuţiile din această carte se concentrează pe folosirea terapeutică a ozonului medicinal şi a peroxidului 
de hidrogen (numite şi terapii bio-oxidative) care au produs cele mai uimitoare efecte în revocarea celui mai larg 
spectru de boli.
Din ce în ce mai multe persoane din toată lumea iau în considerare aceste terapii în tandem ca un leac pentru o 
varietate de boli şi maladii şi devin rapid metode opţionale pentru eradicarea bolilor.



Terapia prin oxigen nu este nouă. Primul caz înregistrat în care a fost implicat oxigenul ca remediu a fost în 1783 
de către fizicianul francez, Calliens, care a tratat o femeie pacient cu inhalaţii zilnice de oxigen şi a vindecat-o cu 
success  de  ftizie(un  nume  arhaic  pentru  tuberculoză).  Rezultatele  terapiei  au  fost  publicate  în  Gazeta 
Sănătăţii(Gazette de Sante). În 1820 au fost publicate observaţii practice despre folosirea oxigenlui în vindecarea 
bolilor de către Dr. Daniel Hill, un chirurg care a fost unul din primii susţinători ai terapiei prin oxigen. Terapia 
prin oxigen a fost  mentionată ca fiind instrumentală în tratarea cu succes a cazurilor de slăbiciune nervoasă, 
epilepsie, hidrocefalie şi scrofulă.
În 1857 The Lancet (Lanţeta) a publicat un articol de S. B. Birch, M. D. unde se sugera că un pacient bolnav are 
nevoie de “mai mult oxigen decât este posibil să obţină în mai multe circumstanţe şi în multe stadii ale bolii, din 
atmosfera din jurul său”. Mai departe a adaugat că oxigenul poate fi foarte bine un puternic agent terapeutic, dar la 
momentul de faţă, profesia medicală a trecut cu vederea sau ignorat oxigenul ca medicament din cauza lipsei de 
probe acceptabile la o scară suficientă în practică.
De-a lungul restului secolului XIX, superoxigenarea şi inhalarea de oxigen în scop terapeutic au fost recunoscute 
ca  având  valoare  terapeutica  şi  ca  remediu  eficient  în  vindecarea  bolilor.  Secolul  XX a  condus  la  folosirea 
oxigenului în medicina şi în chirurgie, atât ca injecţie intravenoasă cu oxigen cât şi sub formă de insuflări orale 
ritmice în scopuri terapeutice. În 1915, un doctor german numit Albert Wolff a devenit primul doctor care a folosit 
ozonul în tratarea pacienţilor cu boli de piele.
În 1950, mai mulţi medici germani au început să folosească ozonul (alături de metodele terapeutice principale) 
pentru a trata cancerul. În acelaşi deceniu, terapia cu oxigen hiperbaric a început să devină punctul de concentrare 
al mai multor experimente clinice şi a fost folosit de cercetătorii cancerului. Acest gen de terapie prin oxigen 
implică  camere  hiperbarice,  unde  pacienţii  inhalează  100%  oxigen  la  o  presiune  mai  mare  decât  presiunea 
atmosferică. Din 1950 până în prezent terapia cu oxigen hiperbaric a ajutat în vindecarea şi refacerea funcţiilor 
pentru oameni cu variate tulburări şi leziuni nervoase printre care şi:
 

• Alzheimer
•  Parkinson
• Diabet
• Atac cerebral
• Scleroză multiplă
• Boala lui Lou Gehrig(ALS)
• Leziuni cerebrale
• Dizabilităţi de învaţare
• Paralizie cerebrală
• Sindromul oboselii cronice
• Autism

De ce terapia prin oxigen funcţionează atât de bine?

După cum am discutat în capitolul anterior,  oxigenul alcătuieşte 62-71% din corpul uman,  şi este elementul 
esenţial şi cel mai abundent al corpului. Nouăzeci (90%) de procente din toată energia noastră biologică provine 
din oxigen.
În plus, când ţii cont de faptul că microorganismele cauzatoare de boli, viruşii, bacteriile şi agenţii patogeni nu pot 
supravieţui în medii bogate în oxigen, începi să vezi de ce terapia prin oxigen este cea mai puternică arma în lupta 
împotriva bolilor. Un corp puternic oxigenat, nu numai că este imun la boli, dar şi distruge bolile care deja există 
în organism. 
Dacă oxigenul ar fi un leac universal relmente pentru toate bolile, putem trage concluzia eronată că respiraţia 
adâncă este tot ce ne trebuie pentru a crea un mediu bogat în oxigen în corp. Din păcate, nu este cazul. De fapt, 
chiar dacă oraşele noastre, capitala sau alte zone rezidenţiale au aer curat cu o cantitate mare de oxigen (pe care nu 



o au din cauza poluării), şi chiar dacă omul îşi aminteşte să respire adânc de-a lungul zilei (ceea ce, iar, nu se 
întâmplă), tot nu ar fi posibil să preluăm atât oxigen cât are nevoie corpul nostru pentru a se vindeca şi pentru a-şi 
recăpăta sănătatea.
Mai mult, simpla inhalare a oxigenului nu e suficientă. Doar 15% din oxigenul inhalat pătrunde în sânge. Oxigenul 
trebuie să intre în sânge şi sîngele să îl livreze celulelor şi ţesuturilor corpului. Acesta va creşte apoi nivelul de 
oxigen din ţesuturi permiţând celulelor sănătoase să supravieţuiască şi să se înmulţească mai rapid- şi în cele din 
urmă să creeze un sistem imunitar mai puternic.
Terapiile bio-oxidative prezentate în carte stimulează mişcarea atomilor de oxigen din sânge spre celule la un grad 
mai mare decât poate fi obţinut prin alte mijloace. Cu nivele mai ridicate de oxigen în ţesuturi, bacteriile şi viruşii 
sunt  omorâţi  odată  cu  celulele  nesănătoase.  Celulele  normale  supravieţuiesc  şi  se  înmulţesc  mai  rapid;  iar 
rezultatul este un corp mai sănătos.
Una din cele  mai  importante  descoperiri  care  au sprijinit  terapia  prin  oxigen a  fost  în  1931,  cand DR. Otto 
Warburg a câştigat premiul Nobel în Fiziologie şi Medicina pentru demonstrarea că viruşii nu pot prolifera sau 
exista  într-un mediu cu un nivel  ridicat  de  oxigen.  Asta  se  întampla din cauză  că  viruşii  sunt  organisme 
anaerobe,  ceea ce înseamnă că apar şi  se devolta în absenţa  oxigenului.  Dr.Warburg a fost  citat  ca spunând, 
„privează o celula de 35% din oxigenul sau pentru 48 de ore şi poate deveni canceroasă”. Mai departe a sustinut ca 
prima cauza a cancerului este insuficienţa de oxigen la nivel celular şi că celulele canceroase nu pot supravieţui 
într-un mediu cu un nivel ridicat de oxigen.

Unul din 3 adulţi în America are cancer, dar majoritatea cazurilor sunt încă nediagnosticate şi nedepistate. 
Pe lângă toate acestea, fiecare fiinţa umana are celule canceroase în corp, care nu fac decât să caute un 
mediu cu un nivel scăzut de oxigen pentru a se multiplica şi transforma în boala în plină floare.

Au fost  făcute  nenumărate  studii  care  au  demonstrat  că  oxigenarea  crescută,  fie  ea  în  formă de  peroxid  de 
hidrogen, ozon sau oxigen hiperbaric, duce la distrugerea viruşilor.  Tumorile canceroase se micşorează când 
sunt puse în contact cu oxigenul.   Studii  efectuate de alţi  cercetători  şi  doctori  au demonstrat  că nu numai 
celulele  canceroaase,  ci  aproape  toate  toxinele,  bacteriile,  viruşii,  agenţii  patogeni  şi  microorganismele 
cauzatoare de boli  sunt oxidate şi  omorâte în medii  bogate în oxigen.  Ca rezultat,  acum ştim că celulele 
canceroase sau cele cauzatoare de alte boli pur şi simplu nu pot supravieţui sau să se dezvolte într-un corp bogat în 
oxigen.
Celulele normale, pe de altă parte, care necesită oxigen ca sursă a vieţii şi depind de oxigen pentru menţinerea 
funcţiilor şi a viabilităţii, pentru a se dezvolta şi a deveni sănătoase într-un mediu bogat în oxigen. Corpul uman ca 
întreg este rejuvenat şi are nenumărate beneficii de sănătate de pe urma terapiei prin oxigen.
Louis  Pasteur,  notabilul  chimist  şi  microbiologist  francez  al  secolului  XIX  cel  mai  bine  cunoscut  pentru 
pătrunderile sale remarcabile în cauzele şi prevenirea bolilor a renegat teoria sa despre boli bazată pe microbi pe 
patul său de moarte, susţinând „Microbul nu este nimic, terenul este totul”. Terenul despre care vorbea, nu e 
sistemul imunitar, ci mediul oxigenat al corpului uman. O stare instabilă sau suprimată a sistemului imunitar apare 
doar când corpului uman îi lipseşte oxigenul, astfel permiţând agenţilor patogeni să se înmulţească.
Această teorie a fost întărită de Rudolph Virchow, doctorul german care a fost numit „Tatăl patologiei” şi care a 
pus bazele Medicinei Sociale. După o importantă cariera medicală, a rămas cunoscut pentru vorbele sale „Dacă 
mi-aş putea trăi din nou viaţa, as dedica-o pentru a demonstra că microbii caută habitatul lor natural, tesuţurile 
bolnave, mai degrabă decât că ar fi cauza ţesutului bolnav; ex: ţânţarii caută apă stătută, dar nu fac pisicina să fie 
stătută.” La fel şi microbii, bacteriile, viruşii şi agenţii patogeni, nu cauzează boala, ci mai degrabaă caută 
mediul unde se  pot dezvolta- şi acesta este corpul lipsit de oxigen.
Acum  s-a  ajuns  la  un  consens  general  printre  practicanţii  medicinei  holistice  şi  câţiva  membri  luminaţi  ai 
instituţiilor medicale despre nevoia de oxigenare a corpului pentru prevenirea sau chiar vindecarea cancerului sau 
a altor boli degenerative.
Ozonul (O3) şi Peroxidul de hidrogen (H2O2) sunt cele mai simple substanţe disponibile pentru oxigenarea efectivă 
a corpului. Mecanismele lor de acţiune sunt similare- i anume, atunci când se dizolva în corp, ambele renunţă laș  



atomul de oxigen în plus pe care îl au în structura moleculară, producând un mediu bogat în oxigen în corp. Din 
cele două subsatanţe, peroxidul de hidrogen (apa oxigenată) este mai uşor de găsit şi de folosit.
Singurul motiv pentru care industria medicală şi cea farmaceutica nu au îmbraţişat această soluţie puternică pentru 
prevenirea şi vindecarea bolilor este din cauza că în există nicio motivaţie financiară pentru a face asta. Atât 
ozonul cât şi peroxidul de hidrogen sunt substanţe nebrevetabile şi sunt foarte uşor de produs şi folosit. Mai mult, 
după  cum  am menţionat  în  capitolul  anterior,  existenţa  doctorilor,  spitalelor  şi  a  instituţiilor  medicale  ar  fi 
ameninţate, dacă, practic, toate bolile ar fi eradicate prin administrarea corectă a ozonului şi a peroxidului de 
hidrogen.

