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Jako lekarz, który specjalizuje się w pracy z pacjentami chorymi na raka od ponad 40
lat, często jestem oszołomiona, gdy niektórzy pacjenci z rakiem rozmawiają ze mną o
swoim zdrowiu. Mówią coś z efektem: "Jestem całkowicie zdrowy, z wyjątkiem raka".
Oczywiście, jest to nonsensowne stwierdzenie.

Rak jest spowodowany wieloma rozbieżnymi czynnikami; jest to złożony proces, który
działa na wielu poziomach konstelacji ciała / umysłu. Mogą istnieć pewne układy w
ciele, które nadal funkcjonują prawidłowo u pacjenta z rakiem, bez względu na to, w
którym  stadium  raka  się  znajdują. Kobieta  z  rakiem  piersi  może  mieć  doskonale
funkcjonujące  serce,  na  przykład. Ale  jedyną  rzeczą,  której  nie  można  powiedzieć
dokładnie,  jest  to,  że  osoba  ta  jest  całkowicie  zdrowa  "z  wyjątkiem" raka. Nie  ma
"wyjątkiem" w raku.

Czy  wiesz,  że  brak  zdrowia,  który  istnieje  w  każdej  chorobie  nowotworowej,  bez
wyjątku (bez względu na lokalizację  lub stadium raka),  ma związek z  zaburzonym,



beztlenowym  oddychaniem  komórek  organizmu? Wiemy  o  tym  przyczynowym
czynniku we wszystkich nowotworach od prawie 100 lat. W rzeczywistości odkrycie to
otrzymało nagrodę Nobla.

Leczenie  tej  choroby  powodującej  raka  -  Terapia  Ozonowa  -  jest  dostępne  od
wielu  dziesięcioleci. Jednak  jest  niewielu  praktykujących,  którzy  oferują  je  w
Stanach  Zjednoczonych,  a  większość  osób  (w  tym  chorych  na  raka  i  ich  rodziny)
nawet o tym nie słyszało.

Wszyscy mamy kontakt z ozonem

Czy  zauważyłeś,  że  po  burzy  powietrze  ma  przejmujący,  świeży  zapach? Możesz
rozpoznać zapach w powietrzu jako znajomy, ale taki, którego nigdy nie byłeś w stanie
umieścić. Jest to ten sam zapach, gdy występują fale oceanu i wodospady, a także gdy
światło słoneczne pada na pola śniegu. Ten zapach to ozon, gaz wytwarzany w tych
wszystkich  naturalnych  warunkach. 
Jednak  nie  musimy  czekać  na  naturę,  aby  stworzyć  tę  substancję. Nowoczesna
technologia  pozwoliła  nam  produkować  ozon  w  dowolnej  chwili. Sztuczny  ozon
wykonany maszynowo jest dokładnie tym samym ozonem, co sam naturalny .

Ozon ma wrażenie,  że jest  oczyszczany ...  i  rzeczywiście,  właśnie to robi.Oczyszcza
atmosferę,  gdy  natura  ją  produkuje. A  kiedy  jesteśmy  na  to  narażeni,  podobnie
oczyszcza nasze ciała.

Dlaczego  więc  człowiek  pogodowy  wypowiada  "ilość  ozonu"  w  tak  okropnym,
ponurym tonie? Dlaczego ostrzega tych z nas, którzy są zdrowi, aby nie biegać, i tych z
nas, którzy są chorzy lub starzy, aby nie wychodzić na zewnątrz? I dlaczego obwinia on
emisje samochodów za wysoką ilość ozonu?

Dzieje się tak, ponieważ nie tylko ozon jest wytwarzany przez zjawiska naturalne, ale
także  jest  wytwarzany  przez  zanieczyszczenia. Gdy  światło  słoneczne,  wilgotność  i
temperatura  spotykają  się  z  molekułami  chemicznymi,  które  nazywamy
zanieczyszczeniami (głównie węglowodory powstałe w wyniku niepełnego spalania
paliwa w silnikach samochodów i  innych pojazdów, ale także tlenek węgla,  tlenek
azotu i  dwutlenek  węgla),  tlen z  atmosfery  (O2)  jest  chemicznie  przekształcone w
ozon (O 3 ).

Innymi słowy,  im więcej  zanieczyszczeń,  tym więcej  ozonu jest  generowanych. Tak



więc, w dni zanieczyszczone istnieje prawdopodobieństwo wysokiej liczby ozonu. Ale
to, co nie mówi pogodnik, to fakt, że bez ozonu poziom zanieczyszczenia byłby tak
duży, że nasze miasta nie nadawałyby się do zamieszkania.

Pomimo złej reputacji, ozon otrzymał ostatnio poważną uwagę w alternatywnych
kręgach medycznych i badawczych ze względu na niezwykły potencjał leczenia
ozonem .

Terapia Ozonem jest jedną z najbardziej wszechstronnych dostępnych obecnie form
terapii  -  ponieważ może  być  stosowana zarówno  w medycynie,  jak  iw aplikacjach
domowych. Można go podawać przez skórę, do różnych narządów, w tym do jelit i
płuc, przez uszy, krew, zęby i dziąsła, a także w bolesne lub uszkodzone części ciała.

