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ForMedical ou psicológica condições nem para reclamar para prevenir, tratar, curar ou atenuar tais
condições. O autor e do editor não estão fazendo uma tentativa para recomendar específico produtos
como o tratamento da doença, e não têm qualquer interesse financeiro na venda das substâncias
descritas neste livro. Ao apresentar esta informação,nenhuma tentativa está sendo feita para permitir
o diagnóstico, tratamento, cuidados ou reabilitação de indivíduos, ou aplicar médica saúde, mental
ou desenvolvimento humano princípios, para proporcionar diagnóstico, tratamento, ou operando de
prescrição de qualquer doença humana, dor, lesão, deformidade ou condição física. a informação
aqui contidas não se destina a substituir um relacionamento um-a-um com um médico ou
profissional de saúde qualificado. Portanto, o leitor deve bemade iente de que esta informação não
pretende ser um conselho médico, mas sim um compartilhamento de conhecimento e informação a
partir da pesquisa e da experiência do autor. A editora e o autor incentivá-lo a fazer a sua própria
saúde decisões de cuidados com base em sua pesquisa e em parceria com uma qualificada
profissional de saúde. Você e só você é responsável, se você optar por fazer
nada com base no que você lê.
As informações que você está prestes a ler neste livro não só irá chocá-lo, mas também raiva
e excitar ao mesmo tempo. Ele vai chocá-lo, porque o simples terapia aqui apresentada pode ser a
coisa mais próxima de um panacéia que você já encontrou, e ainda que tenha sido deliberadamente
suprimido por aqueles que se importam menos com proteger a saúde das pessoas do que sobre seu
próprio interesses financeiros. É willmak e você irritado porque você pode tem parentes, amigos e
entes queridos que sofreram desnecessariamente de doenças evitáveis, ou mesmo morrido,porque
esta informação não tenha sido divulgado o vigilante como deveria ter sido. E, finalmente, ele vai
excitar te porque a terapia simples, que é o objecto do presente livro pode bem ser o que seus
defensores chamam de "o mundo maior milagre de cura de todos os tempos. "
Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente você achar que é difícil acredito que
qualquer terapia única substância ou elemento poderia têm como um espectro de eficácia de longo
alcance e largo quando se trata de cura de doenças. Você tem toda a razão de ser cético. Você pode
estar pensando: "Como poderia algo tão simples, na verdade, ser a resposta para toda a saúde do
nosso complexo problemas? '
Mas o fato é, conceitos simples são muitas vezes as mais os poderosos e, mesmo assim, o
mais ignorado. isto é particularmente verdadeiro no campo da saúde. Durante os últimos sete
séculos, nós, como sociedade foram programadas para considerar o endurecimento ou cura da
doença como uma desconcertante e ciência complicada que é melhor deixar nas mãos dos médicos
praticantes. Como resultado, temos vindo a confiar quase que exclusivamente na informação que
nos é dispensada a por médicos e os prestadores de cuidados de saúde que são eles próprios
normalmente desinformados sobre as opções de cura alternativas que podem ser melhor para o
tratamento de doenças que o médico padrão tratamentos constituídos de medicamentos, cirurgia,
radiação ou outros
terapias.
O que você está prestes a aprender com este livro é um simples,terapia de baixo custo que
pode ser autoadministrado em casa em menos de um minuto, e custa cerca de 1 centavos e meio por
dia. um
cerca de 15.000 europeus médicos, naturopatas e homeopatas proporcionaram essa terapia poderosa
mais de 10 milhões de pessoas nos últimos 70 anos para tratar mais de 50 doenças diferentes, mas
em os EUA, tem sido relativamente desconhecido por razões que ficarão claras como você
ler o resto deste livro.
Antes de revelar o que é que a terapia, é necessário apresentar uma história abreviada da
medicina e como ela evoluiu para o sistema, complicada complexo de cura que é praticado hoje. A
partir deste condensado recontar dos acontecimentos, pode-se inferir que o processo de 'cura'
doença não tem de ser o caro e muitas vezes invasivos procedimento é atualmente. Há um mais
fácil, mais orgânica e uma abordagem muito mais eficaz para cura de doenças e
manutenção de uma boa saúde, que tem sido obscurecida por a ciência altamente complexa (e

negócios) e de medicina produtos farmacêuticos.
Desde os primórdios da medicina séculos atrás, desinformação sobre a cura foi propagada
para o público através de vários métodos. O primeiro método usado, especialmente durante a Peste
Negra no dia 14 e 15 séculos, foi a abordagem da "autoridade tradicional" para a ciência e
medicina. Este consistiu na idéia de que se um proeminente pessoa declarada algo seja verdade,
então deve ser assim e observou nada em contrário era considerado como umanomalia.
Séculos mais tarde, os médicos como Ibn al-Nafis (considerado como 'fisiologista maior da
Idade Média') e Vesalius (fundador da anatomia humana moderna) substituiu anterior doutrinas e
discreditedmany das teorias de "tradicional autoridades ", com doutrinas derivadas de suas
explorações em fisiologia e anatomia.
Avançando para o século 20 em evidências com base em a medicina começou a emergir, em
que as formas mais eficazes de fazer as coisas (também chamado de "algoritmos de prática 'ou
melhor' práticas) foram identificados através de métodos científicos e ciência da informação
moderna global. A prova foi agrupada; protocolos padrão foram desenvolvidas e, posteriormente,
disseminado para os médicos e profissionais de saúde. O problema com a abordagem da "melhor
prática" é que ele serviu para suprimir todas as outras abordagens alternativas para o tratamento.
Além disso, os métodos científicos utilizados na elaboração conclusões, embora aparentemente
lógico e imparcial (portanto, de confiança), foram realmente falho.

As doenças mais temidas de Todos os Tempos
• O que é terapia de oxigênio?
• Por que a terapia de oxigênio funcionam tão bem?
• Ozônio e Peróxido de Hidrogênio
Essa é a doença mais temida na América? Segundo uma pesquisa Gallup, medo de AIDS
supera o medo de câncer, doenças cardíacas e até mesmo cegueira. Que pode ser porque ...
• "Muitos norte-americanos acreditam que quase todos são suscetíveis à doença mortal
"(fonte: New York
Vezes 6/22/08);
• O número de pessoas que foram diagnosticadas com AIDS em os EUA tornou-se alarmante
em ascensão para 35.219, e reivindicando 20.352 vidas (fonte: Centros de Controle de Doenças), e
• O mais importante, é um fato aceito que a AIDS é
não só incurável, mas também fatal.
Com os pontos em mente, qual seria a sua reação se você ouviu a notícia de que dezenas de
pacientes com AIDS têm não apenas reverteu suas sentenças de morte, mas tornaram-se
completamente livre da doença e agora vivem normal,uma vida saudável?
Sua reação seria provavelmente um de descrença,não é? Enquanto você pode ter ouvido
falar de um ou dois
Vítimas da Aids que foram curadas milagrosamente, talvez através de algum método de cura não
convencional, espontânea recuperação ou intervenção divina, você provavelmente apelidou esses
casos um acaso. Mas quem sofre várias dezenas de Aids ser curado pela modalidade de cura mesmo
já não podia ser considerado um golpe de sorte, poderiam?
Agora, considere a segunda doença mais temida América. É o grande C-câncer. Não há
praticamente ninguém em América que não conheço pessoalmente alguém que tem
foi diagnosticado com, ou morreu de, câncer. Estima-se que pelo menos 560 mil norte-americanos
morrem de câncer a cada ano(cerca de 1.500 mortes por dia). Segundo a American Câncer Society

", a probabilidade de que um indivíduo, no curso de sua vida, irá desenvolver câncer ou morrer com
ele "é 1 em 2, para os homens (50%), e 1 em cada 3 para as mulheres (33,3%). extrapolando
a partir da relação masculino-feminino de 49:51, as chances que qualquer indivíduo, homem ou
mulher, vai ter câncer no sua vida é de 41%! Esta previsão parece bastante aterrorizante, para dizer
o mínimo. Mas e se eu lhe dissesse que há uma notável, mas muitas vezes
terapia esquecer que rotineiramente "cura" do câncer, mesmo em casos em que a doença não foi
detectada precocemente, e mesmo que ela passou a ser fase final de câncer terminal? E por "curar",
não significa simplesmente o alívio dos sintomas, mas em vez disso,a erradicação definitiva de
cancro e de saúde subsequente restauração. Será que você acredita que isso é possível e que estes
tipos de curas já estão acontecendo todos os dias ao redor do mundo?
Eu estava inicialmente cético quando eu encontrei o
terapia simples que supostamente trouxe sobre estes curas milagrosas. No entanto, os resultados do
caso incontável estudos foram tão conclusivo, e as provas tão irrefutáveis que logo foi convencido,
sem dúvida que este era melhor arma absoluta da humanidade para a prevenção e cura
não apenas as duas doenças mais temidas (AIDS e câncer), mas
praticamente todas as doenças.
Se você ou seus entes queridos estão sofrendo de alguma doença que se caracteriza por
vírus, bactérias, toxinas, patógenos e microorganismos de outras doenças, você não pode
dar ao luxo de ficar sem a terapia descrita neste livro. Ou se acontecer de você ser uma das
inúmeras pessoas que teme que um dia você vai ter uma doença que "é de família" ou
talvez desenvolver uma das muitas doenças que vem de envelhecer ou de escolhas de estilo de vida
ruins, esta terapiacolocar seus medos para descansar.