Ozonul şi peroxidul de hidrogen

Terapia cu ozon a fost folosită cu mare succes pentru o varietate de boli (vezi lista de mai jos) inlusiv SIDA. 
Doctorii  germani  ca  Dr.  Horst  Kief,  Dr.  S.  Rielling  şi  Dr.  Renate  Iffezheim au  tratat  cu  succes  şi  vindecat 
numeroşi pacienţi bolnavi de SIDA. Mai multe zeci de pacienţi bolnavi de SIDA şi-au revocat sentinţa la moarte 
mulţumită efortului depus de aceşti medici.
Un medic din Stuttgart, Dr. Alexander Preuss, a făcut larg cunoscute notele sale despre folosirea terapiei cu ozon 
în tratarea SIDA şi rezultatele au fost promiţătoare. De când Dr. Preuss şi-a făcut o tactică de a nu refuza niciun 
pacient care a cerut terapia cu ozon pentru tratamentul SIDA, şi nici nu a folosit niciun protocol clinic formal care 
ar putea duce la interpretarea desoperirilor sale ca acceptate de instituţia medicală ca studiu clinic, istoria cazurilor 
sale fiind socotită anecdotică şi, deci, neacceptată ca dovadă medicală că terapia este eficientă. Cu toate acestea 
este de necontestat faptul că Dr. Preuss a folosit cu succes terapia cu ozon pentru a vindeca cel puţin 10 pacienţi 
bolnavi de SIDA, boala care inainte era considerată incurabilă.
În 1980, un număr de doctori americani au început să experimenteze cu infuzii de ozon în sânge tratarea unei 
varietăţi  de boli.  Compania Medizone din New York a  obţinut  permisiunea de la FDA (Administraţia  pentru 
alimente şi medicamente) în 1986 pentru a duce la bun sfârşit experimente care implicau terapia cu ozon. Terapia 
implică infuzia de ozon(i.e., O3,   o forma „superîncărcată” de 3 atomi de oxigen) în sângele bolnavilor de SIDA. 
Rezultatele au fost uimitoare. Virusul HIV a fost complet distrus în vitro fără să se ajungă la nici un nivel de 
toxicitate. Compania era în plin proces de a obţine permisiunea FDA de a începe testarea pe oameni în 1987, cand 
FDA a amânat brusc procesul. Motivul exact pentru aceasta întârziere este necunoscut, însă există o varietate de 
teorii. Una ar fi ca compania farmaceutică Burroughs Wellcome, care se înscrisese pentru a patenta AZT(primul 
medicament împotriva HIV şi SIDA) în 1985, a protestat împotriva testelor Medizone pe oameni, deoarece AZT 
era pe cale de a fi aprobat în 1987. Motivul „oficial” invocat de FDA pentru amanarea testelor Medizone este acela 
că ar trebui să se faca mai multe teste inainte de a putea începe testarea pe oameni. Indiferent care ar fi adevăratul 
motiv, amanarea procesului a ţinut publicul general inconştient de posibilităţile de tratament sigure, eficiente şi 
ieftine oferite de ozon. 
Spre deosebire de medicamentele pentru SIDA (ca AZT) care afectează ficatul şi sistemul imunitar cu substanţe 
toxice, ozonul vine în întâmpinarea virusului HIV cu simpla oxidare a moleculelor în învelişul virusului. Când 
moleculele de ozon se dizolvă în sânge, eliberează al 3-lea atom de oxigen, astfel cauzând hiperoxigenarea care 
distruge toţi viruşii şi microorganismele cauzatoare de boli, lăsând celulele normale nevătămate.
În ziua de azi există posibilitatea să primim tratament cu ozon prin infuzii în sânge în cabinete medicale selecte. În 
timp ce majoritatea doctorilor tradiţionali nu au început încă să ofere acest tip de terapie, nu este greu să  găseşti o 
listă de medici înţelepţi, clinici şi spitale care oferă terapie prin ozon. Doar fă o căutare pe orice motor de căutare 
de pe internet, după expresia „terapia prin ozon”, alături de cuvinte cheie reprezentând ţara sau oraşul tău. Există, 
de asemenea, o fundaţie numită Fundaţia Internaţională de Medicină Bio-Oxidativă care poate oferi o listă cu 
medici pregătiţi şi experimentaţi în practica terapiei bio-oxidative. Datele de contact sunt următoarele: Fundaţia 
Internaţională de Medicina Bio-Oxidativă, P.O. Box 61767 Dallas/Forth Worth Texas 75261.
Infuzia ozonului în sânge este o procedură surprinzător de simplă. Se cere extragerea unei eprubete de sânge de la 
pacient şi intorducerea unei cantităţi specifice de ozon în sânge printr-un cablu ombilical cu o încărcătură de 300 
de volţi. Pe măsură ce ozonul este absorbit de sânge, atomii în plus de oxigen sunt eliberaţi în sânge, astfel creând 
un flux de oxigen. Sângele devine, apoi, un roşu aprins care simbolizează sănătatea, sângele curăţat de oxigen, şi, 



prin  urmare,  microorganismele  cauzatoare  de  boli  sunt  distruse.  Sângele  oxigenat  este  apoi  injectat  înapoi 
pacientului şi pe măsură ce sângele întărit de oxigen se dispersează oferă proprietăţi de ucidere a viruşilor restului 
de sânge din corp, astfel distrugând microorganismele patologice din întreg corpul.
Procedura poate fi făcută cât de des este nevoie, în funcţie de sereveritatea bolii pacientului. Poate fi făcută o dată 
pe zi, o dată pe saptamână sau în funcţie de cum este recomandat de către medicul care aplică terapia. Terapia cu 
ozon prin infuzii în sânge s-a dovedit de succes în tratarea a 33 de boli majore. Mai jos este o listă parţială:

SIDA
Colita
Leucemie
Alheimer
Colesterolul(nivel ridicat)
Ulcer varicos
Arterioscleroza
Cistita
Mononucleoza
Artrita

Eczema
Scleroza multiplă
Acnee
Ciuperci
Răni şi plăgi deschise
Arsuri
Cangrene
Parkinson
Cancer
Afecţiuni ale gingiilor
Proctita
Boli cardiovasculare
Hepatita
Prostata
Candidoza
Herpes
Trichomoniaza
Ciroza ficatului
Limfoame
Levuri şi infecţii fungice

  Oamenii au descoperit că rămân vindecaţi de boli atât timp cât se dedica unui stil de viaţă sănătos şi fac 
exercitii fizice.
O altă alternativă în folosirea ozonului fără necesitatea infuziei în sânge sau fără nevoia de a apela la un medic 
care să facă infuzia cu ozon, este consumarea apei ozonizate. Apa ozonizată, care este apa simplă careia i-a fost 
infuzat ozon cu ajutorul unui ozonator, este o modalitate eficientă de a oxigena corpul şi de a accelera procesul de 
vindecare. Cu peste 100 de ani în urma, ozonul a fost prima oară folosit pentru a purifica apa potabilă în Europa. 
Caracteristicite sale unice îl fac perfect potrivit pentru purificarea apei şi îşi asigura cea mai curată şi mai sigură 
apa potabilă, deoarece elimină 99,99% din bacteriile şi viruşii din apă. Agenţia pentru Protecţia Mediului din 
America (EPA) chiar susţine ca ozonul este un tratament al apei care protejează populaţia de E-Coli
Ozonizarea  apei  este,  de  asemenea,  folosită  de  variate  sectoare  metropolitane  de  furnizare  a  apei,  pentru  a 
îmbunătăţi calitatea şi gustul apei potabile. Companiile mari de îmbuteliere a apei îl folosesc pentru sterilizarea 



apei şi industria alimentară îl folosesc pentru sterilizarea alimentelor inainte de a le distribui. Pe lânga ozon, fiind 
singură soluţie naturală de epurificare a apei, cercetări arată că apa potabilă ozonizată a contribuit semnificativ la 
vindecarea carcinoamelor, ulcerului, afecţiunilor gingiilor, alergiilor, răcelilor, gripelor, aftelor, gastritei, stomatita 
herpetică, infecţii cu levuri, probleme circulatorii, infecţii dentare, dureri de cap si nenuarate alte maladii.
Bând de la 6 până la 8 pahare de apă ozonizată pe zi, stabileşti un nivel ridicat al oxigenării în corp, facilitant 
detoxifierea şi accelerând procesul de vindecare. Sunt multe tipuri de ozonatoare ieftine pe piaţă pe care le poţi 
găsi la o simplă căutare pe internet dupa expresia cheie ”ozonator de apă”.
În timp de infuzia cu ozon în sânge sau consumarea de apă ozonată sunt formalităţi simple de a lupta cu boala, de 
departe cea mai simplă metodă şi la fel de viabila şi eficientă în oxigenarea corpului este administrarea de peroxid 
de hidrogen. În capitolele care urmează vei învăţa mai multe despre descoperirile din jurul folosirii terapeutice a 
peroxidului de hidrogen şi chiar şi cum să îl foloseşti acasă pentru a preveni şi vindeca o largă varietate de boli şi 
maladii.
____________3___________

• Folosirea terapeutică a peroxidului de hidrogen. Scurt istoric
• Aplicaţii practice

• Peroxidul de hidrogen ca alternativă la interferon
• Va face peroxidul de hidrogen operaţia Periodontală învechită?
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• Repararea leziunilor de zi cu zi ale creierului

• Ce spun doctorii

Capitolul 3
Cea mai simplă formă de terapie cu oxigen implică folosirea perixidului de hidrogen nu numai pentru că este 
eficientă, dar este şi destul de uşor de administrat acasă cu costuri foarte mici. În ultimii 70 de ani, aproximativ 15 
000 de medici, naturişti şi homeopaţi din Europa au prescris peroxidul de hidrogen la peste 10 milioane de pacienţi 
pentru a trata peste 50 de boli diferite. 
 Terapia cu peroxidul de hidrogen funcţionează la fel ca cea cu ozon: Oferă corpului o concentraţie mare de oxigen 
pentru ca celulele bolnave să moară şi celulele sănătoase să fie revitalizate. Din moment ce peroxidul de hidrogen 
(H2O2) este simpla apa cu un atom de oxigen în plus, când peroxidul de hidrogen este absorbit de organism, face 
acelaşi lucru ca şi ozonul cu atomul în plus de oxigen- eliberează acel atom în sânge, astfel creând un flux de 
oxigen.
În plus,  peroxidul  de hidrogen creşte disocierea dintre  oxygen şi  hemoglobină,  astfel  maximizând livrarea de 
oxugen către celulele sangvine. Această livrare a oxigenului către celule şi ţesuturi este esenţială pentru crearea 
unui impuls de oxigen necesar pentru menţinerea unui mediu sănătos, neospitalier fa ă de boală. ț

Folosirea terapeutică a peroxidului de hidrogen: Scurt Istoric

În timpul domniei reginei Victoria, cu peste 170 de ani în urmă, când India era  colonie britanică, indienii au 
descoperit că peroxidul de hidrogen, adăugat în cantităţi infime de apa potabilă, vindecă o varietate de boli, de la 
cele minore că răceală şi gripă până la cele grave ca holeră şi malaria. Deoarece încerca să ameninţe monopolul 
britanic al vânzărilor de medicamente, au angajat un reporter deghizat în doctor să fabrice o poveste despre un 
copil  care se  presupune că a murit  din cauza unor  leziuni  ale  creierului  cauzate de consumul de peroxid de 
hidrogen.  Venind  de  la  un  ”doctor”,  povestea  a  fost  acceptată  ca  un  adevăr,  deşi  nu  s-a  petrecut  nicodată. 
Dezinformarea tactică a funcţionat şi indienii au abandonat practica de a consumă peroxid de hidrogen în favoarea 
consuului de medicamente britanice. 
În timpul Primului Război Mondial, doctorii foloseau injecţiile intravenoase de peroxid de hidrogen pentru a trata 
pneumonia.  De  fapt  a  fost  un  tratament  cheie  pentru  oamenii  care  se  îmbolnăveau  în  timpul  epidemiei  de 
pneumonie care a izbucnit la scurt timp după terminarea războiului. 



 În 1920, un medic britanic din India, pe numele lui T.H. Oliver, a fost primul care a folosit infuzia intravenoasă de 
peroxid de hidrogen pentru a trata un grup de 25 de pacienţi indieni care erau în stadiu critic de pneumonie. 
Tratamentul cu peroxid de hidrogen al lui Dr. Oliver a redus rata mortalităţii cauzată de pneumonie de la 80% la 
48%. 
De  atunci,  terapia  prin  oxigen  a  fost  studiată  în  centrele  mari  de  cercetări  medicale  din  lume,  incluzând 
Universitatea Baylor, Universitatea Yale, Universitatea California (Los Angeles) şi la Universitatea Harvard, în 
America şi şi în şcoli medicale din Marea Britanie, Germania, Italia, Rusia, Canada, Japonia şi Cuba. 
O altă persoană care este considerată pionier în folosirea terapiei prin peroxid de hidrogen este Părintele Richard 
Wilhelm. În 1940 a pus bazele Concernului Educaţional pentru peroxidul de hidrogen (ECHO) pentru a răspândi 
informaţiile  despre  numeroasele  beneficii  ale  terapiei  cu  peroxid  de  hidrogen.  A descoperit  că  peroxidul  de 
hidrogen este de mare ajutor, în special, în tratamentul bolilor de piele, poliomelita şi a bolilor mentale produse de 
infecţii bacteriene şi se crede că se va dvedi un tratament integral pentru multe alte boli. A creat această organiatie 
non-profit, sperând că va informa lumea despre dozarea corectă şi metodele de folosire a tratamentului. Cu toate 
acestea,  şi  medicamentele  prescrise  au  căpătat  popularitate  în  anii  1940.  În  consecinţă,  atenţia  care  trebuia 
orientată către dezvoltarea de noi modalităţi  de administrare a peroxidului de hidrogen, s-a redirecţionat către 
dezvoltarea şi folosirea medicamentelor prescrise. 
În 1950, Dr. Reginald Holman a condus mai multe experimente care au implicat folosirea unei concentraţii de 
0,45% peroxid de hidrogen adăugat în apa de băut a cobailor care aveau tumori canceroase. Tumorile au dispărut 
complet într-o perioadă de 15- până la 60 de zile.
 În 1960, medicii europeni au început să prescrie peroxid de hidrogen pacienţilor. Nu târziu, folosirea peroxidului 
de hidrogen a devenit o parte acceptată din practică medicală generală din Germania, Rusia şi Cuba.  
 Deşi tratamentele cu succes au fost larg mediatizate, medicii americani care au încercat să adopte terapia bio-
oxidativa  implicând  ozonul  şi  peroxidul  de  hidrogen  au  fost  adesea  atacaţi  de  societăţile  medicale  locale  şi 
ameninţaţi cu retragerea licenţelor. Că urmare, sute de pacienţi influenţaţi de medicii străini şi sunt în fie care an 
căutarea terapiei bio-oxidative - şi, din păcate, un necunscut număr de americani care nu au auzit niciodată de 
aceste terapii sau nu au bani să călătorească în ţări străine să urmeze tratamentul, suferă fără să fie necesar, sau 
chiar mor de un număr neştiut de boli. 
Astăzi, în ciuda deceniilor de succes clinic, terapiile bio-oxidative sunt încă considerate „experimentale” şi nu sunt 
aprobate de FDA. Peste 6100 de articole în literatura ştiinţifică atestând succesul terapiei prin ozon şi peroxid de 
hidrogen sunt în prezent în circulaţie (număr căruia i se adaugă 50 - până la 100 articole ştiinţifice publicate în 
fiecare luna despre efectele chimice şi biologice ale ozionului şi peroxidului de hidrogen), dar în continuare o mare 
parte din comunitatea medicală continuă să treacă cu vederea sau să ignore intenţionat opţiunea de tratament 
incredibil de simplă şi ieftină care ar putea, practic rezolva criza medicală. Până acum, deşi peste 15000 de doctori 
europeni, naturişti şi homeopaţi obişnuiesc să administreze ozon medical şi peroxid de hidrogen la milioane de 
pacienţi, sunt mai puţin de 500 de doctori în America care sunt suficient de curajoşi să folosească terapia bio-
xidativa în practica lor. Unul din motivele pentru care se întâmplă asta este că informaţia despre ozonul medical şi 
peroxidul de hidrogen este în mod deliberat exclusă din programa de învăţământ a şcolilor medicale. Mai mult, 
consiliile medicale nu privesc cu ochi buni medicii licenţiaţi care folosesc terapiile bio-oxidative în practica lor 
medicală şi se ştie că ameninţă doctorii cu revocarea licenţei(sau chiar puşcarie) dacă administrează peroxid de 
hidrogen sau ozon. 