Jako  przegląd  terapii  ozonowej  w  2004  roku: 
"W  ciągu  ostatniej  dekady,  wbrew  wszelkim  oczekiwaniom,  wykazano,  że  rozsądne
stosowanie ozonu w przewlekłych chorobach zakaźnych, waskulopatiach, ortopedii, a
nawet stomatologii przyniosło tak uderzające rezultaty, że jest godne pożałowania, że 
placówka medyczna nadal ignoruje terapię ozonem. . " 1

Od czasu pierwszego użycia ozonu w medycynie stale udowodnił, że jest dobrym
wojownikiem  w  niezliczonej  ilości  chorób  i  dolegliwości. Należą  do  nich  rak,
choroba  wątroby,  choroba  autoimmunologiczna,  choroby  serca,  alergie,  cukrzyca,
choroba  z  Lyme,  zwyrodnienie  plamki  żółtej,  choroby  wirusowe,  reumatyzm  /
zapalenie stawów, stany geriatryczne, SARS i AIDS.

Ozon i tlen

Ozon, podobnie jak jego prekursor, tlen, jest gazem. Tlen (znany chemicznie jako O 2 ),
lubi podróżować parami.

Gdy  trzeci  atom
tlenu  wiąże  się,  O2
staje  się
O3. Ponieważ O 3 jest
z  natury  niestabilny,
zawsze  chce  oddać
ten  dodatkowy

atom. W tym samym czasie każda komórka, która wejdzie w kontakt z O 3 , weźmie ten



trzeci atom.Kiedy tak się dzieje, tradycyjne właściwości tlenu stają się mocniejsze i
bardziej energetyzujące.

Najbardziej  niesamowitą  właściwością  Ozonu  jest  to,  że  jest  wyjątkowo  silnym
utleniaczem. Spowoduje  to  rozbicie  jakiejkolwiek  substancji  chemicznej  na
podstawowe  części  składowe  tej  substancji  chemicznej. Zanieczyszczenie  paliwa w
pojazdach składa się zazwyczaj z wody, dwutlenku węgla, siarki, azotu i tlenu, które
łączą się razem, tworząc tak zwany smog. Kiedy naturalnie występujący ozon wchodzi
w kontakt z tą zupą smogu, te chemikalia są uwalniane w swojej podstawowej lub
elementarnej postaci - i nikt z nas nie może bez nich przetrwać.

Wyrzucanie pasożytów za pomocą terapii ozonowej -

doświadczenia jednej kobiety

Lena,  30-letnia  kobieta,  u  której  zdiagnozowano raka  szyjki  macicy . Holistka
odżywiania  jest  dobrze  zorientowana  w  związku  pomiędzy  rakiem  a  dietą  /
żywieniem. Uważa, że  jej rak nie ma związku z jej niemal perfekcyjnym programem
żywieniowym - a to raczej wywołane pleśnią po odkryciu, że jej mieszkanie jest pełne
pleśni.

Lena wybrała leczenie ozonem jako protokół  leczenia,  który  obejmuje siedzenie w
szafce parowej ozonowej. Gdy tylko jej głowa wyskoczyła z góry,  wszystkie pory jej
ciała  (oprócz  tych w  jej  głowie)  absorbują  cząsteczki  tlenu wraz  z  ich  przyjaznym
towarzyszem  molekularnym,  dodatkowym  atomem  tlenu,  który  przekształca  O 2 w
O3.

Po  odbytniczym  wdmuchiwaniu  ozonu  Lena  wyrzuciła  martwego  12-calowego
robaka. Nie  wiadomo,  jak  długo  robak  żył  w  jej  jelicie  i  jak  długo  był
martwy. Prawdopodobnie  robak  niedawno  zmarł,  zabity  przez  terapię
ozonową. Robaki,  pasożyty,  wirusy,  bakterie  -  wszystkie  wczesne  ewolucyjne
formy życia - rozwijają się w środowiskach o niskiej zawartości tlenu.  W wyniku
pojawienia się ozonu w odbytnicy i  okrężnicy,  najprawdopodobniej  robak zmarł  w
wyniku nasycenia tlenu i ozonu w pojedynkach.

Problem z pasożytami polega na tym, że mogą pośrednio powodować raka, ponieważ
drenują  swój  organizm  żywicielski  i  wytwarzają  rakotwórcze  produkty
odpadowe. Aflatoksyna jest jednym z nich. Najczęstszym pasożytem w ludzkim ciele
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są  drożdże. Chociaż  drożdże  niekoniecznie  są  problematyczne,  gdy  osiągają  punkt
nadmiaru,  może  to  powodować  poważne  problemy  zdrowotne:  candida,  infekcje
grzybicze, patogenne drobnoustroje, ameby, tasiemce i przywry. Szacuje się, że co
najmniej  20%  pacjentów  z  rakiem  ma  pasożyta. Prawdziwa  statystyka  jest
prawdopodobnie znacznie wyższa.

Krótka historia ozonu

Historia  używania  ozonu  w  celach  zdrowotnych  jest  stara. Rdzenni  Amerykanie
spożywali ryby jako główny składnik ich diety. Rozpoznali, że po burzy ryba wydziela
dziwny, ale przyjemny zapach i zaczęli preferować łowienie tuż po zakończeniu burzy.

Po drugiej stronie oceanu Grecy zauważyli ten sam zapach (i nazywali go "ozein") i,
podobnie  jak  rdzenni  mieszkańcy,  preferowali  łowienie  po  burzy. Obecnie
udokumentowano naukowo pozytywny wpływ ozonu na układ pokarmowy różnych
gatunków ryb.