O que é terapia de oxigênio?
A terapia de oxigênio é um termo que refere-se a uma série de diferentes práticas em que o
ozônio, oxigênio ou peroxido de hidrogênio são administrados para fins terapêuticos. enquanto
existem várias formas de terapia de oxigênio, muito da discussão neste livro vai focar o uso
terapêutico de ozono médico e peróxido de hidrogênio (também chamado bio oxidativa
terapias), que renderam a maioria impressionante efeitos no invertendo o mais amplo espectro de
doenças mais e mais pessoas ao redor do mundo estão sobre estas terapias em tandem como uma
cura para todos para uma variedade de doenças
e doenças, e eles estão rapidamente se tornando os métodos de escolha para erradicar a doença.
A terapia de oxigênio não é nova. O primeiro caso registrado uma paciente com inalações diárias de
oxigênio e com sucesso a curou de tísica (um nome arcaico para tuberculose). Os resultados do
tratamento foram publicados em a Gazette de Santé. Em 1820, observações práticas sobre a
utilização de oxigênio na cura de doenças, foram publicadas pelo Dr.Daniel Hill, um cirurgião que
foi um dos primeiros defensores do terapia de oxigênio. A terapia de oxigênio foi citado como
sendo fundamental para tratar com sucesso casos de nervoso epilepsia debilidade, hidrocefalia e
scrophula.
Em 1857, The Lancet publicou um artigo de S.B. Birch,MD, em que foi sugerido que um
paciente doente necessita "Mais oxigênio do que ele pode eventualmente obter sob muitos
circunstâncias e em muitos estados patológicos do atmosfera em torno dele. "Ele ainda escreveu que
oxygenmay bem ser um poderoso agente terapêutico, mas, no momento, o
profissão médica esquecido ou ignorado oxigênio como medicina, devido à falta de processos
equitativos numa escala suficiente prática.
Durante o resto do século 19 super oxigenacoes, e inalação de gás de oxigênio foram
reconhecidos como tendo valor terapêutico e, como um remédio eficaz para a doença. o
Século 20 inaugurou o uso de oxigênio na medicina e cirurgia, bem como a injeção intravenosa e
oral de oxigénio insuflação rítmicas de oxigênio para fins terapêuticos .Em 1915, um médico

alemão chamado Albert Wolff tornou-se o primeiro médico a usar o ozônio para tratar pacientes
com doenças de pele.Na década de 1950, vários médicos alemães começaram a usar ozônio
(ao lado principais modalidades terapêuticas) para tratar cancro. Na mesma década, a terapia de
oxigênio hiperbárico começou a se tornar o foco de muitos estudos clínicos e foi usado por
pesquisadores de câncer. Este modo de oxigenoterapia empregadas câmaras hiperbáricas, em que o
paciente inala 100% de oxigênio a uma pressão superior a atmosférica normal pressão. Desde a
década de 1950 para o oxigênio, presente hiperbárica
A terapia tem ajudado a curar e restaurar a função para as pessoas com vários distúrbios
neurológicos e lesões, uma lista parcial de que se segue:
• Doença de Alzheimer
• Doença de Parkinson
• Diabetes
• Curso
• Esclerose Múltipla
• Doença de Lou Gehrig (esclerose lateral amiotrófica)
• lesão cerebral
• Dificuldades de aprendizagem
• Paralisia Cerebral
• Síndrome da Fadiga Crônica
• autismo
Por que terapia de oxigênio funcionam tão bem?Como discutido no capítulo anterior, o
oxigênio compreende 62% a 71% do corpo, e é o mais abundante do corpo e um elemento
essencial. Noventa por cento (90%) de todos os nossos biológico energia vem de oxigênio.
Além disso, quando você considera que causadores de doenças microorganismos, vírus,
bactérias e agentes patogénicos não puder sobreviver em ambientes ricos em oxigênio, você começa
a ver o porquê A terapia de oxigênio é a arma mais poderosa para lutar doença. Um corpo altamente
oxigenada não só é imune a doença, mas também destrói a doença que já existe na corpo.
Se o oxigênio fosse realmente uma cura para todos praticamente todas as doenças,
pode-se chegar à conclusão errônea de que a profunda respiração é tudo um realmente precisa para
criar um rico em oxigênio ambiente no corpo. Infelizmente, isto não é o caso.
O fato é que, mesmo que as nossas cidades, vilas e outras residencial áreas tiveram de ar
limpo, com grandes quantidades de oxigênio(o que não fazer por causa de poluição do ar), e mesmo
se os seres humanos se lembrou de respirar profundamente por todo o dia (o que não fazer), ainda
não seria possível tomar tanto oxigênio quanto o nosso corpo necessita para que ocorra a
cicatrização e saúde para ser restaurado.Além disso, a inalação de oxigénio simplesmente não é
suficiente.
Apenas 15% do oxigénio inala é absorvido pela corrente sanguínea. Oxigénio deve inserir o
sangue, e do sangue,
por sua vez, necessita de entregá-lo para as células e tecidos do corpo. Este, então seria elevar os
níveis de oxigênio nos tecidos, matar bactérias, vírus e células de tecidos defeituosos, permitir
saudável células de sobreviver e multiplicar-se mais rapidamente e, em última análise
criar um sistema imunológico mais forte.
As terapias bio-oxidativas apresentadas neste livro estimulam o movimento dos átomos de
oxigênio da corrente sanguínea para as células a um grau maior do que é normalmente
alcançado por outros meios. Com maiores níveis de oxigênio no os tecidos, as bactérias e os vírus
são mortas juntamente com tecidos defeituosos das células , células normais e sobreviver multiplo
polímetro rapidamente, e o resultado é um corpo saudável.Uma das descobertas mais importantes
de apoio oxigenoterapia ocorreu em 1931, quando o Dr. Otto Warburg
ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por provar que os vírus não podem proliferar ou
existir em um ambiente com altos níveis de oxigênio. Isso é porque os vírus são anaeróbias, o que