Aplicaţii practice

 Terapia  cu  peroxid  de  hidrogen  are  un  număr  incredibil  de  utilizări  practice.  Medicii  specializaţi  în 
medicina alternativă, cât şi cercetătorii şi doctorii, mai au până când vor găsi o boală care nu răspunde bine la acest 



tratament,  iar  când  e  folosită  cum  trebuie  nu  există  riscuri  cunoscute.Singurele  persoane  cărora  nu  le  este 
recomandată administrarea de peroxid de hidrogen sun persoanele care au suferit transplanturi. 
Peroxidul de hidrogen stimulează sistemul imunitar,  şi  din moment ce sistemul inumitar atacă orice organism 
străin care este diferit faţă de ce este prezent în mod normal în organism, identifică un organ transplantat ca pe o 
substanţă străină care trebuie eliminată. Astfel, există posibilitatea ca organul să fie respins. 
 În secţiunea anterioară au  fost idendtificate 33 de afecţiuni majore care au fost tratate cu succes prin terapia cu 
ozon administrat prin infuzii în sânge. Tabelul următor oferă o lista extinsă a bolilor, bacteriilor şi ciupercilor care 
sunt efectiv tratate prin terapia bio-oxidativa în general (incluzând peroxidul de hidrogen). 

Boli/ Afecţiuni
SIDA Gingivita
Acnee Afecţiuni ale gingiilor
Alergii Dureri de cap
Rău de inaltime Hepatita
Alzheimer Herpes
Anemia Hepres Simplex
Anghina Hepres Zoster
Aritmia Infecţia HIV
Arterioscelroza Gripa
Artrita Pişcături de insecte
Astm Ulcer varicos
Infecţii Bacteriene Leucemia
Bronşita Lupus eritematos
Arsuri Limfoame
Cancer Carcinoame metastazice
Candidoza Migrene
Boli cardiovasculare Mononucleoza
Boli vasculare cerebrale Scleroza multiplă
Colesterol(crescut) Plăgi şi răni deschise
Dureri cronice Infecţii cu paraziti
Ciroza ficatului Parkinson
Migrene în ciorchine Boala Periodontală
Colita Proctita
Boli Pulmonare Prostata
Cistita Artrita reumatoidă
Diabet de tipul II Zona zoster
Cangrena diabetică Sinuzita
Retinopatia diabetică Gat dureros
Probleme de digestie Artrita temporară
Eczema Trichomoniazis
Enfizema Ulcer
Infecţia Epstein-Barr Boli vasculare
Alergii alimentare Dureri de cap vasculare
Infecţii fungice Infectţii virale
Micoze Veruci
Cangrene Infecţii cu levuri



Bacterii

Actinobacillus 
Actinomicetermoncomitans

Leginella Pneumophila

Aspergillus fumigates Mucroraceae
Bacillus cereus Micobacterium Leprae
Bacteroides Neisseria Gonorrhoeae
Blastomyces Paraoccidioides
Campylobacter jejuni Pseudomonas aeruginosa
Candida Albicans Salmonella typhi
Coccidioides Salmonella typhimurium
Coccidioides immitis Sporotrix
Escherichia Coli Staphylococcus  aureus
Group B Streptococci Treponema pallidum
Hitoplasma capsulatum

Terapia bio-oxidativa este, de asemenea, un tratament eficient pentru variate tipuri de tumori cât şi pentru viruşi 
inclusiv virusul  Imuno deficienţei  umane (HIV),  citomegalovirusul,  virusul coriomeningitei  limfocitar,  virusul 
Tacaribe.

Peroxidul de hidrogen ca alternativă pentru Interferon

Pacienţii care suferă de scleroză multiplă sau de alte boli care afectează sistemul nervos şi cel imunitar beneficiază 
şi ei de pe urma terapiei cu peroxid de hiderogen. Medicamentele pe bază de interferon sunt adesea considerate de 
medici că fiind cea mai bună opţiune de tratament pentru boli neurologice, dar sunt scumpe şi adesea administrate 
prin injecţii dureroase. De asemenea, sunt însoţite de un număr de efecte secundare neplăcute. 
Terapia cu peroxid de hidrogen este o opţiune excelentă din cauza posibilităţii sale de a întări sistemul imunitar că 
rezultat  a creşterii  de rezervelor de oxigen.  Interesant este că eficienţa  medicamentelor pe bază de interferon 
provine din faptul că acestea funcţionează, de asemenea, prin creşterea nivelului de oxigen din organism. Aşadar, 
putem înţelege că terapia cu peroxid de hidrogen aduce multe din aceleaşi beneficii ca şi interferonul, fără efectele 
secundare. 

Va face peroxidul de hidrogen chirurgia parodontală învechită?

 Persoanele  care  suferă  de  afecţiuni  ale  gingiilor  şi  alte  afecţiuni  bucale,  adesea  suferă  dureroasele 
intervenţii chirurgicale în speranţa că vor uşura disconfortul şi vor opri boala să progreseze. Dr. Paul Cummings 
care a predat tehnici de chirurgie dentară la Universitatea din Nordul Californiei, dar astăzi se bazează mult pe 
terapia cu perozid de hidrogen pentru a obţine rezultate pe care nu le-a obţinut până acum. După ce a tratat 
aproximativ 1000 de pacienţi prin terapia cu peroxid de hidrogen, a obţinut o rată de succes de 98%. Astăzi, se 
susţine că terapia cu peroxid de hidrogen este mai eficientă decât chirurgia parodontala şi că chirurgia parodontala 
este acum rar necesară. 
O pacientă, în particular, a raportat că a suferit chirurgia dentară după ce s-a zbătut cu paradontoza mai mulţi ani. 
Doctorul i-a făcut operaţia pe un segment din gingie şi i-a recomandat o operaţie extinsă. Deoarece nu a putut face 
faţă durerii şi cheltuielilor cu operaţia adiţională, s-a hotărât să încerce terapia cu perioxid de hidrogen. După ce a 
aplicat terapia la domiciliu, a descoperit că gingiile ei au revenit la o stare de sănătate, nu mai avea dureri sau 
inflamaţii şi gingiile nu mai sângerau sau produceau puroi. 
Posibilităţile terapiei cu peroxid de hidrogen în stomatologie sunt impresionante şi mulţi medici stomatologi au 
început să recunoască că este mai benefică decât chirurgia.



Simpla spălare a dinţilor cu o soluţie 3% de peroxid de hidrogen (vezi Prepararea unei soluţii de 3% de peroxid de 
hidrogen în capitolul 4), nu numai că previne afecţiunile gingiilor, dar şi albeşte dinţii şi luptă împotriva cariilor. 

Soluţia împotriva alcoolismului

 O altă boală în domeniul căreia peroxidul de hidrogen promite multe este alcoolismul. Alcoolismul este o 
boală cronică progresivă incurabilă care implică incapacitatea de a controla consumul de alcool. Alcoolul crează 
deficienţă de oxigen în ţesuturile organismului deoarece este un agent toxic care împiedică respiraţia celulară. 
Împiedicarea respiraţiei celulare cauzează o stare numită hipoxie histotoxica, ceea ce  înseamnă că celulele şi 
ţesuturile sunt puse în încapacitatea de a metaboliza oxigenul din sânge. Astfel ţesuturile şi celulele ajung lipsite 
de oxigen. DR. P.M. Van Wulftten Palthe a menţionat că inhalarea oxigenului reprimă efectele intoxicării  cu 
alcool.
 A fost curios de observat că atunci când alcoolicii încep administrarea orală a peroxidului de hidrogen, care 
oxigenează corpul, îşi pierd dorinta de a consumă alcool. Cu folosirea constantă a peroxidului de hidrogen, dorinţa 
de a consuma alcool nu mai revine. Asta a condus la tragerea concluiilor că deficienţa de oxigen este legată cumva 
de alcolism, nu doar ca efect ci şi ca motiv pentru care boala este adesea progresivă şi cronică. Peroxidul de 
hidrogen anulează otrăvirea ţesuturilor  care  cauzează oprirea respiraţiei  celulare  în  organismul  alcoolicului  şi 
reface activitatea respiratorie, permiţându-le, astfel, să ultilizeze din nou oxigenul din sânge. Prin urmare, fluxul de 
oxigen (prin administrarea peroxidului de hidogen) opreşte boala, prevenind avansarea ei. 

Revocarea leziunilor zilnice ale creierului

 Un alt potenţial benficiu al folosirii peroxidului de hidrogen este revocarea tipicelor „mici leziuni ale creierului” 
cauzate de lipsirea graduală de oxigen. Dacă trăieşti într-un oraş unde aerul are deficit de oxigen sau dacă ai un stil 
de viaţă care consumă mult oxigen, sunt şanse ca funcţiile creierului tău să fie compromisa într-o măsură sau alta. 
Majoritatea  oamenilor  îndură  o  lipsire  graduală  de  oxigen  fără  să  îşi  dea  seama.  Lipsa  de  oxigen  cronică 
neobservată cauzează multe boli inexplicabile ca depresia, lipsa de energie, iritabilitate, indispoziţie, tulburări de 
gândire şi o mulţime de alte probleme de sănătate. Administrarea peroxidului de hidrogen readuce o consistentă 
rezervă de oxigen creierului, repară leziunile creierului şi aduce un impuls de energie, îmbunătăţeşte memoria, 
voiciunea, concentrarea şi chiar IQ-ul.  
Problemele de sănătate tratate eficient de administrarea corectă a peroxidului de hidrogen se întind de la boli grave 
care  pun viaţa  în  pericol,  până la  afecţiuni  minore care  sunt  mai  mult  deranjante  decât  ameninţătoare pentru 
sănătate, ca acneea, negii şi halena. Oamenii au descoperit chiar, că dacă încep terapia cu peroxid de hidrogen 
după începutul unei răceli,  se simt semnificativ mai  bine a doua zi,  iar  a treia zi  se simt bine.  Peroxidul  de 
hidrogen oferă o mulţime de beneficii, care te pot ajuta cu orice, de la o boală gravă până la o răceală comună, de 
asta a fost numit de mulţi panaceu. 
Totuşi,  iată  o  avertizare:  NU incerca sa  foloseşti  peroxid de  hidrogen pentru prevenirea sau vindecarea 
bolilor înainte să termini de citit aceasta carte.  Deşi FDA a dat peroxidului de hidrogen destinaţia GRAS (care 
înseamnă general recunoscută ca sigură), peroxidul de hidrogen este o substanţă chimică reactivă care este toxică 
în formă concentrată şi care poate pune în pericol sănătatea când nu e folosită cum trebuie. Când este diluată la 
nivel terapeutic, totuşi, este foarte benefică pentru sănătate. ( vezi secţiunea numită Folisirea casnică a peroxidului 
de hidrogen din capitolul 4 pentru instrucţiuni complete). 
Dacă alegi să foloseşti peroxidul de hidrogen la ordinea zilei, este un excelent antiseptic care poate fi folosit în 
curăţarea tăieturilor şi rănilor. Poti  aplica soluţia farmaceutică de 3% peroxid de hidrogen  soluţia care este 
disponibilă la orice farmacie, doar pentru uz extern-direct pe piele. Multă lume o consideră extrem de eficientă în 
tratamentul acneei şi al rănilor persistente datorate diabetului. Dacă plănuieşti să foloseşti peroxidul de hidrogen 
intern, va trebui să foloseşti o formulă alimentară despre care vei învăţa mai multe în capitolul următor. În cele din 
urmă, poţi începe să foloseşti vaporii de peroxid de hidrogen alimentar ca spray nazal sau (vezi instrucţiunile 



pentru folosirea acestei metode în capitolul 4) cu ajutorul unui vaporizator pentru a combate problemele legate de 
respiraţie şi sinusuri. 