Ozon był stosowany medycznie do dezynfekcji i  leczenia chorób od czasu jego
odkrycia. W 1896 r.  Nikola Tesla opatentował pierwszy generator ozonu w Stanach
Zjednoczonych. Ozon jest stosowany jako bezpieczny i skuteczny oczyszczacz wody
od  ponad  wieku. Ozon  dezaktywuje  drobnoustroje  patogenne  w  organizmie
człowieka  w  podobny  sposób,  jak  w  wodzie,  co  nie  jest  niespodzianką,  ponieważ
nasze ciała składają się w 70% z wody.

W  czasie  I  wojny  światowej  lekarze  stosowali  ozon  w  miejsce  zakażonych  ran,  ze
względu  na  jego  właściwości  antybakteryjne. Później  odkryli,  że  ma  szersze
zastosowania  terapeutyczne,  dzięki  swoim  właściwościom  przeciwzapalnym. Pod
koniec lat 80. XX wieku niemieccy lekarze zaczęli skutecznie leczyć pacjentów z
HIV,  ozonem . Chociaż  w  Stanach  Zjednoczonych  jest  kilku  lekarzy,  którzy  stosują
ozon, to nadal pozostaje to stosunkowo rzadkim leczeniem.



Gdzie jest używana terapia Ozonem?

Ozon jest szanowaną terapią w wielu częściach świata. W Niemczech jest to standard
opieki i  jest używany przez 70-80% praktykujących lekarzy . Jeden z czołowych
przeciwnowotworowych  lekarzy  terapii  ozonowej  z  Niemiec,  dr  Horst  Kief,  po  raz
pierwszy  przyjechał  do  USA  ponad  30  lat  temu,  kiedy  został  zaproszony  do
przemówienia  na  konferencji  zorganizowanej  przez  Fundację  Rozwoju  Terapii
Nowotworowych. Od tego  czasu donosi  o  odwróceniu AIDS ozonem, podobnie  jak
inni lekarze w Niemczech.

W niemieckiej literaturze medycznej znajduje się ponad 3 000 referencji dotyczących
stosowania medycznej terapii ozonem. W rzeczywistości uważa się za błąd w sztuce
lekarskiej, aby nie stosować ozonu przed i po operacji zamiast antybiotyków!

Kuba i Indie mają całe zaplecze poświęcone obróbce i badaniom ozonu. Rosja także
jest fanem ozonu. W sumie nie ma terapii na całym świecie, podobnie jak ozon, a tylko
kortyzon i prednizon pojawiają się w ciągu kilku sekund.
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Dlaczego  terapia  Ozonem  nie  jest  dostępna  w  Stanach

Zjednoczonych?

Dlaczego ozon jest stosowany w innych krajach, a nie rutynowo w USA? W Stanach
Zjednoczonych  terapia  ozonem  działa  jako  biedny  kuzyn  w  bardziej  tradycyjnie
akceptowanych głównych (i bardziej toksycznych) metodach leczenia.

Wszystko  sprowadza  się  do  marży  zysku. Rosja  i  Kuba  mają  uspołecznioną
medycynę, która nie polega na osiągnięciu zysku. Niemcy, po wojnie, były biedne, a
Indie są nadal uważane za kraje rozwijające się.

Tlen  jest  tani. W  rzeczywistości  tlen  jest  wolny. Do  wytworzenia  ozonu  z  tlenu
wystarczy tylko mały generator i koncentrator tlenu. Żadne z nich nie jest drogie - i
żadna z nich nie oferuje możliwości uzyskania olbrzymich zysków.

Uzdrawiająca moc ozonu

Ozon  jest  najpotężniejszym  i  szybko  działającym  środkiem  utleniającym  na
Ziemi. Jedna cząsteczka ozonu jest równa swojej aktywności między 3000 a 10 000
cząsteczek chloru. To najlepszy zabójca szkodliwych, patogennych organizmów.

Czy wiesz, że ozon zajmuje tylko 10 sekund, aby zabić 99% bakterii,  grzybów,
drożdży, pleśni i wirusów - 3500 razy szybciej niż chlor?

Wreszcie wykazano, że po kontakcie zabija komórki nowotworowe.

Wiele mechanizmów leczenia gojących ozonem polega na:

• Inaktywacja bakterii, wirusów, grzybów, drożdży i pierwotniaków

• Stymulacja metabolizmu tlenu

• Aktywacja układu odpornościowego

Ozon  jest  bardzo  skuteczny  w  zwalczaniu  tylu  dolegliwości,  ponieważ  działa  na
podstawowym poziomie ciała: w komórkach organizmu.

Biochemia tlenu i raka

Nagroda Otto Warburga, zdobywca nagrody Nobla w 1925 roku, zmieniła na zawsze
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to,  co  wiemy  o  raku,  jego  przyczynach  i  leczeniu. Rozumiał,  że  kiedy  komórki
organizmu są pozbawione 40% normalnego zaopatrzenia w tlen, zaczynają się w nich
zachodzić zmiany chorobotwórcze.