significa que eles ocorrem e prosperar na ausência de oxigênio. Dr. Warburg foi citado como
dizendo:"Privar uma célula de 35% de seu oxigênio por 48 horas e ele pode tornar-se cancerosas.
"Ele afirmou ainda que a principal causa do o cancro é oxigénio insuficiente ao nível celular,
e que As células cancerosas não conseguem sobreviver em um ambiente de oxigênio de alta. Um
em cada três adultos na América tem câncer, mas a maioria das incidências estão ainda sem
diagnóstico e sem ser detectado. Além disso, todos os seres humanos sendo que as células
cancerígenas existentes no organismo, que estão apenas em busca de um ambiente de baixo
oxigênio onde eles podem se multiplicar em um ambiente sem oxigenio.Não foram inúmeros
estudos provando conclusivamente que aumentou a oxigenação, quer sob a forma de
peróxido de hidrogênio do oxigênio ozônio, ou hiperbárica traz sobre a destruição de vírus.
Encolher tumores cancerígenos quando colocado em contato com o oxigênio. Os estudos
realizados por outros pesquisadores e médicos têm provado que Não só as células cancerígenas,
mas quase todos os toxinas, bactérias,vírus, patógenos e microorganismos de doenças são oxidado e
mortos em ambientes de oxigénio elevados. Como resultado, agora sabemos que o câncer e outras
doenças que causam células simplesmente não pode sobreviver e prosperar em um corpo que é
rico em oxigênio. As células normais, por outro lado, que requerem oxigênio como fonte de vida, e
dependem de oxigênio para manter a função e viabilidade, prosperar e tornar-se saudável em um
ambiente rico em oxigênio.
O corpo humano como um todo é rejuvenescido e recebe inúmeros saúde benefícios da
terapia de oxigênio.Louis Pasteur, o químico francês do século 19 notável e microbiologista mais
conhecido por suas descobertas notáveis nas causas e prevenção da doença, se retratou sua teoria do
germe da doença em seu leito de morte, afirmando: "O micróbio não é nada. O terreno é tudo. "O
terreno de que falou não é o sistema imunológico, mas o oxigenado ambiente do corpo humano. A
enfraquecida ou estado suprimido do sistema imune ocorre apenas quando o corpo humano não tem
oxigénio, permitindo assim a patogenicidade micróbios para se reproduzir.
Isto foi corroborado por Rudolph Virchow, o alemão médico que foi chamado de "pai da
patologia" e fundou o campo da Medicina Social. Depois de um ilustre carreira médica, ele era
conhecido por ter dito: "Se eu pudesse viver minha vida de novo, gostaria de dedicá-lo a provar que
os germes buscar seu habitat natural, o tecido doente, em vez de ser a causa de o tecido doente; por
exemplo, os mosquitos procurar o água estagnada, mas não causam a piscina para tornar-se
estagnado. "
Da mesma forma, germes, bactérias, vírus e agentes patogénicos não causar doença, mas sim
procurar ambientes bem melhores onde podem desenvolver-se que está em o corpo privado de
oxigenio
Agora existe um consenso geral entre saúde holísticapraticantes e alguns membros
iluminados da médica estabelecimento sobre a necessidade de o organismo para oxigenar
prevenir e até mesmo curar o câncer e outras doenças degenerativas
doenças.
De ozono (O3) e de peróxido de hidrogénio (H2O2) é a substâncias mais simples
disponíveis para efetivamente oxigenar o corpo. Seus mecanismos de ação são semelhantes, isto é,
quando dissolvem-se no corpo, ambos dão-se o extra átomo de oxigénio na sua configuração
molecular, assim produzindo um ambiente rico em oxigénio no organismo. Do duas substâncias, a
água oxigenada é mais facilmente disponível e fácil de usar.
A única razão pela qual a indústria médica e da indústria farmacêutica não abraçaram esta
poderosa solução para a prevenção e cura de doenças porque não é nenhum incentivo financeiro
para isso. Tanto o ozônio e hidrogênio peróxido não são patenteáveis as substâncias e são muito
barato de fabricar e de utilizar. Além disso, como mencionado no capítulo anterior, os meios de vida
de médicos,hospitais e outros estabelecimentos médicos seria ameaçado se praticamente todas as
doenças eram para ser erradicada por a boa administração de ozono ou peróxido de hidrogênio.

Ozônio e Peróxido de Hidrogênio
Terapia de ozônio tem sido utilizado com sucesso para variedade de doenças (ver lista
abaixo), incluindo a Aids. Alemão médicos, como o Dr. Horst Kief, S. Dr. Rilling e Renate Dr.
Iffezheim trataram com sucesso e curado uma série de Pacientes com AIDS. Várias dezenas de
pacientes de Aids ter invertido suas sentenças de morte, graças ao trabalho desses médicos.
Um médico de Stuttgart, Dr. Alexandre Preuss,fez suas anotações sobre o uso da terapia de ozônio
para tratar a AIDS amplamente disponível, e os resultados têm sido promissores. Desde Dr. Preuss
fez uma política de nunca se afastar quaisquer pacientes que procurou a terapia do ozônio para o
tratamento da AIDS, nem ele utilizar qualquer protocolo clínico formal que teria prestado suas
descobertas como aceitável para o estabelecimento médico como um estudo clínico, histórias seus
casos são considerados anedótica e, portanto, não aceito como prova médica de que a terapia é
eficaz. No entanto, é inegável que o Dr.Preuss tem utilizado com sucesso a terapia do ozônio para
curar pelo menos 10 pessoas de AIDS, que anteriormente tinha sido uma incurável
doença.
Na década de 1980, um número de médicos americanos começaram experiências com a
infusão de sangue do ozônio para tratar uma variedade de doenças. A Companhia Medizone em
Nova York obteve permissão do FDA em 1986 para levar a cabo experimentos envolvendo a terapia
de ozônio. A terapia envolvida a infusão de ozono (isto é, O3, um "superalimentado" 3-átomo
forma de oxigénio) no sangue de pacientes com SIDA. os resultados foram surpreendentes. O vírus
da Aids foi completamente destruída em vitro com qualquer nível de toxicidade. A empresa estava
em processo de receber permissão da FDA para começar humana teste em 1987, mas a FDA
subitamente parado o processo. A razão exata para o atraso é desconhecida, mas há uma
variedade de teorias. Uma delas é que Burroughs Wellcome Empresa, a empresa farmacêutica que
havia pedido uma patente sobre o AZT (a primeira droga para uso contra o HIV e SIDA) em 1985,
fez campanha contra theMedizone testes em humanos AZT porque estava prestes a ser aprovado
para distribuição em 1987. O motivo "oficial" dado pela FDA para protelar a Medizone ensaios é
que o teste ainda precisa ser realizado antes de testes em humanos podem começar. Qualquer que
seja a verdadeira motivo pode ser, a tenda manteve o público em geral desconhece
os seguros, eficazes e de baixo custo possibilidades de tratamento
oferecido pelo ozono.
Ao contrário de medicamentos contra a Aids (como AZT) que sobrecarregam o fígado e
sistema imunológico com substâncias tóxicas, o ozônio supera o Vírus da AIDS simplesmente
oxidação das moléculas no interior de o vírus. Quando as moléculas de ozono se dissolver no
sangue, que libertam o seu átomo de oxigénio 3, desse modo causando hiper-oxigenação, que
destrói todos os vírus e as doenças microorganismos, deixando as células normais ileso.
Hoje em dia, é possível receber a terapia de ozono através infusões de sangue em consultórios
médicos, seleccione '. enquanto a maioria médicos tradicionais ainda não começou a oferecer esta
terapia,não é difícil encontrar uma lista de médicos iluminada profissionais, clínicas e hospitais que
oferecem terapia de ozônio.Basta fazer uma pesquisa em qualquer motor de busca na Internet,
usando "de ozônio terapia ", bem como a sua cidade ou país, como palavras-chave. lá
É também uma fundação chamada International Bio-Oxidative Medicina da Fundação que
pode fornecer uma lista de médicos treinados e experientes na prática de bio-oxidativo terapias. As
informações de contato é o seguinte: International Bio-Oxidative Medicine Foundation, P.O. caixa
61767, Dallas / Fort Worth, Texas 75261.Infusão de sangue de ozônio é um procedimento
surpreendentemente simples.Implica definir um litro de sangue do paciente,
SIDA
colite
leucemia

Doença de Alzheimer
Colesterol (Alta)
úlceras de perna
arteriosclerose
cistite
mononucleose
artrite
eczema
Esclerose Múltipla
acne
fungo
Feridas abertas e feridas
queimaduras
gangrena
Doença de Parkinson
câncer
A doença da gengiva
proctite
Doenças Cardiovasculares
hepatite
próstata
candidíase
herpes
tricomoníase
Cirrose do fígado
linfomas
Levedura e infecções fúngicas
As pessoas descobriram que elas permanecem livres da doença após conclusão dos
tratamentos, desde que se comprometer com um dieta saudável e exercício físico. Outra alternativa
para o uso de ozono sem a necessidade infusão de sangue, ou sem ter que procurar um médico
que administra infusão de ozônio, está bebendo água ozonizada. Água ozonizada, a qual é
simplesmente a água que foi infundido com ozônio através de um ozonizador, é uma maneira
eficiente de oxigenar do corpo e acelera o processo de cicatrização.Mais de 100 anos atrás, o ozônio
foi usado para purificar a beber água na Europa. As suas características únicas fazem com que seja
adequado para a purificação de água, e lhe assegura a água potável limpa e segura, pois elimina
99,99% das bactérias e vírus presentes na água. A Ambiental dos EUA Protection Agency (EPA),
ainda afirma que o ozônio é um tratamento de água que protege as pessoas de E-Coli.
Ozonização da água também é usada por vários metropolitana distritos de água para melhorar a
qualidade e o sabor da bebida água. Empresas de engarrafamento de água principais utilizá-lo para
esterilização, e da indústria de alimentos usa-lo para limpar alimentos antes da distribuição. Além
de ozono sendo o único solução de purificação de água natural, a pesquisa mostra que água potável
ozonizada tem contribuído significativamente para a
Proctite
Doenças Cardiovasculares
Hepatite
Próstata
Candidíase
Herpes
Tricomoníase

Cirrose do fígado
Linfomas
Levedura e infecções fúngicas
cura de carcinoma, úlceras, doenças da gengiva, alergias, resfriados,
gripe, aftas, gastrite, feridas, infecções fúngicas, circulatório
problemas, infecções dentárias, dores de cabeça e uma série de outros
doenças.
Beber 6 a 8 copos de água ozonizada diária estabelece um nível elevado de oxigenação no
corpo, facilita desintoxicação e acelera o processo de cicatrização. Tem muitos ozonizadores baratos
no mercado que você pode encontrar fazendo uma pesquisa na Internet com a frase chave da água "
ozonizador. "
Enquanto a administração de ozono através do sangue ou perfusão beber água ozonizada são
protocolos simples para o combate doença, de longe, a mais simples, e igualmente viável e eficaz
forma de oxigenar o corpo, é através de peróxido de hidrogénio administração. Nos capítulos que se
seguem, você vai aprender mais sobre descobertas que envolvem o uso terapêutico de peróxido de
hidrogênio, bem como como você pode usá-lo em casa para prevenir e curar uma grande variedade
de doenças e enfermidades.