Ce spun doctorii

În timp ce comunitatea medicală nu acceptă încă pe scară largă validitatea terapiei cu  ozonului şi peroxid de 
hidrogen (cel puţin nu în mod deschis) există un număr în creştere de medici şi cercetataori în America care 
promovează folosirea ei. Mulţi proclamă beneficiile terapiei cu peroxid de hidrogen ca fiind nimic altceva decât 
cel mai grozav miracol de vindecare al tuturor timpurilor. 
Într-un articol de 4200 de cuvinte scris de Dr. David G. Williams, unul din principalele autorităţi în lume ale 
vindecării naturale, a promovat beneficiile terapiei cu peroxid de hidrogen susţinând: „ recunosc că la început am 
fost sceptic când am învăţat despre administrarea peroxidului de hidrogen oral şi intravenos, totuşi, această doză 
sănătoasă de scepticism a dus la o sumedenie de investigaţii, muncă clinică şi experimente. i în timp ce realizezȘ  
că marea majoritate a cititorilor, probabil nu vor fi niciodată convinşi că peroxiduld e hidrogen este un copus sigur 
şi  eficient,  eu sunt  convins.  Peroxidul  de hidrogen este  u or  de găsit  şi  foarte  ieftin.  i,  cel  mai  important,ș Ș  
funcţionează!” 
Dr. William Campbell Douglass, un medic de generaţia a patra, susţinător al folosirii terapeutice a peroxidului de 
hidrogen a scris că „peroxidul de hidrogen este un agent universal care poate aproape oricând să fie încercat pentru 
o boală, adesea cu mare succes”. 
 Într-un articol pentru o publicaţie numită Alternative, Dr. Kurt Donsbach a scris: „ O uncie de 35 % peroxid de 
oxigen (pe galon de apă) într-un vaporizator, în fiecare noapte în dormitorul unui pacient afectat de emfizem şi va 
respiră mai liber decât a făcut-o în ani de zile. Eu fac asta pentru pacienţii mei cu cancer pulmonar!”
În Mexic, medicii de la Institutul Gerson şi Clinica La Gloria au recomandat cu entuziasm terapia cu peroxid de 
hidrogen pacienţilor lor, deoarece au încercat-o la centrele respective şi au descoperit numeroase beneficii. 
În  tot  restul  lumii  sute  de  doctori  atestă  beneficiile  terapiei  cu  peroxid  de  hidrogen.  Dr.  Charles  H.  Farr  o 
recunoaşte ca o metodă  eficientă de a scăpa pacienţii de bolile cândva considerate incurabile. 
Unul din cei mai notabili medici care au recomandat terapia cu peroxid de hidrogen este răposatul Dr. Christiann 
Barnard. În 1986, Dr. Barnard, care este în principal cunoscut pentru realizarea primului transplant de inimă de 
succes, a început să recomande terapia cu peroxid de hidrogen pacienţilor săi. A folosit-o el însu i pentru a trataș  
artrita şi alte afecţiuni legate de îmbătrânire şi a fost impresionat de eficienţa ei. Dr. Barnard a fost ridiculizat atât 
de tare de membrii comunităţii medicale, încât a încetat să mai susţină orice legătură cu sutele de doctori care 
recomandau terapia. Totuşi nu a retras faptul că folosea terapia cu peroxid de hidrogen pentru el.
 Deşi terapia cu peroxid de hidrogen nu este considerată legitimă de comunitatea medicală în mare, numeroşi alţi 
medici o folosesc pentru a vindeca practic toate bolile, de la cancer la boli vasculare. 
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• Folisirea casnică a peroxidului de hirogen
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Capitolul 4



În capitolul anterior, terapia prin ozon a fost descrisă ca fiind puternică în vindecarea chiar i a bolilor mortale, înș  
particular SIDA. Merită re inut că majoritatea beneficiilor atribuite administrării ozonului medical pot fi atribuiteț  
i administrării peroxidului de hidrogen, din moment ce ozonul e transformat în peroxid de hidrogen când ajungeș  

în corp. Mecanismul prin care microorganismele ostile sunt eradicate de peroxidul de hidrogen este acela i ca celș  
ob inut prin infuziile de ozon în sânge. Ca şi ozonul, peroxidul de hydrogen ucide viruşii şi al i agen i partogeniț ț ț  
prin oxidare i se împră tie, apoi, în esuturile corpului În acela i timp, fluxul de oxigen revitalizează celuleleș ș ț ș  
normale.
Peroxidul de hidrogen este sigur dacă este folosit corect i, cel mai important, beneficiile aduse de el sănătă ii nuș ț  
sunt înso ite practice de niciun risc cunoscut. ț

Folosirea casnică a peroxidului de hidrogen

Înainte de a te hotărî cum să planifici  cum să auto-administrarezi terapia cu peroxid de hidrogen, este absolut 
necesar să în elegi diferitele forme de peroxid de hidrogen disponibile. Formele sunt, după cum urmează:ț

• 3% Gradul farmaceutic Acesta este peroxidul de hidrogen disponibil la farmacie. Este doar pentru uz 
extern i nu trebuie ingerat deoarece con ine un număr de stabilizatori incluzând acetalinida, fenol,ș ț  
stanat de sodiu i fosfat de tetrasodiu; ș

• 6% Gradul  estetician  Acest  tip  de peroxid de  hidrogen este  folosit  de  stili ti  pentru decolorareaș  
părului. Nu trebuie ingerat, pentru că con ine stabilizatori, la fel ca decolorantul. ț

• 30% Gradul Reactiv Acesta are ulitizări în numeroase experimente ştiinţifice, dar conţine stabilizatori 
şi nu poate fi folosit pentru uz intern.

• 30-32% Gradul electronic Acest peroxid de hidrogen este folosit  pentru curăţarea echipamentelor 
electronice şi nu poate fi folosit pentru uz intern.

• 35% Gradul tehnic  Acest peroxid de hidrogent este similar cu gradul reactiv, dar este mai concentrat 
şi conţine fosfor pentru a neutraliza clorina din apă care este adăugată pentru a-l dilua.

• 35% gradul  alimentar  acesta  este  singurul  grad  de  peroxid  de  hidrogen recomandat  pentru  uzul 
intern. Este folosit de obicei în producerea produselor de fermă cum ar fi laptele sau ouăle. Acesta este 
de asemenea vaporizat  pe ambalajele din folie de aluminiu, ca cele pentru sucuri,  acţionând ca un 
antiseptic.  Poţi  achiziţiona  această  formulă  la  litru,  sfert  de  litru,  galon  sau  butoi.  Contactează 
farmaciile naturiste de la tine din oraş pentru mai multe informaţii despre unde poţi găsi peroxid de 
hidrogen 35% alimentar. Sunt de asemenea câteva surse pe care le poţi găsi pe internet tastând „peroxid 
de hidrogen alimentar 35%”. Nota importantă: Peroxidul de hidrogen 35% trebuie diluat inainte 
de a fi utilizat intern.(Vezi instrucţiunile de mai jos)

• 90% Acesta este folosit ca sursă de oxigen pentru combustibilul rachetelor.

Uzul intern al peroxidului de hidrogen
  

 Dacă plănuie ti să ingerezi peroxid de hidrogen ca parte din tratamentul tău, cu siguran ă va trebui săș ț  
folose ti  doar  formula  alimentară  de  concentra ie  35%.  În  această  concentra ie,  oricum,  produsul  trebuieș ț ț  
manipulat cu mare grijă. Dacă este vărsat, acesta arde pielea i este inflamabil. Dacă ajunge în contact cu pielea,ș  
aceasta trebuie spălată cu jet de apă imediat. Sub nicio formă nu ingerati peroxid de hidrogen nediluat. i la pu inȘ ț  
peste 10 % concentra ie, peroxidul de hidrogen poate cauza leziuni neurologice. Fii atent să diluezi peroxidul deț  
hidrogen corect, folosind protocolul sugerat în tabelul de mai jos.
Mul i oameni consideră că cea mai convenientă metodă de a folosi peroxidul de hidrogen este cu o sticlă de sticlăț  
prin  capul  de pipetă.  Odată ce umple i  sticla  (eticheta i-o cu „Peroxid de  hidrogen alimentar  35%” pentru aț ț  
preveni folosirea lui accidentală  în formă nediluată), depozita i peroxidul de hidrogen rămas în congelator, fără aț  



fi a îndemână copiilor. Dacă nu folose ti peroxidul de hidrogen care este con inut în sticlu a cu capul de pipetă, oș ț ț  
po i lăsa în frigider până când administrezi următoarea doză. ț

  
Ziua Nr.  de  picături  de  peroxid  de  hidrogen 

alimentar 35%, diluat în 6-8 uncii  de apă 
distilată

Numărul  de  administrări 
pe zi

1 3 3
2 4 3
3 5 3
4 6 3
5 7 3
6 8 3
7 9 3
8 10 3
9 11 3
10 12 3
11 13 3
12 14 3
13 15 3
14 16 3
15 17 3
16 18 3
17 19 3
18 20 3
19 21 3
20 22 3
21 23 3
22 24 3
23 25 3

Tabelul de pe pagina anterioară sugerează un program pentru terapia ta cu peroxid de hidrogen. Fiecare doză 
necesită mai pu in de un minut pentru a fi administrată.  Folosi i doar apă distilată pentru a dilua peroxidul deț ț  
hidrogen; nu folosi i apă care a fost clorinată. Picăturile trebuie diluate în 6-8 uncii de apă. ț
  Când ai terminat ce-a de-a 35-a zi de regim din tabel, gradual mic orează doza cu câte o picătură pânăș  
ajungi din nou la doza de men inere de 3 picături (diluate în 6-8 uncii de apa distilată) de 3 ori pe zi. Protocolulț  
sugerat e bazat pe ani de experien ă i pe pove ti de succes de la sute de utilizatori. ț ș ș
 Perxidul de hidrogen alimentar este foarte ieftin(aproximativ 16 $ pentru o sticlă de 16 uncii).  Prin urmare, 
men inerea unei doze de 3 picături pe zi va costa doar 1,5 cen i pe zi i doza maximă de 25 de picături de 3 ori peț ț ș  
zi va costa doar 12 cen i pe zi. ț
 Dacă ai o boală gravă, po i să iei 25 de picături de 3 ori pe zi pentru una sau trei săptămâni la început pentru fazaț  
de men inere, înainte de a mic ora doza la 25 de picături de două ori pe zi pentru până la 6 luni. Altfel, po i reduceț ș ț  
por ia de men inere, între 5 i 15 picături, în func ie de cum te sim i. ț ț ș ț ț
 Peroxidul de hidrogen nu este lipsit de gust, deci odată ce începi să adaugi mai multe picături vei descoperi că are 
gust de înălbitor. Unii oameni consideră că e imposibil să bei apă care con ine 25 de picături. Al ii consideră căț ț  
mestecarea de gumă de mestecat fără zahăr (fără arome artificiale sau îndulcitori) poate rezolva problema. Dacă iț  
se pare gustul neplăcut, încearcă să diluezi peroxidul de hidrogen cu lapte, aloe vera sau suc de pepene ro u în locș  
de  apa.  Dacă  e ti  în  continuare  deranjat  de  gustul  de  înălbitor  de  după,  mic orează  numărul  de  picături  iș ș ș  
înmul e te numărul de pahare pe care le bei în fiecare zi sau pur i simplu bea ni te apă după ce bei apa oxigenată.ț ș ș ș  



În plus fa ă de diluarea peroxidului de hidrogen în apa fără clorina (de preferat apa distilată), este important să oț  
bei pe stomacul gol.  Cele mai bune momente sunt cu o oră înainte de masă sau cel pu in 3 ore după masă.ț  
Peroxidul de hidrogen va reac iona cu bacteriile din stomacul tău i va provoca aciditate, grea ă i stare de vomă.ț ș ț ș  
Dacă i se face grea ă la un anumit dozaj, continuă să iei acel dozaj până când te acomodezi. ț ț
De i nu sunt comune, este posibil să ai simptome ca grea ă, ame eală, diaree sau simptome asemănătoare cu celeș ț ț  
ale gripei pe măsură ce corpul tău încearcă să elimine cantită i mari de celule moarte. Această fază este cea care seț  
nume te criză de vindecare i reprezintă reac ia corpului la eliminarea cauzelor bolii i a toxicită ii. În majoritateaș ș ț ș ț  
cazurilor nu se întâmplă, însă se poate să experimentezi aceasta, ca i alte simptome minore. Nu opri i tratamentulș ț  
dacă ave i  aceste  simptome;  se  poate să va sim i i  inconfortabil  o  zi  sau două,  dar  asta  înseamnă că terapiaț ț ț  
func ionează. ț
De i nu este ceva obi nuit, se poate ca pielea ta să se crape pentru câteva zile sau mai mult, sau po i dezvoltaș ș ț  
furuncule sau alte tipuri de inflama ii ale pielii. Aceste simptome arată că corpul tău luptă din greu pentru a scăpaț  
de toxine i vor dispărea în câteva zile. De asemenea dacă ai anumiti viru i sau bacterii în stomac, cum ar fiș ș  
streptococi, se poate să î i fie grea ă în prima zi de tratament. Este foarte important să continui terapia cu peroxidț ț  
de hidrogen, nu o opri dacă ai ni te simptome u or deranjante.ș ș

ine minte că corpul tău încearcă să scape de boală i de toxine i vei începe să te sim i mult mai bine în câtevaȚ ș ș ț  
zile. Dacă vrei ca apa de băut să aubă acela i gust că apa proaspătă de izvor, pune apte picături de peroxid deș ș  
hidrogen alimentar 35% într-un galon de apă i agită sticlă. Po i ine această mixtură în frigider i să bei oricândș ț ț ș  
vrei. 