W
słowach samego Warburga: "Rak ma tylko jedną główną przyczynę. Główną przyczyną
raka jest zastąpienie normalnego oddychania tlenem komórek ciała przez beztlenowe
(pozbawione tlenu) oddychanie komórkowe. " 2

Podobnie Albert Wahl powiedział: "Choroba jest spowodowana niedoborem procesu
utleniania organizmu, co prowadzi do nagromadzenia toksyn. Toksyny te są zwykle
spalane w normalnym utlenianiu. 3

Glukoza jest standardowym pożywieniem dla wszystkich zdrowych komórek w ciele,
które  spalają  glukozę  przez  utlenianie. Warburg  zrozumiał,  że  gdy  komórka  jest
pozbawiona  normalnego  zaopatrzenia  w  tlen,  nie  ma  ona  innego  wyjścia,  jak
zmienić  na  gorszą  metodę  przetwarzania  i  produkcji  energii  znaną  jako
fermentacja .

Ponieważ  zdolność  oddechowa  komórki  jest  uszkodzona,  zaczyna
fermentować cukier beztlenowo  -  innymi  słowy,  "bez  tlenu".  Zamiast  emitować
dwutlenek  węgla  (CO 2 ),  który  jest  normalny  dla  zdrowej  komórki,  uszkodzona
komórka  zużywa  się  teraz  cukier  i  wydziela  kwas  mlekowy. Redukcja  CO2  jest
krytycznym  etapem  w  tym  patogennym  procesie,  ponieważ  hemoglobina,  nośnik
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tlenu we krwi, nie może uwolnić tlenu bez wcześniejszego otrzymania CO 2 .

Tak więc uszkodzona komórka nie jest już w stanie pozyskać tlenu z jego zwykłego
źródła i znajduje się obecnie w niefortunnym położeniu pozbawienia jej pożywienia
tlenowego,  a  jednocześnie  jest  zatruta  proliferacją  toksycznych  patogenów. W
rezultacie ostre i krótkotrwałe uszkodzenie komórki staje się trwałym uszkodzeniem.

Badania odkąd Warburg pokazał nam, że zdrowa komórka, otrzymująca niezbędny
zapas tlenu, wytwarza enzymatyczną powłokę wokół komórki. Ta warstwa ochronna
zapobiega inwazji komórek przez czynniki chorobotwórcze, takie jak bakterie i
wirusy . Enzymy  w  tej  warstwie  ochronnej  obejmują  katalazę,  dysmutazę
ponadtlenkową, peroksydazę glutationową i reduktazę.

Jednakże,  gdy  komórka  jest  głodzona  tlenem,  nie  może  wytworzyć  wystarczającej
ilości  enzymów  do  utrzymania  silnej  ściany  komórkowej. W  rezultacie  najeźdźcy
wchodzą (jak koń trojański)  gotowy do siać spustoszenie,  zniszczenie  i  ostateczną
śmierć.

Ten brak ochrony staje się poważnym problemem, gdy wirusy znajdują się w pobliżu
ściany komórkowej. Wirusy nie są rzeczywistymi komórkami, ale składają się z RNA
lub DNA, z których oba są rodzajami materiału genetycznego. Same w sobie wirusy nie
mają zdolności reprodukcji.

Kiedy  zdrowe  komórki  stają  się  zestresowane,  a  ich  ściany  komórkowe  stają  się
przepuszczalne, wirusy wpadają i przyłączają się do genetycznej maszynerii komórek
gospodarza. Przejmują  tę  maszynerię  i  zaczynają  replikować  swój  własny  materiał
genetyczny. Metaboliczne  odpady  wirusów  -  które  są  obecnie  w  stanie  ciągłej
replikacji - przytłaczają zdolność organizmu do eliminowania tych odpadów.

Przyczyn niedoboru tlenu w komórkach organizmu jest wiele. Na przykład, komórka
może zostać zatruta toksyczną substancją chemiczną (w dzisiejszym otoczeniu jest ich
tak  dużo),  która  zapobiega  wchłanianiu  tlenu. Kanały  lub  gruczoły  mogą  zostać
zablokowane. Płyn limfatyczny może nie być efektywnie przenoszony do gruczołów
limfatycznych,  które  biegną  po  całym  ciele. Odpady  wytwarzane  przez  naturalne
funkcjonowanie organizmu mogą gromadzić się w tkankach organizmu, powodując
samozatrucie lub zatrucie.

Kiedy dojdziemy do zrozumienia - jak udowodnił Warburg - że podstawową przyczyną
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raka jest wyczerpanie się tlenu, jak odwrócić to staje się oczywiste: aby pozbyć się
raka, musimy zalać ciało tlenem. I  tak jak istnieje wiele sposobów, że ciało może
zostać zagłodzone na tlen, istnieje wiele sposobów, że ciało może być zalane tlenem.

Biologia instynktu śmierci Freuda: apoptoza

Austriacki  neurolog i  tak zwany "ojciec psychoanalizy" Zygmunt Freud postulowali
niepopularną teorię - "napęd śmierci" lub przekonanie, że wszyscy jesteśmy zmuszeni
powrócić do naszych początków. Poza byciem wyrafinowanym studentem psychiki,
Freud był także prawdziwym "biologiem umysłu".

Chociaż nauki biologiczne jeszcze nie odkryły biologicznego odpowiednika instynktu
śmierci  Freuda,  w  końcu  nauka  dogoniła  głęboką  przyszłość  Freuda. Współczesna
nauka  rozumie  teraz,  że  na  poziomie  komórkowym  wszyscy  jesteśmy
zaprogramowani, aby móc sami siebie wykonywać.