Uso terapêutico de Peróxido de Hidrogênio:
Uma Breve História
• Aplicações atuais
• Peróxido de Hidrogênio como alternativa
a Interferão
• Será Peróxido de Hidrogênio Faça
Cirurgia Periodontal obsoleta?
• A solução para o alcoolismo
• Inversão Brain Damage Diário
• O que os médicos estão dizendo
A forma mais simples de terapia envolve o uso de oxigénio de peróxido de hidrogénio,
porque não é apenas eficaz, mas também bastante fácil para qualquer um administrar em casa em
um custo muito baixo. Ao longo dos últimos 70 anos, cerca de 15000 médicos, naturopatas e
homeopatas na Europa prescreveram peróxido de hidrogênio a mais de 10 milhões pessoas para
tratar mais de 50 doenças diferentes.Terapia de peróxido de hidrogênio funciona no mesmo patamar
como terapia de ozônio: Ela dá ao corpo uma alta concentração de oxigênio para que as células
doentes morrem e as células normais são revitalizada. Uma vez que o peróxido de hidrogénio
(H2O2) é simplesmente água com um átomo de oxigénio adicional, quando o peróxido de
hidrogénio é absorvida pelo corpo, ele faz a mesma coisa ozono faz com o seu átomo de oxigênio
extra-libera esse átomo extra em o sangue, criando assim um fluxo de oxigênio.
Além disso, o peróxido de hidrogénio aumenta a oxigénio e dissociação da hemoglobina,
maximizando assim a entrega de oxigénio do sangue para as células doentes. Esta entrega do
oxigénio para as células e tecidos é essencial para a criação do oxigênio necessário para impulsionar
a manutenção de um ambiente saudável que é inóspito para a doença.

Uso terapêutico de Peróxido de Hidrogênio:
Uma Breve História Durante o reinado da rainha Victoria mais de 170 anos atrás,
quando a Índia ainda era uma colônia britânica, os povos indígenas descobriu que o peróxido de
hidrogénio adicionado em pequenas quantidades para água potável curado de uma variedade de
doenças do menor queridos como gripes e resfriados todo o caminho para os graves como
cólera e malária. Devido a sua ameaça de uso da britânica venda de drogas de monopólio, eles
contrataram um repórter disfarçado um médico para fabricar uma história sobre uma criança que
supostamente morreu de uma lesão cerebral como resultado de hidrogénio levando
peróxido. Vindo froma de "doutor", a história foi aceito como a verdade, mesmo que isso nunca
aconteceu.
A desinformação tática funcionou e os povos indígenas abandonaram a prática
de tomar o peróxido de hidrogênio em favor da compra de medicamentos britânicos.
DuringWorldWar I, médicos usaram injeções intravenosas de peróxido de hidrogênio com sucesso
para tratar pneumonia. Em verdade, era um tratamento chave para as pessoas que adoeceram
durante a epidemia de pneumonia que eclodiu logo após a guerra.Em 1920, um médico britânico na
Índia chamado T.H. Oliver foi o primeiro a utilizar uma infusão intravenosa de hidrogénio
peróxido de tratar um grupo de 25 pacientes indianos que estavam criticamente doente, com
pneumonia. Peróxido de hidrogênio Dr. Olivertratamento efetivamente reduzir a taxa de
mortalidade padrão para pneumonia de 80% para 48%.Desde então, a terapia com o peróxido de
hidrogénio tem sido estudada nos principais centros de pesquisas médicas em todo o mundo,
incluindo Baylor University, Yale University, University da Califórnia (Los Angeles) e da
Universidade de Harvard, nos EUA, bem como nas escolas médicas na Grã-Bretanha, Alemanha,
Itália, Rússia, Canadá, Japão e Cuba.
Outra pessoa que também é considerado um pioneiro no uso da terapia de peróxido de
hidrogênio é o padre Richard Willhelm. Durante a década de 1940, ele criou preocupação para a
Educação de peróxido de hidrogênio (ECHO) para espalhar a palavra sobre os inúmeros benefícios
da terapia de peróxido de hidrogênio.Encontrou o peróxido de hidrogénio particularmente útil no
tratamento de doenças de pele, poliomielite e doença mental trouxe em por infecções bacterianas, e
acreditava que iria provar uma tratamento integral para muitas doenças mais. Ele criou seu
organização sem fins lucrativos com a esperança de informar o mundo sobre a dosagem adequada e
métodos para a utilização do tratamento. No entanto,medicamentos de prescrição também se tornou
popular durante a década de 1940. Portanto, grande parte da atenção que deve foram colocadas no
desenvolvimento de novas formas de administrar o peróxido de hidrogénio se focado no
desenvolvimento e usos de medicamentos em seu lugar.
Na década de 1950, o Dr. Reginaldo Holman conduziu experimentos que envolve a
utilização de peróxido de hidrogénio a 0,45%concentrações adicionadas à água de beber dos ratos
que tinham tumores cancerígenos. Os tumores completamente desaparecido dentro de 15 a 60
dias.Na década de 1960, médicos europeus começaram a prescrever peróxido de hidrogênio para
seus pacientes. Em pouco tempo, o uso de peróxido de hidrogênio se tornou uma parte aceita da
médica
mainstream na Alemanha e Rússia, assim como Cuba.
Embora os tratamentos bem sucedidos foram amplamente divulgadas,Sediadas nos médicos
que tentaram adotar o bio-oxidativo terapias que envolvem o ozono e peróxido de hidrogénio foram
muitas vezes perseguidos por sociedades médicas locais e ameaçadas com a revogação de suas
licenças médicas Como resultado,centenas de pacientes americanos se reuniram para médicos
estrangeiros a cada ano buscando bio-oxidativas terapias-e, infelizmente, uma número incontável de
americanos que não tinha nem ouvido falar desses terapias nem tinha themoney viajar para países
estrangeiros procurar tratamento, teve que sofrer desnecessariamente ou morrer de um incontável
número de doenças.
Hoje, apesar de décadas de sucesso clínico, bio-oxidativo terapias são considerados ainda

"experimental" e não aprovado pela FDA. Mais de 6100 artigos em científica literatura que
comprove o sucesso de ozono e de hidrogénio terapia de peróxido são presentemente em circulação
(com um adicionais 50-100 artigos científicos publicados a cada mês sobre a química e os efeitos
biológicos de ozônio e peróxido de hidrogênio), mas ainda uma grande parte da médica
comunidade continua a negligenciar ou ignorar esse propósito opção de tratamento extremamente
simples e de baixo custo que poderia resolver a crise da saúde. Até à data, embora mais de 15.000
médicos europeus, naturopatas e homeopatas são rotineiramente administração de ozônio médica e
peróxido de hidrogênio para milhões de pacientes, há menos de 500 médicos em os EUA que são
corajosos o suficiente para utilizar estas terapias bio-oxidativas em sua prática. Um razão para isso é
porque as informações sobre o ozônio médica e peróxido de hidrogénio é deliberadamente
excluídos do currículo nas escolas médicas. Além disso, os conselhos médicos não olhar
favoravelmente para médicos licenciados que usam biooxidative terapias em sua prática médica, e
foram conhecida a ameaçar os médicos com a revogação de sua licença (Ou até mesmo a pena de
prisão), se administrar peróxido de hidrogênio ou
ozônio.