  

Injecţia intravenoasă cu peroxid de hidrogen

Ingestia orală a peroxidului de hidrogen nu este singura metodă prin care acesta poate fi administrat în scopuri 
terapeutice. Poate de asemenea fi administrat de personal instruit printr-o injec ie intravenoasă. O mare parte dinț  
cercetările  i  literatura  tiin ifică  care  lauda  beneficiile  peroxidului  de  hidrogen este  derivată  din  studii  careș ș ț  
implică injectarea intravenoasă. Această formă de terapie bio-oxidativă a fost folosită în ultimele câteva decenii iș  
i-a  fost  descoperită  eficien a în  tratarea pneumniei  încă din zilele  de imediat  după sfâr itul  Primului  Războiț ș  
Mondial. 
Injec iile intravenoase cu peroxid de hidrogen sunt considerate ca fiind în special bine de recomandat de mediciț  
pentru că pot fi  folosite împreună cu aproape orice alt tip de terapie folosită în tratarea bolilor, de i  necesităș  
administrarea separată de celalalte tratamente.
Injec iile intravenoase cu peroxid de hidrogen func ionează exact ca administrarea sa orală - întrucât mecanismulț ț  
lor de ac iune este bazat pe oferirea esuturilor a unui flux sănătos de oxigen. Prin injec iile intravenoase, totu i,ț ț ț ș  
oxigenul este trimis direct în sânge i provoacă i organismul să producă mai mult oxigen ca răspuns la peroxidulș ș  
de hidrogen. Este, în consecin ă, un tratament viabil de sine stătător. ț
Injec iile intravenoase cu peroxid de hidrogen s-au dovedit extrem de eficiente în tratarea emfizemului. Emfizemulț  
este cel mai des provocat de fumat i atacă alveolele, micii săcule i ai plămânilor. În acest moment, nu există unș ț  
tratament  larg  recunoscut  pentru  tratarea  acestei  boli,  iar  pacien ii  au  reu it  doar  să  ob ină  o  ameliorare  aț ș ț  
simptomelor  prin  metodele  medicale  conven ionale.  Emfizemul  îngreunează  activitatea  inimii  pacientului  înț  
circula ia sângelui i moartea acestuia provine adesea din cauza că inimă cedează. De i dificultă ile respiratorii peț ș ș ț  
care le provoacă emfizemul au fost eficient înlăturate prin folosirea unui vaporizator (con inând o uncie de peroxidț  
de hidrogen alimentar într-un galon de apă) în timpul nop ii, eliminarea tuturor celorlalte efecte ale emfizemuluiț  
au fost sarcină dificilă. În această problemă, injectarea intravenoasă a peroxidului de hidrogen a devenit op iuneaț  
terapeutică, aducând cele mai bune rezultate. 
Când este injectat, peroxidul de hidrogen merge în zonele bolnave ăla plămânilor i începe să fiarbă între stratul deș  
mucus  i  înveli ul  plămânilor.  Pacientul  tu e te  mucusul  afară  pe  măsură  ce  doctorul  reglează  cantitatea  deș ș ș ș  
peroxid  de  hidrogen  administrată  intravenos.  Mai  mul i  pacien i  au  sus inut  că  injec iile  intravenoase  le-auț ț ț ț  
îmbunătă it capacită ile respiratorii atât de mult încât nu mai au nevoie de tuburile de oxigen sau de scaunele cuț ț  
rotile. 



Pentru a găsi un doctor cu pregătire în administrarea injec iilor intravenoase cu peroxid de hidrogen contacteazăț  
Fundatia Interna ională de Medicină Bio-Oxidativă (IBOM), P.O.Box 61767 Dallas/ Forth Worth, Texas 75261 ț

Prepararea soluţiei de 3% peroxid de hidrogen

Sunt momente când e bine să ai la îndemână o solu ie de 3% peroxid de hidrogen, deoarece, în concentra ia astaț ț  
are multe utilizări care aduc nenumărate beneficii (ca plus la beneficiile derivate din planul de dozaj descris mai 
devreme). Aceasta nu trebuie confundată cu solutia 3% pe care o po i găsi la farmacii, deoarece acea formulăț  
farmaceutică este destinată doar uzului extern i nu trebuie ingerată. ș
Pentru a face o solu ie de 3% peroxid de hidrogen care poate fi ingerată, trebuie să începi cu solu ia de 35%ț ț  
peroxid de hidrogen alimentar i să o diluezi pentru a putea fi folosită. Pentru început, pune o uncie de 35%ș  
peroxid de hidrogen alimentar într-un borcan de 437 de ml i 11 uncii de apă distilată. Asta va produce 12 uncii deș  
solu ie 3% peroxid de hidrogen. Asigură-te că îl  etichetezi cu „3% peroxid de hidrogen alimentar” pentru a-lț  
distinge de cel cu concentra ia de 35%. ț
 Po i folosi această solu ia diluată într-o varietate de moduri i po i depozita por ia nefolosită în frigider. Dacă vreiț ț ș ț ț  
să ingerezi solu ia, va trebui să o diluezi mai departe. Totu i, absorb ia de solu ie 3% peroxid de hidrogen prinț ș ț ț  
membranele  mucoase,  plămâni  i  piele,  aduce  numeroase  beneficii.  Lista  de  mai  jos,  de i  departe  de  a  fiș ș  
exhaustivă, oferă câteva din utilizările externe ale peroxidului de hidrogen alimentar 3%.

Dinţii şi gingiile

O solu ie de 3% peroxid de hidrogen poate fi folosită la putere maximă că apa de gură sau poate fi amestecată cuț  
bicarbonat de sodiu i folosită că pastă de din i pentru a lupta împotriva cariilor i a afec iunilor gingiei, pe lângăș ț ș ț  
albirea din ilor. De fapt, produsele populare de pe pia ă sunt eficiente datorită con inutului de peroxid de hidrogen.ț ț ț  
Ac iunea avansată con inută în scumpele flacoane de produse de albire poate fi duplicată acasă prin înmuiereaț ț  
be i oarelor cu vată în solu ia de 3% peroxid de hidrogen i aplicarea lor direct pe din ii afecta i. Această albe teț ș ț ș ț ț ș  
cu siguran ă din ii la culoarea naturală i elimină cu certitudine petele de pe coroana dentară i smal . Po i faceț ț ș ș ț ț  
asta de două ori pe zi, de preferat după perierea din ilor. Nu clăti peroxidul de hidrogen după aplicare i nu bea sauț ș  
mânca pentru 20 de minute pentru a nu împiedica contactul pe o perioadă de timp optimă. 
Trei linguri de solu ie de peroxid de hidrogen 3% i un sfert de litru de apă fără clorină (de preferat distilată) poateț ș  
fi folosită pentru clismă sau spălătură va preîntâmpina bacteriile patogene. Va omorî bacteriile anaerobe din rect iș  
colon i  va elimina infec iile bacteriene i  cu levuri  din vagin. Peroxidul de hidrogen mai poate fi  folosit  înș ț ș  
concentra ie 3% diluat cu apa caldă pentru a înmuia picioarele pentru piciorul de atlet sau pentru afec iuni legateț ț  
de diabet. 

  

Absorbţia peroxidului de hidrogen prin piele

Un mod deosebit de simplu de a absorbi peroxidul de hidrogen prin piele este să faci baie în el. Încearcă să adaugi 
1 până la 8 pinte de solu ie 3% în cada plină de apă caldă. Apa va deschide porii, permi ând corpului să absoarbăț ț  
peroxidul de hidrogen. Nu este de dorit să faci asta înainte de culcare, deoarece din cauza fluxului de oxigen te va 
energiza i te va ine treaz. Unii oameni au folosit băile cu peroxid de hidrogen pentru a scăpa de furunculi,ș ț  
ciuperci sau alte infec ii ale pielii.(Al ii au folosit o pintă de peroxid de hidrogen alimentar 35% într-o cadă cu apăț ț  
în locul celor 1-8 pinte de solu ie 3% i au anun a o mul ime de alte beneficii incluzând revenirea la culoareaț ș ț ț  
naturală a părului albit prematur). 
O baie  la  picioare  cu  peroxid  de  hidrogen 3% a  fost  folosită  ca  tratament  eficient  pentru  picioare  de  atlet. 
Diabeticii  i-au  înlăturat  problemele  de  circula ie  înmuindu- i  picioarele  pentru  30  de  minute  într-o  solu ieș ț ș ț  
con inând o pintă de peroxid de hidrogen 3% i un galon de apa caldă. ț ș



O altă întrebuin are de actualitate a peroxidului de hidrogen 3% (pe lângă întrebuin area să obi nuită că antisepticț ț ș  
pentru răni i tăieturi) este ca remediu pentru acnee i o varietate de boli ale pielii. Aplicând peroxid de hidrogenș ș  
3% la concentra ie maximă pe zonele afectate o data sau de două ori pe zi cu pu ină vată de bumbac se vor vedeaț ț  
rezultate surprinzător de rapide.

Metoda inhalării

O metodă populară i convenientă pentru absorb ia solu iei de 3% peroxid de hidrogen este prin pompă unui sprayș ț ț  
nazal sau dintr-o sticlă de spray. Po i achizi iona o sticlă de spray nazal de la un magazin de consumabile medicaleț ț  
sau de consumabile pentru saloanele de înfrumuse are. Ca alternativă po i cumpără un produs con inut într-unț ț ț  
spray nazal de la farmacie,  gole te sticlu a,  spăl-o bine cu săpun i  apă i  umple-o cu solu ie de peroxid deș ț ș ș ț  
hidrogen 3%. Pompează în gură de 3-5 ori în timp ce inhalezi vaporii profund în plămâni, repetă asta de două ori 
diminea ă i de două ori seara. Dacă te sim i rău, administrează procedura la fiecare 4 - până la 6 ore. Dacă ai unț ș ț  
virus, folose te spray-ul la fiecare două ore. De obicei, virusul va dispărea între 36 i 48 de ore, în func ie deș ș ț  
severitatea lui. Dacă ai un virus de mai mult timp, vei observa că va dura o săptămâna sau mai mult ca tratamentul 
să aibă efect. 
De i cantitatea de peroxid de hidrogen administrată prin spray-ul nazal este infimă, este foarte eficientă în alinareaș  
multor  afec iuni.  Nenumăra i  oameni  afirmă  a  această  metodă  le-a  îmbunătă it  radical  calitatea  vie ii  prinț ț ț ț  
înlăturarea afec iunilor începând de la răceli  la melanom la întinderi  musculare. O persoană a sus inut că s-aț ț  
vindecat de cancer la prostată într-o lună, iar altul a anun at un efect secundar foarte fericit al folosirii spray-uluiț  
nazal cu peroxid de hidrogen, îmbunătă irea stimei de sine.ț
Asta nu e greu de crezut din moment ce fluxul de oxigen face oamenii să se simtă energizati. Unii consideră că e 
mai bine să-l folosească ziua deoarece spreierea înainte de culcare îi ine prea treji i aler i să se culce. ț ș ț
 Un mod eficient  de a  administra  peroxidul  de  hidrogen plămânilor  este  adăugarea sa  într-un vaporiator  sau 
umidificator. Multă lume consideră că  adaugarea a 15 uncii de peroxid de hidrogen 3% într-un galon de apă într-
un vaporizator care să funcţioneze toată noaptea, îmbunătăţeşte radical respiraţia şi alungă răcelile şi gripa. Unii 
oameni chiar afirmă că nu mai sforăie.