Wszystkie  komórki  naszego  ciała  mają  wbudowany  samobójczy  pakt. Naukowcy
nazywają  to  samobójczą  zgodą  "apoptozą". Apoptoza  służy  ochronie  wszystkich
innych  komórek  w  ciele  przed  uszkodzonymi  i  umierającymi  komórkami  . W
przypadku  krótkotrwałego  kontaktu  z  patogenami  lub  czynnikami  stresującymi,
komórkowe samobójstwo jest często wyborem dokonanym przez komórkę: całkiem
dosłownie, aktem poświęcenia dla większego dobra całego organizmu.

Kiedy z jakiegoś powodu komórka nie ulega samozniszczeniu, rozpoczyna się proces
odtwarzania - ponieważ tak właśnie działają komórki. Są w stałym stanie rozmnażania
się. Uszkodzona  komórka  żyje  dalej,  odtwarzając  się  w  stanie  uszkodzonym  i
tworzącym  obrażenia. Te  kopie  komórkowe  nie  mają  tego  samego  mechanizmu
samokorygującego  apoptozy. Pozostają  uszkodzone  jak  komórki  progenitorowe,  z
których się rodzą.

Jedną  z  niosących  szkody  konsekwencji  jest  to,  że  komórka  (która  powinna  już
umrzeć)  traci  zdolność  kierowania  własnym  wzrostem. W  przeciwieństwie  do
normalnej reprodukcji, która ma naturalną trwałość, która kończy skłonność komórki
do  sam  w  sobie  kopiowania,  ten  nienormalny  proces  reprodukcji  staje  się  teraz
szalony i poza kontrolą.

Ten patogenny proces wzrostu jest nieskończony; będzie trwać wiecznie, tak długo,
jak organizm gospodarza będzie  żył  i  zapewnia nienormalnej  komórce środowisko



pozbawione tlenu, w którym może dalej się rozwijać. Mamy nazwę dla tej sytuacji
komórkowej. Nazwa  odnosi  się  do  wszystkich  przypadków  przerostu
komórkowego  spowodowanego  nieodpowiednim  oddychaniem  komórkowym:
nazwa to rak.

Dwie opcje dla uszkodzonej komórki to: natychmiastowa śmierć samobójcza poprzez
apoptozę; lub, alternatywnie, powolną śmierć przez śmiertelne obrażenia zadane jej
gospodarzowi, i umieranie tylko wtedy, gdy sam gospodarz umiera.

Ozon i rak

Dr  Robert  Jay  Rowen  jest  absolwentem  Johns  Hopkins  i  od  1983  r.  Zajmuje  się
medycyną integracyjną. Dr Rowen nazywa ozon "cudownym uzdrowicielem".

Inny  wybitny  rzecznik  ozonu,  dr  Frank  Shallenberger,  przemawiający  na  40
dorocznym spotkaniu Towarzystwa Walki z Rakiem, wyjaśnił różnicę między terapiami
ozonowymi  i  tlenowymi  (takimi  jak  na  przykład  w  komorach  hiperbarycznych)  i
dlaczego ozon jest szczególnie preferowany jako leczenie raka .

Według  dr  Shallenberger,  problem  z  rakiem  nie  polega  na  tym,  że  komórki  nie
"dostają" wystarczającej ilości tlenu.Uważa raczej, że mitochondria - fabryki energii
komórki - nie są w stanie efektywnie wykorzystać dostępnego tlenu.

W  1925  roku  Otto  Warburg  nie  podejrzewałby  szczególnej  roli  mitochondriów  w
leczeniu raka. Zostały odkryte za jego życia, ale znaczenie ich roli nie zostało jeszcze
udokumentowane. Ozon,  jako  zabieg,  nie  wysyła  po  prostu  więcej  tlenu  do
komórki; pobudza  mitochondria  w  komórce  do  korzystania  z  tlenu,  który  jest  już
dostępny bardziej wydajnie.

Wpływ  ozonu  na  uszkodzone  komórki  jest  dość  specyficzny. Atakuje  patogenne
materiały,  które  nie  mają  powłoki  ochronnej; atakuje  chore  komórki,  które
rozmnażają się,  ale istnieją bez odpowiednich enzymów ściany komórkowej.Czysty
tlen nie  działa  w podobny sposób. W przeciwieństwie do tlenu,  ozon wybiórczo
zabija komórki nowotworowe .

Na  tym  polega  główna  różnica  między  ozonem,  jako  naturalne  leczenie  raka,  a
tradycyjnymi  terapiami  medycznymi.Ozon  tylko  zabija  komórki
chorobotwórcze. Chemioterapia  i  promieniowanie są  równie  skuteczne  w  zabijaniu
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komórek nowotworowych, ale zabijają również zdrowe komórki.

Ponieważ ozon posiada dodatkowy atom tlenu, jest "elektrofilowy". Innymi słowy, jest
niezrównoważony  elektrycznie  i  chce  się  zrównoważyć,  znajdując  kolejny
niezrównoważony ładunek.