Aplicações atuais
Terapia peróxido de hidrogênio tem um número incrível de aplicações. Alternativas
profissionais de saúde, bem como pesquisadores e médicos ainda têm de encontrar uma doença que
faz não respondem bem a ele, e, quando correctamente utilizados há nenhuma riscos conhecidos. As
únicas pessoas para quem o peróxido de hidrogênio administração não é recomendada são
indivíduos que ter sido submetidos a transplantes de órgãos. O peróxido de hidrogênio estimula o
sistema imunológico, e uma vez que o sistema imunitário sistema ataca qualquer corpo estranho que
é diferente do que está normalmente presente em seu corpo, ele identifica um transplantado órgão
como uma substância estranha, que precisa de ser eliminado.
Portanto, há uma possibilidade de que o órgão pode ser rejeitada.
Na seção anterior, 33 foram as principais doenças identificou que foram tratados com
sucesso através de terapia de ozônio administrado através de infusão de sangue. As tabelas a seguir
oferecem uma lista expandida das doenças, bactérias e fungos que são tratados eficazmente por biooxidativas em terapia em geral (incluindo peróxido de hidrogénio).
Doenças / males
SIDA
acne
alergias
doença da Altitude
Doença de Alzheimer
anemia
angina
arritmia
arteriosclerose
artrite
asma
Infecções Bacterianas
bronquite
queimaduras
câncer
candidíase
Doenças Cardiovasculares

Doença Vascular Cerebral
Colesterol (Alta)
dor Crônica
Cirrose do fígado
Cluster cabeça
colite
DPOC
cistite
Diabetes Tipo II
Gangrena diabética
Retinopatia Diabética
Problemas de digestão
eczema
enfisema
Epstein-Barr infecção
alergias alimentares
As infecções fúngicas
fungo
gangrena
gengivite
gum Disease
dores de cabeça
hepatite
herpes
herpes Simplex
herpes Zoster
Infecção pelo HIV
gripe
picadas de insetos
úlceras de perna
leucemia
lúpus eritematoso
linfoma
carcinoma metastático
enxaquecas
mononucleose
Esclerose Múltipla
Feridas abertas e feridas
infecções parasitárias
Doença de Parkinson
doença periodontal
proctite
prostatite
Artrite Reumatóide
zona
sinusite
garganta inflamada
Arterite temporal
tricomoníase
úlceras
Doenças Vasculares
dores de cabeça vasculares

infecções virais
verrugas
infecção por fungos
Actinobacillus
actinomycetermoncomitans
Aspergillus fumiga
Bacillus cereus
Bacteroides
Blastomyces
Campylobacter jejuni
Candida albicans
Coccidioides
Coccidioides immitis
Escherichia coli
Estreptococos do grupo B
Histoplasma capsulatum
Legionella pneumophila
Mucroraceae
Mycobacterium leprae
Neisseria gonorrhoeae
Paraoccidioides
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhi
Salmonella typhimurium
Sporothrix
Staphylococcus aureus
Treponema pallidum
Bio-oxidativas terapia também é um tratamento eficaz para vários tipos de tumores, bem
como vírus, incluindo humanos Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o citomegalovírus,
linfocítica e vírus da coriomeningite Tacaribe vírus.

Peróxido de hidrogênio como
Alternativa à Interferon
Pessoas que sofrem de esclerose múltipla e outras doenças que afetam os sistemas nervoso e
imunológico também beneficiar da terapia de peróxido de hidrogênio. Drogas Interferon
são muitas vezes apontado pelos médicos como o melhor opção de tratamento para doenças
neurológicas, mas são caro e muitas vezes são administrados através de tiros dolorosos.
Eles também vêm com uma série de efeitos colaterais desagradáveis.Terapia de peróxido de
hidrogênio é uma excelente opção, pois da sua capacidade para reforçar o sistema imunitário como
resultado do o aumento na oferta de oxigênio. Curiosamente, a eficácia dos drogas interferon vem
do fato de que eles também, trabalhar por elevar o nível de oxigênio do corpo. Portanto, descobrir
que uma maneira terapia de peróxido de hidrogénio proporciona muitos dos mesmosbenefícios
como interferon, sem os efeitos secundários adversos.Will Peróxido de Hidrogênio
Faça Cirurgia Periodontal obsoleta?
Pessoas que sofrem de doenças da gengiva e outra boca problemas, muitas vezes submetido a uma
cirurgia dolorosa na esperança de aliviar desconforto e parar a progressão da doença. Dr.Paul
Cummings uma vez ensinou técnicas de cirurgia na gengiva Universidade da Carolina do Norte,
mas hoje ele depende fortemente de terapia de peróxido de hidrogénio para obter resultados nunca

antes conseguida. Depois de tratar cerca de 1.000 pacientes com hidrogênio terapia de peróxido, ele
teve uma taxa de sucesso de 98%. Hoje, ele é rápido para informar que a terapia de peróxido de
hidrogênio é mais eficaz do que a cirurgia periodontal, e que periodontal cirurgia é hoje raramente
necessário.
Um paciente em particular, relatou que foi submetida cirurgia de gengiva depois de lutar
com a doença periodontal por um número de anos. Seu médico realizou a cirurgia em uma goma
quadrante da boca dela e recomendou ainda mais cirurgia. Porque ela não podia enfrentar a dor e a
despesa de cirurgia adicional, ela decidiu tentar peróxido de hidrogênio terapia. Depois de utilizar a
terapia em casa, ela descobriu que sua gengivas voltou a um estado saudável, ela não tinha mais dor
ou inchaço, e suas gengivas já não sangrado ou pus produzidos.As possibilidades de terapia com
peróxido de hidrogénio em odontologia são emocionantes, e muitos dentistas começaram a
reconhecer que é mais benéfico do que a cirurgia.
Basta escovar os dentes com um hidrogênio 3%solução de peróxido (ver Fazendo uma solução de
peróxido de hidrogênio a 3% no Capítulo 4) não só previne doenças da gengiva, mas também
branqueia os dentes e cavidades lutas.
A solução para o alcoolismo Outra doença na qual o peróxido de hidrogénio mostrou
grande promessa é o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença crônica, doença progressiva, incurável
envolvendo a incapacidade de controlar o consumo de álcool. Álcool cria um estado de
deficiência de oxigénio nos tecidos do corpo, porque é um tóxico agente que prejudica a respiração
celular. O celular prejudicada respiração causa uma condição chamada hipóxia histotoxic,o que
significa que as células e os tecidos são incapazes de utilizar ou metabolizar o oxigênio da corrente
sanguínea. Portanto, o células e tecidos tornam-se da falta de oxigénio. P.M. Dr. Van
Wulfften Palthe relatou que a inalação de oxigénio supera os efeitos da intoxicação alcoólica.
Curiosamente suficiente, observou-se também que, quando começar a alcoólicos tendo
peróxido de hidrogénio por via oral, que o oxigena corpo, perdem o desejo por uso constante de
alcohol.With H2O2, o desejo de álcool não retornar. Isto levou alguns a concluir que a deficiência
de oxigénio está ligado, de alguma forma de alcoolismo, e não apenas como o seu efeito, mas
também a razão por que a doença é frequentemente crônica e progressiva. Hidrogênio peróxido
inverte o envenenamento do tecido que faz com que o comprometimento da respiração celular em
um alcoólico e restabelece a actividade respiratória das células, permitindo assim los para utilizar o
oxigénio do sangue novamente. Uma inundação de oxigênio, portanto (através da administração de
peróxido de hidrogênio) a prisões doença, impedindo-o de avançar mais.Invertendo Brain Damage
Diário
Outra vantagem potencial da utilização de peróxido de hidrogénio é a inversão do típico
"lesão cerebral ligeira" causado pela privação de oxigênio gradual. Se você mora em uma cidade
onde o ar é deficiente em oxigênio, ou você tem um oxigênio de empobrecimento estilo de vida, as
chances são, função do seu cérebro foi comprometida de uma forma ou de outra. A maioria das
pessoas sofrem falta de oxigênio gradual, mesmo sem conhecê-lo.Cronicamente falta de oxigênio
despercebido faz com que muitos doenças inexplicáveis, como depressão, falta de energia,
irritabilidade, mal-estar julgamento, prejudicada e uma série de outros problemas de saúde.
Administração de peróxido de hidrogênio restaura uma ampla oferta de oxigênio para o cérebro,
inverte o cérebro danos, e de energia aumenta, melhora a atenção, a memória,
concentração e mesmo IQ. As condições de saúde eficazmente tratadas pela correcta administração
da gama de peróxido de hidrogénio a partir de sério, doenças potencialmente fatais para doenças
menores, que são mais incómodos que as condições que comprometem a saúde, tais como acne,
verrugas e halitose. As pessoas ainda acham que, se iniciar a terapia de peróxido de hidrogênio após
o início da gripe, eles se sentem muito melhor no dia seguinte e estão bem por no terceiro dia. O
peróxido de hidrogênio oferece uma infinidade de benefícios que pode ajudá-lo com tudo o que de
doenças graves para o resfriado comum, e é por isso que tem sido referido por muitos como uma
panacéia.
No entanto, aqui está uma palavra de cautela: não tente para usar peróxido de hidrogénio
para a prevenção de doenças ou curar até que você leia este livro inteiro. Embora a FDA tem