Câteva cuvinte despre bacteriile aerobe şi anaerobe

Se poate să fii îngrijorat în legătură cu folosirea peroxidului de hidrogen pentru clismă sau spălături, deoarece tiiș  
că vaginul i colonul con in un număr de bacterii „bune” nesesare care pot fi distruse de oxigenare. De asemeneaș ț  
te po i întreba dacă ingerarea peroxidului de hidrogen va înlătura, de asemenea, bacteriile necesare care trăiesc înț  
stomac i ajută la digestie. Peroxidul de hidrogen nu face rău bacteriilor necesare corpului tău, deoarece acesteș  
bacterii „bune” sunt aerobe, ceea ce înseamnă că înfloresc în mediile bogate în oxigen. Bacteriile patogene sunt cel 
mai des anaerobe, ceea ce înseamnă că se simt mult mai bine în medii cu mai pu in oxigenț
___________5___________
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Peroxidul de hidrogen în natură

Peroxidul de hidorgen(H2O2) este familiar majorită ii oamenilor ca fiind un compus chimic vândut fără re etă, deț ț  
obicei considerat agent de oxidare cu proprietă i de distrugere a viru ilor i microbilor, antiseptice, de decolorareț ș ș  
i de înlăturare a mirosurilor. Nu oricine este con tient că este, de asemenea o substan ă disponibilă în natură. ș ș ț



Laptele matern, spre exemplu con ine cantită i ridicate de peroxid de hidrogen i primul lapte (colostrul) con ineț ț ș ț  
cantită i i mai mari. Acesta a fost demonstrat ca fiind unul din principalele motive pentru care laptele maternț ș  
stimulează sistemul imunitar al copilului i activează procesele metabolice.  ș
În  decursul  ciclului  de  via ă  corpul  uman  produce  peroxid  de  hidrogen  în  mod  constant.  Sistemul  imunitarț  
folose te acest peroxid de hidrogen produs natural pentru a oxida invadatorii străini (fagocitoză)-parazi i, viru i,ș ț ș  
bacterii, levuri i ciuperci, deci înlăturarea bolilor. Totu i, organismele cu deficien ă de oxigen, nu sunt capabile săș ș ț  
producă suficient peroxid de hidrogen singure. De aceea terapia cu oxigen, în special cea prin administrare de 
perozid de hidrogen este extrem de importantă. 
   „... celulele din corpul tău care luptă împotriva infec iilor, numite granulocite, produc peroxid de hidrogenț  
că primă metodă de apărare împotrivă oricărui tip de organism invadator -  parazi i,  viru i,  bacterii  i  levuri.ț ș ș  
Niciun alt compus chimic nu se apropie de peroxidul de hidrogen ca importantă în via a pe această planetaț ” 
  
                                                                        Dr. Wolliam Douglas
                                                                       Peroxidul de hidrogen: Miracolul medical

  
 Peroxidul de hidrogen pe care îl produce corpul de unul singur ajută bacteriile aerobe ”bune” să prospere. 
Este de asemenea critic pentru func ia tiroidei i dezvoltarea corectă a hormonilor sexuali. Toate organismele viiț ș  
necesită anumite cantită i de peroxid de hidrogen pentru a lupta împotrivă bolilor i a- i păstra sănătatea. De fapt,ț ș ș  
celulele corpului care luptă împotriva infec iilor produc peroxid de hidrogen natural pentru a ucide orice infec ieț ț  
posibilă, de la viruşi, până la bacterii periculoase i până la parazi i. Prezen a sa este, de asemenea importantăș ț ț  
pentru reac iile chimice esen iale ale organismului, metabolismului i sistemului imunitar. Fluxurile repezi con inț ț ș ț  
peroxid de hidrgen; de aceea apa de izvor are un gust atât de proaspăt i curat. Apa care curge încet sau stagneazăș  
este un mediu de cultură pentru variate tipuri de bacterii deoarece con ine pu in oxigen. În multe din izvoareleț ț  
cunoscute ale lumii, că cele din zonă Hunza din Himalaya i din Lourdes, Fran a, curge apă care este cunoscutăș ț  
pentru proprietă ile sale vindecătoare. ț
Interesant este că au descoperit că con ine un nivel ridicat de peroxid de hidrogen. Peroxidul de hidrogen joacă unț  
rol important i în natură, fiind în special important pentru plante. Apa de ploaie con ine peroxid de hidrogen, deș ț  
asta plantele i ploaia par mai verzi i mai sănătoase după ce plouă. De fapt, apa de ploaie este mult mai bunăș ș  
pentru plante decât apa de la robinet i unii fermieri au început să adauge peroxid de hidrogen diluat în apa cu careș  
irigă plantele. Pentru a le face să crească mai mari i mai frumoase, po i să le uzi cu apa con inând o solu ie de oș ț ț ț  
uncie  de peroxid de hidrogen 3% la un sfert  de litru  de apa.  Semin ele  înmuiate  într-o uncie  de peroxid deț  
hidrogen amestecată cu o pintă de apa cresc mai repede i mai mari. ș
 Peroxidul de hidrogen este important i pentru animale i s-a dovedit eficient în vindecarea leucemiei la feline.ș ș  
Câinii,  de asemenea beneficiază dintr-o picătură adăugată în apa lor de băut,  deoarece s-a demonstrat  că are 
puterea de a vindeca indispozi ia. Mul i fermieri au descoperit că este benefic să adauge peroxid de hidrogen înț ț  
apa de băut a vitelor, pe lângă aplicarea sa pe răni ca antiseptic. Odată ce începi terapia cu peroxid de hidrogen, se 
poate să î i dore ti să le oferi i animalelor tale de companie acelea i beneficii adăugând câteva picături în apa lorț ș ș ș  
de băut. 

Îmi lipseşte oxigenul?

În ziua de azi multă lume este lipsită de oxigen fără să î i dea seama. Aerul poluat i plin de smog, pe lângă faptulș ș  
că e slab oxigenat, ne i inhibă abilitatea de a prelua cantită i suficiente de oxigen. Respirăm încet i superficialș ț ș  
când inspirăm aer poluat i, drept rezultat, corpul nostru de obi nuie te să trăiască cu mai pu in oxigen. Smogulș ș ș ț  
este plin de monoxid de carbon i alte toxine, iar corpul reac ionează prin respira ia înceată i superficială pentru aș ț ț ș  
prelua cât mai pu in aer poluat. ț
Atmosfera noastră ar trebui să con ină în mod ideal 20% oxigen, dar, în unele zone mai poluate, poate avea până laț  
10%. Ca rezultat,  este practic imposibil  ca noi să inhalăm cantitatea necesară de oxigen pentru a putea lupta 



împotriva bolilor. Chiar i a a, noi continuăm să poluăm aerul i să tăiem pădurile local i chiar i în pădureaș ș ș ș ș  
tropicală la rate alarmante. Copacii inspiră dioxidul de carbon pe care nou îl expirăm i ne oferă oxigen în schimb.ș  
Mai pu ini copaci înseamnă mai pu in oxigen pentru noi să respirăm.ț ț
Apa de la robinet con ine pu in oxigen, deoarece călătore te prin conducte, fără să fie expusă la aer. Este, deț ț ș  
asemenea tratată cu cantită i mari de clorină, care înlătură oxigenul. Mai mult, felul în care gătim i procesămț ș  
drastic mâncarea, reduce con inutul de oxigen al acesteia. Mâncarea de fast-food i mâncarea care este fabricată iț ș ș  
procesată pentru a avea o via ă lungă pe raft este deficien ă în oxigen. Prescrierea exagerată a antibioticelor are, deț ț  
asemenea, efecte în detrimentul nivelului de oxigen a corpului, deoarece aceste medicamente provoacă ravagii în 
rândul bacteriilor aerobe, producătoare de oxigen din tractul digestiv. 
Unii cercetători chiar cred că unii oameni, considera i de inteligen ă medie, func ionează la un nivel mult mai josț ț ț  
din cauza lipsei de oxigen. Fără oxigen, o persoană moare în nouă minute. Este cât se poate de adevărat faptul că o 
mică  scădere  în  cantitatea  de  oxigen  pe  care  o  prime te  o  persoană  are  efecte  negative  pe  termen  lung  înș  
func ionarea  creierului.  Oamenii  care  locuiesc  în  ora e  mari  cu  niveluri  ridicate  de  poluare,  se  simt  adeseaț ș  
deprima i, obosi i i iritabili, iar aceste simptome po i fi cu certitudine datorate respirării continue de aer poluat iț ț ș ț ș  
smog. Suplimentând o dietă  sănătoasă i  mi carea cu terapia  cu peroxid de hidrogen, ve i  oferi  creierului  iș ș ț ș  
sistemului nervos un impuls de oxigen care te va ajuta să gânde ti mai clar i să fii mai productiv.ș ș
Una din cele mai incitante perspective este că terapia cu peroxid de hidrogen promite multe că modalitate de 
prevenire, tratare i vindecare pentru Alzheimer i demen ă. În vederea faptului că un număr estimat de 4 milioaneș ș ț  
de americani suferă de Alzheimer(aproximativ 360 000 o dezvoltă în fiecare an; i  în următorii 50 de ani seș  
a teaptă ca inciden ă Alzheimer să fie cvadruplă) ramifica iile personale, economice i sociale ale peroxidului deș ț ț ș  
hidrogen nu pot fi supraestimate. 
Pe  lângă  demen ă,  pierderi  de  memorie  i  Alzheimer,  care  sunt  stări  suferite  de  un  procent  semnificativ  alț ș  
popula iei  îmbătrânite,  mul i  cetă eni  în  vârstă  sunt  necăji i  de  alte  realită i  deranjante  ale  procesului  deț ț ț ț ț  
îmbătrânire, de asemenea. Peroxidul de hidrogen vine din nou în salvarea situa iei. Unui pacient la 60 de ani aț  
început să îi fie greu să se mai dea jos din pat diminea a. Mu chii i încheieturile sale au devenit atât de sensibile,ț ș ș  
încât trebuia să se rostogolească din pat i să zacă pe du umea o perioadă, înainte să poată sta în picioare. Unș ș  
prieten i-a sugerat să folosească peroxiduld e hidrogen prin pulverizea dintr-o sticlă de spraz nazal. A început să 
folosească spray-ul de câteva ori pe zi i după câteva săptămâni era capabil să sară practic din pat. Nu mai eraș  
agasat  de  suferin ă  i  dureri,  adesea  considerate  o  parte  inevitabilă  din  procesul  de  îmbătrânire. i  curând  aț ș ș  
constatat că nu mai era atacat frecvent de viru i i alte afec iuni. ș ș ț
Oamenii în vârstă spun că terapia cu periodixul de hidrogen pare să reverseze efectele dăunătoare ale îmbătrânirii 
i se simt adesea mai bine decât s-au sim it în ani de zile. Simpla aprovizionare a corpului cu un ajutor de oxigenș ț  

va oferi energie crescute i voiciune. Din ce în ce mai mul i doctori cred că va dovedi cel mai bun tratament pentruș ț  
toate bolile legate de vârstă. 
  

Oxigenul i consumul de alimenteș
  
 Mâncatul excesiv este o practică frecventă în lumea modernă. În medie, o persoană mănâncă mai mult decât poate 
corpul  lui/ei  să digere în  mod rezonabil  i  bacteriile  aerobe sau bacteriile  ”bune” din corp sunt afectate.  Deș  
asemenea, tindem să mâncăm prea multă mâncare supra-procesată de fast food, cu care celulele noastre sangvine 
trebuie să se confrunte. Principala func ie a celulelor sangvine este de a distribui sânge celulelor, dar obiceiurileț  
noastre de consum, adesea provoacă aceste celule să se comporte ca un sistem de eliminare a de eurilor pentruș  
corpul nostru. Că să alimenteze corpul cu oxigen, celulele trebuie mai întâi să scape de de eurile alimentare.ș  
Aceste de euri ajung să fie depozitate în anumite păr i ale corpului. ș ț
Pe măsură  ce  continuăm să  mâncăm excesiv,  corpul  nu  mai  are  ocazia  să  scape  de  toxinele  depozitate.  De 
asemenea, mâncărurile pe care le mâncăm adesea sunt supra-procesate, deci con in cantită i scăzute de acizi gra iț ț ș  
esen iali, care sunt esen iali pentru capacitatea corpului de a produce oxigen. ț ț
Acesta este un alt motiv pentru care, mai mult ca niciodată, suplimentarea de oxigen prin intermediul peroxidului 
de hidrogen este esenţială
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De unde controversa? 

Terapia  bio-oxidativă  care  implică  folosirea  ozonului  medical  sau  a  peroxidului  de  hidrogen  a  atras  câteva 
controverse, deoarece nu este pe deplin în eleasă de oamenii de rând i de membrii comunită ii medicale. Uniiț ș ț  
oameni insistă că terapia bio-oxidativă nu trebuie folosită din cauza riscului de oxidare. Ozonul i peroxidul deș  
hidrogen renun ă la atomul în plus de oxigen i asta provoacă oxidarea. Oxidarea este ceea ce face metalul săț ș  
ruginească, ceea ce face un măr proaspăt tăiat să devină maron i ceea ce oamenii de tiin ă blamează pentruș ș ț  
îmbătrânirea celulelor corpului. De asta oamenii iau antioxidanti- pentru a încetini procesul de oxidare. 
Ceea ce majoritatea oamenilor nu tiu este că există un înveli  de enzime, care învele te orice celulă umană, careș ș ș  
face celulele rezistente la oxidare. Pe de altă parte, bacteriile, viru ii i microorganismele patogene, nu au un astfelș ș  
de înveli  de enzime i sunt, deci, oxidate în contact cu ozonul sau peroxidul de hidrogen. ș ș
După Dr. Frank Shallenberger cunoscut în America pentru tratarea pacien ilor bolnavi de SIDA după un procedeuț  
holistic, atât ozonul cât i peroxidul de hidrogen, cresc practic eficien a sistemului de enzime antioxidante, careș ț  
elimină excesul radicalilor liberi în corp. Asta, apoi, stârne te mai departe imunitatea celulară. ș
O alta sursa de controverse lupta importiva intereseului asupra uzului intern al peroxidului de hidrogen, deoarece 
este  un  compus  chimic  care  este  puternic  reactivi  are  proprietati  corozive.  Din  moment  ce  este  adevarat  ca 
peroxidul de hidrogen la concentratia de 35% este un foarte puternic oxidant- si,  daca nu este diluat poate fi 
extrem de periculos sau chiar fatal- opusul este adevarat cand acesta este diluat in maniera descrisa mai devreme 
pentru scopuri  terapeutice precise.  Diluat  corect,  peroxidul  de hidrogen alimentar,  nu numai ca este  sigur  de 
ingerat, dar are si numeroase efecte de vindecarediscutate in capitolele anterioare.
Orice chimist stie ca concentratia oricarui compus chimic afecteaza ratele sale de reactie si efectele compusului in 
general. De exemplu, arsenicul este o otrava metalica derivata din elementul chimic cu acelasi nume.Este otravitor 
la concentratie maxim, dar in solutie extrem de diluata are o istorie lunga in ulitizarea medicala. Arsenicul diluat 
(numit arsenicum) este de obicei prescris de homeopati pentru probleme digestive, inclusiv intoxicatie alimentara, 
indigestie,  diaree  sau  probleme  gastrointestinale  provocate  de  alimentarea  excesiva  a  fructelor  si  legumelor 
proaspete sau de consumul excesiv de alcool.
De  altfel,  peroxidul  de  hidrogen  35%,  desi  aprobat  de  FDA  pentru  folosirea  in  producerea  si  ambalarea 
alimentelor, este toxic pentru consum in acea concentratie. Totusi, cand este diluat intr-o cantitate suficienta de 
apa, oxigeneaza corpul intr-un fel care ajuta corpul sa se vindece singur si sa castige imunitate in fata bolilor. Doza 
de intretinere, de 3 picaturi de peroxid de hidrogen alimendar 35%, in 6-pana la 8 uncii de apa (vezi Capitolul 4), 
de exemplu, insemana ca peroxidul de hidrogen reprezinta doar 0, 104% dintr-un pahar de 6   uncii de apa sau 
0,078%  dintr-un  pahar  de  8  uncii  de  apa.  Ca  majoritatea  medicamentelor,  ca  majoritatea  medicamentelor, 
peroxidul  de  hidrogen  poate  fi  periculos  sau  chiar  fatal  daca  nu  este  administrat  corect  sau  in  doze 
necorespunzatoare.  Spre  deosebire  de  majoritatea  medicamentelor,  insa,  ofera  o  gama  larga  de  beneficii  de 
sanatate fara a distruge corpul sau sa produca efecte secundare.