Wszystkie chore komórki, w tym komórki nowotworowe - a także wirusy, szkodliwe
bakterie  i  inne  patogeny  -  również  są  podobnie  niezrównoważone  elektrycznie. Z
powodu  braku  równowagi,  którą  ozon  dzieli  ze  wszystkimi  chorymi  komórkami,
odnajdują  się  nawzajem. Całkiem  pięknie,  jest  to  wzajemny  taniec  przyciągania
pomiędzy chorobą (komórki patogenne) a lekiem na chorobę (ozon).

Ozon  jest  szczególnie  ważny,  ponieważ  pomaga  kontrolować  wirusy,  które  są
najbardziej  nieużytecznymi  istotami  na  Ziemi . Tylko  kilka  wirusów  zostało
związanych z rakami, w tym ludzkim wirusem brodawczaka, wirusem Epsteina-Barr,
wirusowym zapaleniem wątroby typu B i wirusami zapalenia wątroby typu C, ludzkim
wirusem  niedoboru  odporności,  ludzkim  wirusem  opryszczki  8  i  ludzkim  T-
limfotropowym wirusem-1. 4

Nie  wiemy  jeszcze,  czy  wywołują  raka  bezpośrednio,  czy  pomagają  stworzyć
odpowiednie  okoliczności  do  rozwoju raka  -  ale,  jak  stwierdzono  wcześniej,  kiedy
wirusy zaludniają ludzkie ciało w nadmiarze, ich odpady są zawsze problemem.Wirusy
mutują  nieustannie,  więc  każda  szczepionka  opracowana  dla  nich  jest  zazwyczaj
bezużyteczna do czasu wprowadzenia na rynek.

Wirusy trwają wiecznie, jak się wydaje, bez naturalnej długości życia. Z drugiej strony
bakterie  żyją  przez  pewien  czas,  starzeją  się  i  umierają. Wirusy  mogą  spać  (często
obok rdzenia kręgowego) od dziesięcioleci - ale we właściwych okolicznościach budzą
się ponownie i mogą powodować bolesne stany zapalne.

Zarówno tlen,  jak i  ozon są wrogami wirusów . Ponieważ wirusy są beztlenowe,
wybuchy wysokiej koncentracji tlenu i ozonu bardzo skutecznie zabijają je.

Shallenberger  opisuje  specyficzne  metody,  dzięki  którym  ozon  pomaga  w walce z
rakiem:

• Leczy przyczynę raka.

• Maksymalizuje witalność i odporność pacjenta.



• Kontroluje wzrost komórek rakowych.

Gdy  ozon  jest  kierowany  do  chorego  obszaru,  komórki  nowotworowe  są
zmuszane do popadania w apoptozę, a więc umierają .

Problemy z bezpieczeństwem terapii ozonowej

Pod względem bezpieczeństwa, pierwszą rzeczą do zrozumienia jest to, że ozon nie
może  reagować  ze  zdrowymi  komórkami. Zdrowe  komórki  mają  zarówno
zrównoważony ładunek elektryczny, jak i silną ściankę ochronną enzymatyczną. Ozon
nie "widzi" zdrowych komórek. Pod tym względem ozon jest równoważny z innymi
tak zwanymi "celowanymi terapiami". Zauważa tylko,  a następnie komunikuje się i
ostatecznie niszczy chore komórki.

Jedynym  znanym  efektem  ubocznym  ozonu  jest  to,  że  może  wywołać  kryzys
leczenia,  zwany  "efektem  Herxheimera". Jest  to  reakcja  odtruwania
organizmu. Chociaż  objawy  mogą  przypominać  grypopodobne  bóle  stawów,  bóle
mięśni,  pocenie  się  lub  nudności,  reakcja  ta  wskazuje  na  zabicie  patogennych
jednostek.

Endotoksyny uwalniane są ze ścian komórkowych umierających patogenów i należy
mieć pewność, że leczenie działa.Ta reakcja trwa od kilku godzin do kilku tygodni. Gdy
patogeny zostały uwolnione z organizmu, objawy znikają - a ciało pozostaje zdrowsze
niż wcześniej, ponieważ nastąpiło odtrucie i oczyszczenie.

Metody podawania ozonu

Istnieją różne sposoby wykorzystania terapii ozonem, w tym:

1. Autohemotherapy

• Gaza ozonowa klasy medycznej jest mieszana z pobraną krwią pacjenta, a 
następnie wlewana z powrotem do osoby, lub

• Ozon jest wstrzykiwany bezpośrednio do żyły. 
Musi to zostać wykonane przez doświadczonego praktyka dożylnego (IV).



2. Ozonowana terapia solna

• Wlewa roztwór soli, który został zmieszany z gazem ozonowym. 
Musi to zostać wykonane przez doświadczonego praktyka IV.

3. Przezskórna sauna ozonowa

• Gaz ozonowy podaje się za pomocą sprayu do sauny, który jest mniej inwazyjny 
niż IV, ale równie skuteczny.

• Takie podejście ma dodatkową zaletę, polegającą na ulepszaniu leczenia 
ozonem z leczącym działaniem ciepła.

• Wentylator należy obrócić w kierunku sauny, aby wyeliminować bezpośrednie 
oddychanie ozonem, które może uciec z otworu, w którym wyskakuje głowa.

• Dostępne w centrach leczenia.

4. Wsuwanie

• Zasadniczo wlew lub oaza ozonowa, w których pacjent dostaje ozon przez 
cewnik wprowadzony do odbytu lub pochwy.