peróxido de hidrogénio dada a designação de GRAS (que significa geralmente reconhecido como
seguro), peróxido de hidrogénio é um produto químico reactivo que é tóxico quando concentrada, e
pode causar riscos à saúde se não for usado corretamente. Quando diluída para
níveis terapêuticos, no entanto, é infinitamente benéfico saúde. (Veja a seção Uso Doméstico
intitulado de peróxido de hidrogênio em Capítulo 4 para obter instruções completas.)
Se você optar por usar o peróxido de hidrogênio topicamente, é uma anti-séptico excelente
que pode ser usado para limpar cortes e outros feridas. Você pode aplicar o grau farmacêutico 3%
peróxido de hidrogênio a espécie que está disponível em seu local farmácia (para uso externo)
diretamente sobre a pele. Muitas pessoas acham especialmente eficaz no tratamento de
feridas acne e persistente devido a diabetes. Se você pretende usar o peróxido de hidrogênio
internamente, você vai precisar usar um food-grade fórmula, sobre o qual você vai aprender mais na
próximo capítulo. Finalmente, você pode optar por administrar FOODGRADE
névoa de peróxido de hidrogénio como um spray nasal ou (Veja instruções para usar este método no
Capítulo 4). através o uso de um vaporizador para combater a respiração e seio relacionada
problemas.
O que os médicos estão dizendo Enquanto a comunidade médica em geral ainda não
aceitar a validade de ozônio e terapia de peróxido de hidrogênio(Pelo menos não abertamente), há
um número crescente de médicos e pesquisadores em que os EUA promovam a sua utilização.
Muitos benefícios proclaimthe de peróxido de hidrogénio como terapia nada menos que o
maior milagre de cura de todos os tempos.Num artigo de 4200 palavras por Dr. David G. Williams,
um de maiores autoridades do mundo em cura natural, elogiou os benefícios de saúde de peróxido
de hidrogênio, afirmando: "Eu vou admitir Eu era cético quando eu aprendi sobre o uso de H2O2
por via oral ou por via intravenosa. Esta dose saudável de ceticismo, no entanto,levou a um grande
volume de trabalho, a investigação clínica e experimentação.
E enquanto eu percebo a grande maioria dos leitores provavelmente nunca será convencido
de que H2O2 é um seguro e composto eficaz, eu sou. O peróxido de hidrogênio é seguro, de fácil
disponíveis e baratas. E o melhor de tudo é que funciona! "
Dr. William Campbell Douglass, uma quarta geração médico e defensor do uso terapêutico
de H2O2, escreveu que peróxido de hidrogênio "é certamente um agente universal que quase
sempre pode ser julgado por uma doença, muitas vezes com grande sucesso. "
Em um artigo para uma publicação chamada Alternativas, Dr. KurtDonsbach escreveu: "Uma onça
de peróxido de hidrogênio 35%(por litro de água) de um vaporizador de todas as noites numa
enfisema semico quarto, e eles vão respirar mais livre do que eles ter respirado em anos! Eu faço
isso para meu cancro do pulmão pacientes. "
No México, os profissionais de saúde do Instituto Gerson e La Gloria Clínica entusiasmo
recomendar hidrogênio peróxido de terapia para os seus pacientes, porque tentei-o em seus
respectivos centros e encontrados inúmeros benefícios.
Durante todo o resto do mundo, centenas de médicos atestar os benefícios da terapia de
peróxido de hidrogênio. Dr.Charles H. Farr reconhece-o como uma forma eficaz de se livrar
pacientes de doenças incuráveis que se pensava.
Um dos médicos mais notáveis recomendar a uso da terapia de peróxido de hidrogênio é o falecido
Dr. Christiaan Barnard. Em 1986, o Dr. Barnard, que é mais conhecido por completar a cirurgia
primeiro transplante bem sucedido do coração, começaram a recomendar a terapia de peróxido de
hidrogênio para o seu pacientes. Ele estava usando ele mesmo para tratar artrite e outras doenças
relacionadas com o envelhecimento e ficou impressionado com a sua eficácia. Dr. Barnard foi
ridicularizado tão fortemente por membros da comunidade medica alegando que ele deixou
qualquer afiliação com as centenas de médicos que recomendaram a terapia. No entanto, ele não
retrair o fato que ele estava usando a terapia de peróxido de hidrogênio a si mesmo.Embora a
terapia de oxigênio ainda não é considerado legítimo por a comunidade médica em geral, saúde
numerosos outros praticantes de usá-lo para curar praticamente todas as doenças de câncer
para doença vascular.

Uso casa de Peróxido de Hidrogênio
• Uso Interno de Peróxido de Hidrogênio
• injeção intravenosa de Peróxido de Hidrogênio
• Fazer uma solução de peróxido de hidrogênio a 3%
• Os dentes e gengivas
• Absorção de Peróxido de Hidrogênio Através
a pele
• Método de inalação
• Uma palavra sobre as bactérias anaeróbias e aeróbias
No capítulo anterior, a terapia de ozônio tem sido descrita como sendo eficaz para a cura até
a doenças mais mortais, principalmente AIDS. É digno de nota que a maioria dos benefícios
atribuída à administração de ozono médico também pode ser atribuída à administração de peróxido
de hidrogênio, bem como, uma vez que o ozônio é transformada em peróxido de hidrogénio no
corpo. O mecanismo pelo que hostis micro-organismos são erradicados por hidrogênio
peróxido é o mesmo que com a infusão de sangue de ozono. Como ozônio, peróxido de hidrogênio
mata vírus e outros patógenos por oxidação, uma vez que se propaga através dos tecidos do ser
humano corpo. Ao mesmo tempo, o aumento de oxigénio revitaliza normais
células.
O peróxido de hidrogênio é seguro, se usado corretamente, e o melhor de de tudo, seus
benefícios de saúde são acompanhadas por praticamente não riscos conhecidos.
Uso casa de Peróxido de Hidrogênio
Antes de decidir sobre como você pretende se auto-administrar terapia de peróxido de
hidrogênio, é importante que você compreenda os diferentes graus de peróxido de hidrogênio
disponível. O
classes são as seguintes:
Eu

CAPÍTULO QUATRO
• Grau 3% Farmacêutica: Esta é a hidrogênio peróxido de que está disponível na farmácia
local. Ele é apenas para uso externo e não deve ser ingeridoporque contém um número de
estabilizadores acetanilida incluindo, estagnar, fenol de sódio,e fosfato de tetrasódio.
• Grau estetico 6%: Esta peróxido de hidrogênio
grau é usado por cabeleireiros para manchar o cabelo. Não é
a ser ingeridos por conter estabilizadores, bem como lixívia.
• grau reagente a 30%: Esta tem usa em várias
experimentos científicos, mas contém estabilizadores e não é para uso interno.
• 30 - Grau 32% eletrônico: Este peróxido de hidrogênio é usado para limpar electrónica e
não é para uso interno.
• Grau de 35% Técnico: Este é o peróxido de hidrogênio semelhante ao grau de reagente,
mas é mais concentrada e contém fósforo para neutralizar cloro na água que é adicionada para a
diluir.
• 35% Food Grade: Este é o único grau de peróxido de hidrogénio recomendado para interno
usar. É vulgarmente usado na produção de produtos lácteos produtos como leite e ovos. Também é
pulverizado o revestimento de alumínio de produtos como suco e atua como um anti-séptico. Você

pode comprar esta fórmula em pints, quarts, galões e tambores. Contacte o seu local de farmácia
alternativa para obter mais informações sobre onde encontrar o peróxido de hidrogênio a 35% de
grau alimentício.
Há também várias fontes que você pode encontrar na Internet, escrevendo a frase-chave "grau
alimentício 35% peróxido de hidrogênio "NOTA IMPORTANTE:. A Força de 35% necessita de ser
diluído antes de ser tomadas internamente. (Veja instruções abaixo)
• 90%: Esta é usada como uma fonte de oxigénio no foguete combustível.