Impactul economic

Multi consumatori avizi ai terapiei cu peroxid de hidrogen insita sa sustina ca principalul   motiv pentru care 
comunitatea medicala refuza sa recunoasca puterea sa incredibila de a vindeca practic toate bolile este impactul 
economic pe care l-ar avea. Puterea populatiei generale de a trata si vindeca o exagerare de boli si afectiuni de una 
singura va face doctoriisi cercetatorii inutili.Companiile farmaceutice vor deveni de prisos. In scurt timp nu se va 
mai produce niciun ban din raspandirea terapiei cu peroxid de hidrogen.



Noi, ca societate, suntem dependenti de doctori si de medicamente pentru a controla bolile si afectiunile si oamenii 
care fac bani din tratamentele medicale conventionale vor sa ramanem asa. Noile tratamente sunt luate in ras de 
parerea generala cand sunt proaspat descoperite deoarece par prea  caraghioase pentru a fi adevarate. Doar dupa o 
lunga gestatiesunt imbratisate de populatia generala si considerate relevante. Suntem inca departe de recunoasterea 
terapiei  cu  peroxid  de  hidrogenca  vindeca-tot  ce  este  si,  intre  timp,  industria   medicala  si  farmaceutica  vor 
ciontinua sa se imbogateasca de pe urma oamenilor care mor din cauza optiunilor de tratament ineficiente si 
periculoase. 
Nu te increde in publicitatea negativa la care esti expus despre terapia cu peroxidul de hidrogen in anii care vor 
veni. Exista o comunitate medicala si farmaceutica uriasacare va face tot ce-i sta in putinta sa se asigure ca locurile 
lor de munca si intreprinderilese mentin necesare, deci vor incerca sa te convinga ca peroxidul de hidrogen este 
periculos si ridicol, desi a vindecat cu succes boli de peste 170 de ani. Vei invata adevarul din propria experienta 
cu terapia cu peroxid de hidrogen si vei fi unul din cei putini iluminaticare vor ajuta sa dea aceasta metoda mai 
departe lumii.

De ce nu il folosim cu totii?

Cum am mentinat in capitolul anterior, un numar estimat de 15 000 de doctori europeni, naturisti si homeopati au 
folosit in mod legal peroxidul de hidrogen in practica lor, dar numarul de doctori care folosesc terapia aceasta in 
Ameroca de Nord este de doar 500. Asta este pentru ca informatia despre ozonul medical si peroxidul de hidrogen 
este exclusa din programa scolilor medicale. Educatia medicala de astazi pune accentul puterni, in schimb, pe 
tratamentul bazat pe medicamente.
In plus, consiliile medicale impiedica doctorii sa folsoeasca ozonul si peroxidul de hidrogen in practica lor. Unii 
doctori, inclusiv Dr. Robert Atkin, mediculcelebru pentru Abordarea Nutritionala Atkins(Cura Atkins) si autorul a 
17 carti despre nutriti, au fost amenintati cu revocarea licentei medicale daca administreaza ozon sau peroxid de 
hidrogen. Mai multe clinici care au oferit terapia au fost inchise in trecut si medicii au fost inchisi sau amenintati 
cu inchisoarea din acelasi motiv. Chiar si doctorii care doar fac publice beneficiile peroxidului de hidrogen(fara sa-
l administreze efectiv pacientilor) au fost ridiculizati in tacere, ca in cazul faimosului chirurgului cardiolo, Dr. 
Christiaan Barnard, care a impresionat prin eficienta sa si a fost, chiar el, un utilizator zilnic de peroid de hidrogen 
(vezi Capitolul 3).
Inca din 1920, au fost scrise mii de articole stiintifice despre minunatele efecte ale terapiei cu peroxid de hidrogen, 
dar aceasta continua sa fie ignorata sau numita ilegitima Adevaratul motiv pentru care peroxidul de hidrogen este 
inca un sibiect controversat este datorat unei probleme mai degraba politica, decat de sanatate.
Gandeste-te ca compania Medizone a incercat sa inceapa testarea umana pentru a face terapia cu ozon comuna in 
1980, doar pentru a fi orprita de FDA. Daca tratamentul ar fi fost astazi acceptata, FDA si multi altii ar fi trebuit 
sa-si asume responsabilitatea pentru miile de oameni care au murit deoarece au determinat ca aceasta informatie 
vitala sa fie ascunsa in fata publicului.
Alte tari ca Germania, Rusia, Cuba, Austria, Ilatia si Mexic au adoptat deja folosirea terapeutica a peroxidului de 
hidrogen cu mare succes. Interesant este ca oamenii din aceste tari tind sa fie mult mai sanatosi decat majoritatea 
americanilor. Ideea de baza este ca jucatorii economici si politicivor continua sa incerce sa ne tina in intunericin 
legatura cu cel mai eficient mod de a vindeca bolile. 
Dupa cum a fost sugerat in capitolul anterior al acestei cart, controversa din jurul terapiei bio-oxidativ, in special a 
uzului  intern al  peroxidului  de  hidrogen,  este,  de  departe  o  controversa creata  de  cei  ale  caror  venituri  sunt 
amenintate de posibila raspandire a folosirii peroxidului de hidrogen.
In timpul in care se scrie aceasta, companiile farmaceutice pun presiune pe FDA pentru a emite avertizari  in 
legatura  cu  folosirea  perioxidului  de  hidrogen 35% in  scopuri  terapeutice.  Acest  lucru  este  doar  o  parte  din 
demersuri intr-o industrie care ar face orice pentr a-si proteja interesele. Doar imagineaza-ti ce s-ar intampla daca 
medicamentele ar  fi  oficial  facute inutile deoarece bolile ar  fi  inexistente! Asta ar cauza prabusirea industriei 
farmaceutice de trilioane de dolari. De asta este nevoie de grupuri care fac presiune din domeniul farmaceutic care 
depasesc numeric parlamentarii la 2 la 1.



Cea mai mare amenintare pentru Cartelul Farmaceutic

Informatiile din aceasta carte reprezinta cea mai mare amenintare pentru veniturile din industria farmaceutica-mai 
mare decat toate terapiile alternative de vindecare , suplimentele nutritive, mancarurile naturale si produsele la un 
loc.
Am scris aceasta carte complet constient de posibilitatea de a intampina opozitie din partea industriei medicale si 
farmaceutice. Nu am în inten ie să indepartez veniturile intregii industrii, mai mult decât a avut în inten ia luiț ț  
informatorul (care a expus agenda condusă de profit a marilor companii de tutun care ignora sănătatea publică prin 
manipularea nicotinei cu amoniac) de a trage în jos industria pentru care odată a lucrat. Am scris-o fara niciun alt 
obiectiv decât cel de a îmbunătă i calitatea vie ii oamenilor salvându-le via a de câte ori posibil i eliberându-i dinț ț ț ș  
tirania procedurilor medicale i a medicamentelor inutile ( i scumpe). ș ș
Avertisment: Ai grijă la persoanele fizice şi organizaţiile care funcţionează drept de "caini de pază" i î i spun ș ș terţi 
evaluatori  independenţi pentru remedii naturale de  sănătate.  De i  unii  sunt  bine inten iona i,  mul i  sunt  pu iș ț ț ț ș  
strategic de către industria farmaceurică sau medicală să...

• discrediteze terapiile  alternative care câ tigă popularitate  (inclusiv peroxidul  de hidrogen iș ș  
ozonul medical);

• să îi numească pe doctorii care practică terapii alternative arlatani: iș ș
• să împră tie zvonuri despre efectele adverse rezultate din aceste terapii pentru a speria oamenii. ș

Aceasta ar fi o reminiscenţă a zilele în India colonială atunci când companiile britanice de medicamente au angajat 
un reporter deghizat în doctor pentru a fabrica o poveste despre un copil care se presupune că a murit de leziuni ale 
creierului, pentru că lua  peroxid de hidrogen,  toate într-un efort de a face poporul indian să nu mai folosească 
peroxidul de hidrogen şi cumpere în schimb medicamente din Marea Britanie.(Vezi capitolul 3). 
Fiind informat despre trucurile de manipulare şi manevrele comise de către industria farmaceutică te vei antrena 
mai bine pentru a lua decizii informate cu privire la sănătatea ta. Nu da crezare scenariilor îngrozitoare pe care cel 
mai probabil le vei auzi. Astăzi, nu există motive întemeiate de a nu utiliza terapia cu peroxid de hidrogen. N-am 
nicio îndoială că o zi, acesta va fi recunoscută drept cel mai bun i ș mai simplu mod de a vindeca o multitudine de 
boli i de probleme de sănătate. ș

O lume fără boli

Oferă o copie a acestei cărt i tuturor celor de care î i pasă. Nu există persoană pe pământ care să nu poată beneficiaț ț  
de aceste informa ii. ț Sunt optimist că informaţiile pe care le-am prezentat aici se vor inspira compasiune pentru cei 
care  sunt  bolnavi  –  o  compasiune care  sper  să  umbrească umbrele  profitului.  Majoritatea  profesioniştilor din 
domeniul sănătăţii încep să realizeze încet, dar sigur că ei înşişi (şi familiile  lor)  au fost compromi iș  de către 
companiile farmaceutice şi au devenit victime ale unui sistem de sănătate centrat pe consumul de medicamente. 
În măsura în care pot stabili,  Biroul pentru medicină alternativă al Institutului Na ional al Sănătă ii i-a arătatț ț ș  
înteresul în efectuarea studiilor clinice pentru terapiile bio-oxidative precum cele prezentate în capitolele de mai 
sus. Dacă vânzările domestice de peroxid de hidrogen (care sunt în cre tere cu 15% pe an) nu sunt un indiciu,ș  
con tiin a publicului despre beneficiile remarcabile ale peroxidului de hidrogen asupra sănătă ii este cu siguran ăș ț ț ț  
în cre tere, chiar i fără a beneficia de acoperire mass media i în ciuda suprimării vigilente a informa iilor. ș ș ș ț
Până va veni momentul ca terapia cu hidrogen i ozon să devină parte a practicii medicaleș  de masă, îi puteţi ajuta 
pe ceilal i prin transmiterea informa iilor din această carte cât mai multpr persoane posibil. ț ț
Când colaborăm pentru a pentru a difuza informaţiile din această carte, putem fi în sfârşit eliberaţi de obligaţia de 
a plăti un trilion de dolari companiilor farmaceutice care fac tot posibilul zi i noapte pentru a propaga iluzia iș ș  



decep ia că sunt înteresa i de sănătatea noastă, când de fapt, ne fură în mod legal i orbe te prin medicamentele lorț ț ș ș  
- fără ca de fapt să ne restabilească starea de sănătate. Putem trăi în cele din urmă într-o lume în care nu mai 
suntem la mila a bolii, i în care nu ne mai temem de ravagiile bătrâne ii i de toate stările de slăbiciune pe careș ț ș  
aceasta le aduce. Nu este aceasta lumea pe care vrem să o lăsăm copiilor nostri i nepo ilor i tuturor genera iilorș ț ș ț  
viitoare? 
Vă doresc să ave i o via ă plină de o sănătate vibrantă i liberă de boliț ț ș