• Może być podawany samodzielnie.

• Jeśli wykonuje się insuflację w odbycie, ważne jest, aby okrężnica była starannie 
oczyszczona. Zaleca się serię okrężnicy z wykwalifikowanym terapeutą jelita 
grubego. Jeśli jelita zostanie uderzone materiałem kałowym uwięzionym w 
fałdach jelit, ozon może również zostać uwięziony. W wyniku tego brzuch może 
ulec nadęciu, co powoduje, że pacjent czuje się niekomfortowo i 
prawdopodobnie ma mdłości.

• Wtłaczanie ucha może być potencjalnym zapobiegawczym lekarstwem na 
chorobę Alzheimera. (Chociaż istnieją anegdotyczne dowody na poparcie tego, 
nie ma dowodów naukowych, że to podejście działa). Może być również 
pomocne w przypadku raka mózgu.

5. Aplikacja stomatologiczna

• Dentyści regularnie stosują ozon w leczeniu przyzębia, leczeniu kanałowym, 
nadwrażliwości zębów i infekcjach kości.

• Niektórzy praktykujący uważają, że zastosowanie ozonu w gnijącym zębie może 



zatrzymać lub nawet całkowicie odwrócić proces zaniku.

6. Torba do sauny

• Pacjent dostaje się do torby lub garnituru (po wyjściu z prysznica) po wzięciu 
prysznica.

• Następnie kombinezon lub worek wypełniony jest gazem ozonowym do 
absorpcji przez skórę przez 45 minut.

• Wentylator jest używany do zdmuchiwania każdego uchodzącego ozonu.

7. Miejscowe ozonowane oleje

• Oleje z powodzeniem ozonowane to m.in. oliwa, jojoba, sezam, kokos i wiele 
innych.

• Te ozonowane oleje są pożądane ze względu na ich właściwości antybakteryjne, 
jak również właściwości lecznicze.

• Mogą być również stosowane jako środki nawilżające skórę.

• Stosowane jako oleje do masażu pomagają usunąć kwas mlekowy z tkanek.

• Miejscowe ozonowane oleje są łatwo dostępne w Internecie.

8. Oddychanie ozonowanym olejem

• Oddychający ozon przez filtr oliwy z oliwek jest nie tylko drażniący dla płuc, ale 
pomaga także w usuwaniu infekcji zatok i bólu płuc.

• Jeśli twoje płuca zawierają mikroby, które tam nie należą, oddychanie ozonem 
klasy medycznej może powodować mniejsze i tymczasowe podrażnienie płuc, 
ponieważ drobnoustroje są utleniane i następuje ich oczyszczanie.

• Ozon jest niebezpieczny dla oddychania tylko po zmieszaniu z azotem, ale ozon 
medyczny jest całkowicie bezpieczny, a nawet pożądany do oddychania przez 
olej.

9. Bezpośrednia iniekcja do nowotworu złośliwego

• W przypadku raka piersi możliwe jest bezpośrednie wstrzyknięcie ozonu do 
guza.

• W przypadku raka wątroby można wykonać wstrzyknięcie do żyły wrotnej.



10. Pij wodę ozonowaną

• Pijanie ozonowanej wody rozpoczyna proces zabijania drobnoustrojów 
chorobotwórczych.

Jak przygotować się do leczenia ozonem

Zanim  rozpocznie  się  terapię  ozonem,  warto  wziąć  mieszankę
przeciwutleniaczy. Sugerowana dawka dla dorosłych jest następująca:

• Witamina C - 3000 mg trzy razy dziennie.

• Witamina A - 25 000 jm dziennie.

• Witamina E - 400 iu

• Beta-karoten - 50 mg dwa razy dziennie.

• Pycnogenol lub ekstrakt z pestek winogron - 60 mg dwa razy na dobę.

Po  rozpoczęciu  leczenia  ozonem  witaminę  C  należy  zmniejszyć  do  1000  mg  na
dobę. Wszystkie antyoksydanty i  inne suplementy diety powinny być podawane co
najmniej dwie godziny przed lub po obróbce ozonem.
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Korzyści z sauny tlenowej / ozonowej

• Inaktywuje bakterie, wirusy, drożdże, pierwotniaki, pleśnie i grzyby

• Poprawia krążenie

• Zwiększa produkcję kolagenu i chrząstki

• Oczyszcza krew i układ limfatyczny

• Pobudza metabolizm tlenu

• Hamuje złośliwy metabolizm nowotworu

• Redukuje stan zapalny i ból

• Wydala metale ciężkie

• Normalizuje produkcję hormonów i enzymów

• Poprawia funkcjonowanie mózgu

• Doskonały neutralizator wolnych rodników

• Relaksuje mięśnie, redukując nagromadzenie kwasu mlekowego i zwiększając 
elastyczność mięśni

• Utlenia toksyny, dzięki czemu można je wyeliminować przez skórę, płuca, nerki i 
okrężnicę

• Pobudza rozszerzenie naczyń obwodowych, przyspieszając gojenie

• Przyspiesza procesy metaboliczne narządów wewnętrznych i gruczołów 
dokrewnych, powodując utratę 200-450 kalorii w 20-minutowej sesji

• Zmniejsza zbijanie się krwinek czerwonych, zmniejszając w ten sposób lepkość 
krwi, która prowadzi do gromadzenia się płytki tętniczej

• Zmienia tlenek węgla (CO) - gorszy wolny rodnik w organizmie - w zasadniczy 
dwutlenek węgla (CO 2 ).