Uso Interno de Peróxido de Hidrogênio
Se você pretende ingerir peróxido de hidrogênio como parte de sua terapia, claramente, que
você vai querer usar apenas FOODGRADE a 35% fórmula. Nesta resistência, no entanto, o produto
deve ser manuseados com cuidado. Ele vai queimar sua pele se você derramar,e é inflamável. Deve
entrar em contato direto com sua pele, lave-a com água imediatamente. Em nenhuma circunstância
você deve ingerir de hidrogênio não diluído peróxido. Força, mesmo a um nível ligeiramente acima
de 10% de hidrogénio, peróxido causa danos neurológicos. Tenha cuidado para diluir peróxido de
hidrogénio adequada usando o protocolo sugerido em a tabela a seguir.
Muitas pessoas acham que a maneira mais conveniente de dispensar o peróxido de
hidrogénio é de um frasco de vidro através tampa conta-gotas. Depois de encher a garrafa de vidro
(rótulo de "35% Food Peróxido de hidrogénio Grade ", a fim de evitar uso não diluído acidental),
armazenar o hidrogênio restante peróxido no congelador, para fora do alcance das crianças. Se você
não utilizar todo o peróxido de hidrogénio que está contido no frasco conta-gotas com tampa, você
pode deixá-lo no geladeira até que administrar a próxima dose.
A tabela na página anterior fornece uma sugestão agendar para a sua terapia de peróxido de
hidrogênio. cada dose leva menos de 1 minuto para administrar. Use apenas destilado água para
diluir o peróxido de hidrogênio, não use a água que tem foi clorada. As gotas devem ser diluídas em
6-8 onças de água. Quando tiver concluído o regime de 23 dias no mesa, diminuir gradualmente a
dosagem de uma gota por dia até chegar à dose de manutenção de 3 gotas (diluídas em 6-8 onças
de água destilada), 3 vezes por dia. Este é o protocolo sugerido com base em anos de experiência e
histórias de sucesso de milhares de usuários.
Alimentos peróxido de hidrogênio grau é muito barato (cerca de US $ 13 para um 16 onças.
garrafa). Por conseguinte, a manutenção dose de 3 gotas em água 3 vezes ao dia custará apenas
1 ½ centavos de dólar por dia, ea dose máxima de 25 gotas em água 3 vezes por dia vai custar
apenas 12 centavos de dólar por dia. Se você tem uma doença grave, você pode tentar tomando 25
gotas, três vezes por dia, durante uma a três semanas durante a parte inicial da fase de manutenção
antes afilando até 25 gotas duas vezes ao dia durante até até seis meses. Caso contrário, você pode
reduzir a manutenção agendar para entre 5 e 15 gotas com base em como você é sentindo.O
peróxido de hidrogênio não é de mau gosto, uma vez que você começar a adição de gotas mais e
mais a sua água destilada, você pode descobrir que tem gosto de água sanitária. Algumas pessoas
acham impossível beber água contendo 25 gotas. Outros acham que a goma de mascar sem açúcar
(sem sabores artificiais ou edulcorantes) após a ingestão da solução resolve o problema. Se você
encontrar o sabor desagradável, tentar diluir a peróxido de hidrogénio, com seis a oito onças de
leite, aloe vera, ou sumo de melancia em vez de água. Se você ainda incomodado por um sabor
bleachy, reduzir o número de gotas que colocou em cada copo e aumentar o número de Óculos de
beber a cada dia, ou simplesmente beber um pouco de água após você bebe a água de oxigênio.
Além de diluir o peróxido de hidrogénio nunca diluir em agua clorada (De preferência
destilada) de água, é importante que o usuário com o estômago vazio. Os melhores tempos são pelo

menos um hora antes das refeições e / ou, pelo menos, três horas após refeições. O peróxido de
hidrogénio reage com bactérias do alimento em seu estômago, e o resultado é a formação de
espuma, náuseas e, possivelmente, o vómito. Se você se tornar náuseas em um determinado
nível de dosagem, continuar a tomar a dose durante alguns dias até que você se sentir confortável.
Embora não seja comum, pode ocorrer sintomas como náuseas, fadiga, diarreia e
constipação ou sintomas de gripe como o seu organismo tenta expelir grande quantidades de células
mortas. Esta fase é o que é referido como a crise de cura, que é a reacção do corpo àremoção de
condições que causam doenças ou tóxicos. Não faz acontecer na grande maioria dos casos, mas
alguns podem experimentá-la,, bem como uma variedade de outros sintomas ligeiros. Não pare
seu regime se sentir estes sintomas, você pode ser desconfortáveis para um dia ou dois, mas isso
significa que a terapia está a funcionar.
Embora incomum, você pode achar que a sua pele pode sair por alguns dias ou mais, ou
você pode até mesmo desenvolver furúnculos ou outros tipos de inflamações cutâneas. Estes
sintomas significa que seu corpo está trabalhando duro para se livrar de toxinas, e passarão dentro
de poucos dias. Além disso, se você tem certeza vírus ou bactérias em seu estômago, como
estreptococo, que pode sentir-se enjoada para os primeiros dias de terapia. É muito
importante que continue o seu peróxido de hidrogênio terapia, não interromper o uso se sentir
incômodo sintomas. Tenha em mente que o seu corpo está livrando próprio da doença e toxinas, e
você vai começar a se sentir muito melhor dentro de alguns dias.
Se você quiser que sua água potável para provar como nascente fresca água, coloque sete
gotas de hidrogênio 35% food-grade peróxido em um galão de água e agitar o frasco. Você
pode manter esta mistura na geladeira e beber como tanto quanto você gostaria.

Injeção intravenosa de Peróxido de Hidrogênio
A ingestão oral de peróxido de hidrogénio diluído não é o única forma de H2O2 pode ser
administrado para fins terapêuticos. Ele também pode ser administrado por um médico treinado via
injecção intravenosa. Grande parte da pesquisa científica e literatura exaltando os benefícios de
peróxido de hidrogênio foi derivada de estudos envolvendo injecção intravenosa. Este forma de biooxidativas de terapia tem sido utilizado para o último várias décadas, e verificou-se ser eficaz no
tratamento de pneumonia, já em pós-Primeira Guerra Mundial I dias. Injecções intravenosas de
peróxido de hidrogénio são considerado como sendo particularmente conveniente para a saúde
praticantes de recomendar, porque eles podem ser usados em conjunto com quase qualquer tipo de
tratamento utilizado para tratar doenças, embora eles precisam ser administrados
separadamente dos outros tratamentos.
Injeções intravenosas de peróxido de hidrogênio funcionam como administração oral de
H2O2, ou seja, o seu mecanismo de ação é baseado em dar um impulso tecidos saudáveis de
oxigênio. Com injeções intravenosas, no entanto, o oxigênio é entregue directamente na
bloodstreamand também faz com que o corpo a produzir oxigénio em resposta ao hidrogénio
peróxido. É, portanto, uma opção terapêutica viável na sua própria.
Injecções intravenosas de peróxido de hidrogénio têm mostrado particularmente útil no tratamento
de enfisema. Enfisema é mais freqüentemente causada pelo tabagismo, e ataca o alvéolos, os sacos
de ar pequenas, dentro dos pulmões. Atualmente, há existe cura amplamente reconhecido para a
doença, e os pacientes só foram capazes de encontrar algum alívio de seus sintomas
através de técnicas convencionais de médicos. Enfisema faz com que o coração da pessoa que
trabalhar muito duro para circular o sangue, e morte muitas vezes segue por insuficiência cardíaca
eventual.
Apesar das dificuldades de respiração dos pacientes com enfisema têm sido efetivamente
aliviadas através da execução de um vaporizador (contendo uma onça de food-grade de peróxido de
hidrogênio em um galão de água) durante toda a noite, a eliminação de todos os outros
efeitos drásticos de enfisema tem sido uma tarefa desafiadora. Em este sentido injecção intravenosa
de peróxido de hidrogénio tem tornar-se a terapia de escolha, produzindo o mais surpreendente

resultados.
Quando injectado, o peróxido de hidrogénio vão para o áreas doentes do pulmão e começa a
bolha entre o camada de muco e do revestimento dos pulmões. O paciente tosse até o muco como o
médico regula a quantidade de de peróxido de hidrogénio que é administrado intravenously.Many
pacientes relataram que injecções intravenosas têm melhorou sua respiração tanto que eles não
precisam mais tanques de oxigênio e cadeiras de rodas.
Para encontrar um médico treinado para administrar por via intravenosa
injeções de peróxido de hidrogênio, em contato com o Internacional
Bio-Oxidative Medicine Foundation (Ibom), P.O. Caixa
61767, Dallas / Fort Worth, Texas 75261.