Anexă

Piesa lipsă din puzzle-ul vindecării

S-au spus multe în capitolele anterioare despre importan a oxigenării corpului, i mai important despre asimilareaț ș  
oxigenului în sânge pentru ca sângele să îl transmită celulelor i esuturilor. ș ț
Cu toate acestea un aspect critic este necesar – nu numai în vindecarea prin peroxid de hidrogen sau prin ozon 
medical, dar i prin celelalte metode de vindecare, în această privin ă. Acest aspect poate fi foarte bine consideratș ț  
piesa lipsă din puzzle-ul vindecării  - i răspunsul la întrebarea: „De ce unii oameni se vindecă i al ii nu?”ș ș ț
Răspunsul la această întrebare poate fi una dintre cele mai importante lec ii pe care o sa le înve i din această carte.ț ț  
Dat fiind faptul că terapia bio-oxidativă inundă corpul cu oxigen  i în schimb, livrează în mod eficien acestș ț  
oxigen în sânge; care în schimb livrează acest oxigen celulelor - i dat fiind faptul că un nivel ridicat de oxigen înș  
esuturi crează un mediu care omoară viru ii, bacteriile dăunătoare, agen ii patogeni, toxinele i microorganismeleț ș ț ș  

care provoacă boala, în timp ce revitalizează celulele normale – nu ar trebui ca toata lumea să fie vindecată?
Răspunsul este da – dar numai DACĂ celulele sunt capabile să primească oxigenul livrat de sânge. Atunci când 
celulele sunt deschise, acestea sunt capabile să primească oxigenul i corpul tău va fi echipat pentru a se vindeca.ș  
Dacă celulele sunt închise  nu vor primi oxigen i prin urmare, corpul nu va fi capabil să se vindece. Este atât deș  
simplu. 

i deci ce cauzează închiderea celulelor? Într-un cuvânt  - stresul. Ș
tiu că te gânde ti că ai auzit tot ce trebuia să auzi despre stres, dar aceasta este o ecplica ie dată de un biologistȘ ș ț  

specializat în celule de la Harvard care i-a petrecut via a studiind comportamentul celulelor. Iar când vei întelegeș ț  
acest concept simplu, vei căpăta o în elegere profundă despre cum vindecarea (în special cea prin intermediulț  
terapiei cu peroxid de hidrogen) are loc. 
Pentru a explica adecvat acest concept, este nevoie de o nevoie de o mică descriere a sistemului nervos vegetativ. 
Sistemul nervos vegetativ al corpului este alcătuit din sistemul nervos simpatic i sistemul nervos parasimpatic. Înș  
condi ii  normale,  fiecare  celulă  individuală  este  aflată  sub  influen a  sistemului  nervos  parasimpatic  careț ț  
guvernează digestia alimentelor; cursul sângelui în diferite păr i ale corpului; secre ia glandei salivare; i absorb iaț ț ș ț  
de nutritivi. Sistemul nervos parasimpatic permite organelor să func ioneze în mod corespunzător. Atunci când seț  
operează sub sistemul nervos parasimpatic, celula este  deschisă – adică este capabilă să primească oxigen, să 
absoarbă  nutritivi,  să  scape  de  produsele  de  care  nu  are  nevoie  -  i  respira ia,  se  înmul e te,  se  multiplică,ș ț ț ș  
metabolizează i face tot ceea ce trebuie să facă celulele sănătoase. În acest scenariu, ori de câte ori o celulă esteș  
deschisă, terapia bio-oxidativă func ionează, pentru că celula este ț capabilă să primiească oxigen. Fiinţa umană, 
funcţionează în cadrul sistemului nervos parasimpatic cea mai mare parte a timpului. 
Cu toate acestea, există pe de altă parte, sistemul nervos simpatic, care este activat.  Mecanismul de activare este 
stresul. Când te afli într-o situa ie stresantă, sau într-o stare de spirit stresantă, sistemul nervos simpatic î i faceț ș  
apari ia i celulele tale intră în modul de autoprotejare „lupta sau zbor”. Mecanismul care activează  acest lucruț ș  
poate fi ceva extern (cum ar fi un urs grizzly sau a-l vedea pe eful sau pe so ul tău nervos), lucru care activeazăș ț  
butonul de panică în creierul tău. Sau activarea acestuia ar putea fi emo iile  care le sim i precum (grija, îndoiala,ț ț  
teama sau anxietatea)  lucrurile  la  care  te gânde ti  i  amintirile  pe care i  le  aminte ti.  Atunci cândș ș ț ș  sistemul 
dumneavoastră nervos autonom trece în modul simpatic,  fluxul de sange de mută din tractul gastro-intestinal iș  
piele  pupilele i se dilată; cresc bătăile inimii; sângele este deviat către mu chi i corpul tău intra în alertă. Cândș ț ș ș  
se întâmplă acest lucru, celulele se închid intrând în modul de luptă. 
De cele mai multe ori corpul func ionează sub sistemul nervos parasimpatic, si se schimbă pe sistemul nervosț  
simpatic numai îm condi ii de stres. Dar dacă ai un mod de via ă stresant, i corpul tău ac ionează în modului deț ț ș ț  



luptă ”luptă sau zbor” în mod frecvent, celulele tale sunt închise i sunt incapabile să primească oxigen în tot acestș  
timp – fie că oxigenul provine din aerul pe careîl respiri sau dintr-o cameră cu oxigen hiperbaric, din terapia cu 
ozon sau peroxid de hidrogen (administrat intern sau intravenos). Iar când celulelel tale sunt în mod constant 
private de oxigen, se crează un mediu îm corp care este susceptibil bolii pentru că microorganismele sunt anaerobe 
(trăiesc în zone cu nivel de oxigen scăzut). ine minte că laureatul Nobel Dr. Otto Wardeburg a spus „ Lipse te oȚ ș  
celulă de 35 % din oxigenul necesar i în 48 de ore devine canceroasă.” (Vezi capitolul 2)ș
Corform lui Bruce Lipton, biochimist premiat al Univerită ii Standford, autorul căr ii ț ț The Biology of Belief, i oș  
autoritate în legătura dintre tiin ă i spirit, diferen a dintre o celulă închisă i una care este deschisă (de exempluș ț ș ț ș  
”în cre tere”) este că celula care este în cre tere este mai inacesibilă bolilor. Atunci când o celulă începe să fieș ș  
distrusă,  sau  în  modul  de  luptă,  acea  celulă  nu  ob ine  oxigen,  nu  absoarbe  nutritivi,  nu  elimină  în  modț  
corespunzător reziduurile i nu func ionează în parametrii în care ar trebui. Dacă celula rămâne în această stareș ț  
pentru o scurtă perioadă de timp efectele sunt neimportante. De aceea o cantitate mică de stres în via ă rareori duceț  
la probleme de sănătate. Dar dacă celula rămâne închisă, pentru o perioadă mai mare de timp, devine o celulă 
bolnavă. Motivul principale este lipsa de oxigen. Când alegi să rămâi într-o situa ie stresantă sau într-o stare deț  
spirit stresantă, este echivalentul  sufocării corpului  i privării lui de elementul de care are nevoie celmai multș  
pentru a supravie ui. ț
Mai este de mirare de ce stresul este considerat mortal? 
Nu contează cât de mult oxigen inhalezi sau consumi. Nu va face niciun bine corpului tău dacă celulele sunt 
închise. De aceea stresul este mortal, nu contează ce modalită i de vindecare folose ti. ț ș
Cunosc personal un practicant al Medicinei Traditionale Chineze, care era i un maestru în Arta videcatoare Qiș  
Gong. Cand traia în China, o femeie avocat din America care avea cancer în stardiu terminal, a zburat în China 
pentru a vedea daca o poate vindeca. A învatat-o cum sa faca exercitii  Qi Gong, care au dovedit  că vindecă 
cancerul de sute de ani. Dupa cateva luni de exercitii Qi Gong, a fost la o examinare fizica si nu au mai fost gasite 
urme de cancer. Cand i-a anuntat maestrul Qi Gong că va pleca înapoi în America, acesta a îndemnat-o să nuș  
plece încă, deoarece era con tient de via a stresanta pe care o ducea acolo i  ea nu învatase încă cum sa î iș ț ș ș  
distanteze emo iile de viata ei stresanta. Însa ea a plecat acasă în Los Angeles i i-a reluat practica în avocatură.ț ș ș  
Pe măsură ce stresul a revenit, la fel a facut i cancerul. De i a continuat să facă exercitii Qi Gong, starea ei s-aș ș  
deteriorat.  i-a  facut  planuri  să  plece  iar  in  China,  dar  înainte  sa  apuce  să  plece,  a  murit.  Aceasta  povesteȘ  
subliniază faptul că dacă stresul i i conduce viata, celulele tale se îmbolnavesc i raman bolnave deoarece suntț ș  
frecvent închise i incapabile să primească i să absoarbă orice remediu le-ai oferi.ș ș
Nu mai trebuie spus că dacă e ti într-o stare mentală de lini te sau veselie- fără stress, griji, îndoială, teamă, furie,ș ș  
resentiment, vină i anxietate- este starea ideală în care po i fi pe parcursul zilei. Unii oameni spun că este oș ț  
provocare să fii starea aceea toată ziua din cauza circumstan elor personale sau a mediilor lor, dar nu este cazul. ț
Stress-ul nu este cauzat de circumstan e externe.În cercetarea să la Universitatea Stanford, Dr. Bruce Lipton aț  
reu it să demonstreze în laborator că credin ele gre ite, care adesea locuiesc în subcon tientul nostru sunt cele careș ț ș ș  
creează  stresul  în  sistemul  nostru  nervos  anatomic.  Aceste  credin e  gre ite  ne  determină  să  interpretămț ș  
circumstan ele că fiind stresante, chiar i atunci când nu sunt. ț ș
Stresul este  o simplă interpretare  a unei imagini interne care ne deplasează către  sistemul nervos simpatic iș  
determină celulele să între în starea de auto-apărare a��lupta să zboara”. Fiecare persoană reac ionează diferit laț  
orice stimul dat (imagine internă) în func ie de credin ele care caracterizează subcon tientul lui/ei, câteodată numitț ț ș  
i memorie celulară.ș

Gânde te-te la un om pe nume Jim, spre exemplu, căruia i se da extrem de multă muncă la serviciu. Dacă seș  
întâmplă că Jim să aibă credin e distructive care distorsionează felul în care se vede pe el i via ă, va considerăț ș ț  
această situa ie că fiind extrem de stresantă. Acele credin e distructive pot fi că credin a că este neiubit, sau că nuț ț ț  
este destul de bun, sau că trebuie să fie perfect că să fie iubit. De obicei subcon tientul minte, iar Jim, probabil nuș  
tie de ce credin ele acelea sunt acolo. Totu i, acestea îl determină să reac ioneze la circumstan ele într-un fel careș ț ș ț ț  

provaca stres. Un alt bărbat, Mike, pe de altă parte, căruia i s-a oferit aceea i cantitate de muncă, poate să nu seș  
simtă  într-o situa ie  stresantă  deloc,  deoarece,  spre  deosebire  de  Jim,  el  nu are  credin e  nesănătoase  care  săț ț  
distorsioneze felul în care vede circumstan ele sale. ț



 Prin urmare, cheia pentru a te confruntă cu bine cu stresul nu este neapărat să te sco i pe ine din situa iileț ț ț  
stresante ci să- i neutralizezi credin ele gre ite care te determină de la început să interpretezi situa ia că fiindț ț ș ț  
stresantă. De i există moduri benefice de a elimină stresul că respira ia adâncă, yoga, Thai-Chi, medita ia, etc.- iș ț ț ș  
sunt cu certitudine de ajutor dacă le practici înainte, în timpul i după administrarea peroxidului de hidrogenș  
pentru livrarea unei cantită i maxime de oxigen către celule- acestea nu elimină cauza de bază a stresului. i niciț Ș  
nu alterează felul în care reac ionezi la stress. Dacă viitoare când te întâlne ti cu situa ia aceea, vei sim i acela iț ș ț ț ș  
stress, deoarece credin a gre ită este tot acolo. ț ș
 Sunt disponibile terapii care pot identifică credin ele gre ite care sunt cauza stresului i să le elimine, dar deț ș ș  
obicei sunt înso ite de un cost foarte mare atâta în bani cât i în timp. Dar atunci când consideri că stresul poate cuț ș  
o singură mână să te inbolnaveasca(fără să iei măcar în considerare dietă, ereditatea, factorii de mediu, viru ii,ș  
agen ii patogeni i microorganismele cauzatoare de boli)- i te determină să rămâi bolnav chir dacă folose ti ozonț ș ș ș  
sau  peroxid  de  hidrogen a�� tot  merită  să  urmăre ti  cea  mai  bună  terapie  pentru  stress  disponibilă.  Nicioș  
vindecare adevărată nu este posibilă fără managementul eficient al stresului. 
 Nu există nicio metodă simplă i ieftină pentru eliminarea cauzei de bază a stresului fără să suferi o serie deș  
sesiuni  terapeutice i  fără  să  petreci  timp încercând să identifici  credin ele  gre ite  care  cauzează stresul  tău.ș ț ș  
Această metodă neutralizează credin ele gre ite i este predata în a��Cem mai mare principiu de manifestare dinț ș ș  
lume”  de  Carnelian  Săge  (www.greatestmanifestationprilciple.com).  Cartea  prezintă,  de  asemenea,  cercetări 
convingătoare despre doi factori u or de învă at care aduc în discu ie recuperarea spontană din boală- de obicei,ș ț ț  
fără interven ie medicală; i arată un principiu puternic care, când este aplicat corect, te aduce la un nivel undeț ș  
boală dispare. 
  

 