Podsumowując, ozon ma imponujący talent bycia toksycznym dla niezdrowych,
zniszczonych  i  umierających  komórek,  będąc  jednocześnie  nietoksyczny  dla
zdrowych komórek. W przypadku raka jest to ważna terapia wspomagająca dla
dobrego  programu  żywieniowego  połączonego  z  agresywnymi  procedurami
detoksykacji.



Ozon  może  selektywnie  zabijać  komórki  nowotworowe  wśród  wszystkich  innych
chorych komórek w ciele. Ważne jest, aby zrozumieć, że powtarzające się ekspozycje
na ozon, niezależnie od zastosowanego mechanizmu dostarczania, są niezbędne, aby
odwrócić  każdą  chorobę. Ponadto  przydatne  jest  narażenie  się  na  różne  metody
stosowania ozonu.Małe, nieczęste ekspozycje będą nieskuteczne.

Inne zalety terapii ozonem

Regularne  stosowanie  ozonu  ma  wiele  zalet,  poza  tłumieniem  aktywności
nowotworowej. Ponieważ poprawia krążenie, zapewnia bogate w tlen środowisko do
odmłodzenia komórek. Może usuwać płytki nazębne z tętnic, przywracać równowagę
kwasowo-zasadową,  poprawiać  przyswajanie  składników  odżywczych  i  usuwać
toksyczne osady z jelit i okrężnicy. Wszystkie te działania ozonu sprawiają, że jest on
niezwykle potężnym narzędziem do przedłużania życia i zapobiegania starzeniu.

Oficjalne stanowisko NCI i FDA w sprawie tlenu / ozonu i raka

Zajęło  National  Cancer  Institute  (NCI)  na  kilka  dziesięcioleci  -  ale  w  1952  roku
ostatecznie poparli ustalenia Otto Warburg i zrozumienia raka.

Pomimo dużej części reszty świata, która bezpiecznie i skutecznie wykorzystuje ozon,
oficjalne  stanowisko  Amerykańskiej  Agencji  ds.  Żywności  i  Leków  (FDA)  dotyczące
terapii ozonem nadal istnieje. W Rejestrze Federalnym z lutego 1976 r. I zmienionym
we  wrześniu  1989  r.  FDA  ogłosiła:  "Ozon  jest  toksycznym  gazem  bez  znanych
zastosowań medycznych." Stanowisko to pozostaje niezmienione.

Gdzie uzyskać ozon i jak kupować sprzęt

Terapie i sprzęt do terapii ozonu są dostępne u niektórych lekarzy, choć nie są szeroko
promowane. Generatory  ozonu znacznie  obniżyły  cenę w ciągu ostatnich kilku lat,
czyniąc je bardziej przystępnymi cenowo do użytku domowego.

Jeśli  nie  robisz  IV,  potrzebujesz  tylko  dodatkowego  koncentratora  tlenu,  w
przeciwieństwie do zbiorników,  które dają  czysty tlen. Koncentrator  dostarcza 98%
stężonego  tlenu. Dzięki  temu  sprzętowi  możesz  podać  sobie  niedostateczne
odbytnicy  na  problemy  trawienne; insuflacje  pochwy  na  infekcje  dróg  moczowych
(ZUM) i opryszczkę; i wdychania ucha w przypadku infekcji ucha.



Podsumowanie artykułu

• Brak zdrowia, który istnieje w każdej chorobie nowotworowej, bez wyjątku
(bez względu na lokalizację lub stadium raka), ma związek z zaburzonym,
beztlenowym oddychaniem komórek organizmu.

• Leczenie tej choroby powodującej raka - Terapia Ozonowa - jest dostępne
od wielu dziesięcioleci. Jednak jest niewielu praktykujących, którzy oferują
je w USA, a większość ludzi nigdy nie słyszała o terapii ozonowej.

• Terapia  Ozonem  jest  bardzo  wszechstronna  i  otrzymała  dużą  uwagę  w
alternatywnych  kręgach  medycznych  i  badawczych  ze  względu  na  jej
niezwykły potencjał leczniczy.

• Ozon był stosowany medycznie do dezynfekcji i leczenia chorób od czasu
ich odkrycia. W 1896 r. Nikola Tesla opatentował pierwszy generator ozonu
w Stanach Zjednoczonych. Ozon był używany jako bezpieczny i skuteczny
oczyszczacz wody od ponad wieku.

• Ozon  ma  imponujący  talent  bycia  toksycznym  dla  niezdrowych,
zniszczonych  i  umierających  komórek,  a  jednocześnie  nietoksyczny  dla
zdrowych komórek. W przypadku raka jest to ważna terapia wspomagająca
dla  dobrego  programu  żywieniowego  połączonego  z  agresywnymi
procedurami detoksykacji.

• Istnieje  wiele  sposobów  podawania  ozonoterapii. Terapie  i  sprzęt  do
terapii  ozonu  są  dostępne  u  niektórych  lekarzy,  choć  nie  są  szeroko
promowane. Generatory ozonu znacznie obniżyły cenę w ciągu ostatnich
kilku lat, czyniąc je bardziej przystępnymi cenowo do użytku domowego.
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