Fazer uma solução de peróxido de hidrogênio a 3%
Há momentos em que seria conveniente para você manter uma força de 3% de peróxido de
hidrogênio grau alimentício na mão porque a esta força, tem muitos usos que produzem
inúmeros benefícios (para além das vantagens que são derivado do regime de dosagem descritas
anteriormente). Este não deve ser confundido com o peróxido de hidrogénio a 3%, que
você pode encontrar em seu local de drogaria porque isso farmacêutica grau é apenas para uso
externo e não deve ser ingerida.
1 - dia
2- Número de gotas de35% Food Grade-H2O2Diluída em 6-8 Onçaságua destilada
3-vezes administrado diário
133
234
353
463
573
683
793
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
1 Onça fuida (oz) corresponde a 29.573 ml

De modo a fazer uma solução de 3%, que pode ser ingerida, você deve começar com 35% de
peróxido de hidrogênio grau alimentício e dilua de acordo com o modo como serão utilizadas. Para

começar, despeje uma onça de peróxido de hidrogênio 35% food-grade em um quarto de frasco, e
adicionar 11 ml de água destilada. Isto irá produzir 12 onças de hidrogênio a 3% peroxide. Depois
disso com certeza de que rotulá-la de "3%
Alimentos Peróxido de Hidrogênio grau "para distingui-lo do Força de 35%.É possível
utilizar esta solução diluída numa variedade de maneiras, e você pode achar que é conveniente para
armazenar a parte não utilizada no frigorífico. Se você deseja ingerir peróxido de hidrogênio,
será necessário diluir a solução ainda mais. No entanto, absorvendo água oxigenada a 3% através da
mucosa membranas, os pulmões, a pele e produz muitos benefícios de saúde notáveis. A lista
abaixo, embora longe de ser exaustivo, fornece algumas das utilizações externas de 3%
peróxido de hidrogênio.
Os dentes e gengivas Uma solução de peróxido de hidrogénio a 3% pode ser utilizada em
pleno força como um colutório, ou pode ser misturado com fermento soda para uso como creme
dental para combater cáries e doenças gengivais, além de branqueamento dos dentes. Na verdade,
os dentes populares branqueamento produtos no mercado são eficazes por causa de o seu conteúdo
de peróxido de hidrogénio. A ação avançada empregada pelos caras ampola à base de clareamento
dos dentes sistemas pode ser duplicado em casa por cotonetes imersão na solução a 3% de peróxido
de hidrogénio e utilizando-os para suavemente alvejar dentes específicos. Esta segurança branqueia
os dentes naturais de forma otimizada e segura levanta manchas de coroas de porcelana e
folheados.
Você pode fazer isso duas vezes por dia, de preferência após escovar os dentes. Não
enxaguar o peróxido de hidrogênio depois aplicá-lo com os cotonetes, e não beba ou comer durante
20 minutos após a aplicação de forma a não dificultar o tempo de contacto óptimo. Três colheres de
sopa de uma solução a 3% de peróxido de hidrogénio e um litro de água livre de cloro (de
preferência destilada) pode ser utilizada como um enema ou douche, o que irá evitar "mau"
bactérias. Ele vai matar bactérias anaeróbicas no reto e cólon e infecções bacterianas e de levedura
na vagina.O peróxido de hidrogénio também pode ser utilizado na força de 3% ou
diluído com água quente como um pé de molho por pé de atleta e
diabetes doenças relacionadas.
Absorvendo Peróxido de Hidrogênio Através da Pele Uma maneira particularmente simples
de absorver água oxigenada através de sua pele é para se banhar nele. Tente adicionar 1-8 pintas
da solução a 3% de uma banheira cheia de água quente. O água fará com que os poros a abrir,
permitindo que seu corpo absorver parte do peróxido de hidrogénio. Você não pode querer
tentar este método perto da hora de dormir, no entanto, porque o aumentar de oxigênio pode
energizar e mantê-lo acordado.
Alguns as pessoas têm usado banhos de peróxido de hidrogênio para livrar-se
de furúnculos, fungos ou outras infecções cutâneas. (Outras pessoas têm também usado um litro de
peróxido de hidrogênio 35% food-grade em um tina de água, em vez de 1-8 litros da solução a 3%,
e relataram uma série de outros benefícios, incluindo prematuramente cabelos grisalhos voltar à sua
cor original.)
Um banho de pé usando força total peróxido de hidrogênio a 3% tem sido utilizada como
um tratamento eficaz para o pé do atleta. Diabéticos têm sido aliviada de problemas de circulação
por embeber seus pés por meia hora em um banho de pé consistindo
de 1 litro de água oxigenada a 3% e um galão de quente água.
Outra utilização tópica de peróxido de hidrogénio a 3% (em Além do seu uso comum como
um anti-séptico para cortes e feridas) é como um remédio para a acne e uma variedade de outra pele
condições. Aplicando a força de peróxido de hidrogénio a 3% a cheio as áreas afectadas uma ou
duas vezes ao dia com uma bola de algodão ou cotonete mostrou resultados surpreendentemente
rápidos.
Método inalação
Um método popular e conveniente para a absorção de 3% Solução de peróxido de

hidrogénio é por meio de uma bomba de spray nasal ou frasco de spray. Você pode comprar um
frasco de spray nasal com fonte médica ou loja de beleza. Como alternativa, você pode comprar um
produto contido em um spray nasal em seu local farmácia, vazios da garrafa conteúdo, lave-o bem
com água e sabão, e preenchê-lo com o hidrogênio 3% solução de peróxido. Bombear o frasco de
spray / bomba de pulverização nasal em sua boca 5 a 10 vezes, enquanto inalar a névoa
profundamente em seus pulmões. Repita isso duas vezes em manha e duas vezes à noite. Se você
está se sentindo doente, administrar o procedimento a cada quatro a seis horas. Se você tem um
vírus, use o pulverizador a cada duas horas. Normalmente, o vírus terá desaparecido
dentro de 36 a 48 horas, dependendo da sua gravidade. Se você tem tinha um vírus por um tempo,
você pode achar que ele leva uma semana ou mais para que o tratamento tenha efeito.
Embora a quantidade de peróxido de hidrogénio administrado através do frasco de spray /
método bomba para pulverização nasal é minuto, é muito eficaz para aliviar várias condições.
Inúmeras pessoas têm afirmado que este método tem melhorou drasticamente a qualidade de vida
por se livrar dedoenças desde constipações ao melanoma de músculos rígidos. Uma pessoa relatou
ter curado câncer de próstata em um mês, e outro relatou que um feliz efeito colateral utilizando
peróxido de hidrogénio em spray nasal é melhorada auto estima. Isto não é difícil de acreditar já que
um impulso de oxigênio muitas vezes faz as pessoas se sentir energizado. Alguns até acham que
eles deve usá-lo durante o dia, porque a pulverização perto da hora de dormir torna muito acordado
e alerta para ir dormir.Uma forma eficaz de administrar o peróxido de hidrogénio para o
pulmões é adicioná-lo a um vaporizador ou umidificador. Muitas pessoas verificar que a adição de
15 onças de água oxigenada a 3% para um galão de água em um vaporizador que é executado toda a
noite, drasticamente melhora a sua respiração e afasta resfriados e gripe. Algumas pessoas ainda
notar que já não ronca.

Uma Palavra Sobre anaeróbia e bactérias aeróbias
Você pode estar preocupado sobre o uso de peróxido de hidrogênio como um enema ou
douche porque você sabe que o cólon e vagina, realizar uma série de necessário ou bactérias "boas"
que pode ser destruído de uma oxigenação. Você também pode ser perguntando se o peróxido de
hidrogênio ingerindo também irá remover as bactérias necessárias que vivem em seu estômago para
ajudar no digestão. O peróxido de hidrogênio não prejudicar o seu corpo bactérias necessárias
porque "boas" bactérias são aeróbicas, que significa que eles florescem em ambientes ricos em
oxigênio. Doencas causadas por as bactérias são mais frequentemente anaeróbicas, o que significa
que eles saiu muito melhor em ambientes com menos oxigênio.

Peróxido de Hidrogênio na Natureza
• Eu falta de oxigênio?
• Consumo de Oxigênio e Alimentação
hydrogenio peróxido (H2O2) é familiar para a maioria das pessoas como um composto
químico sem receita geralmente considerado como um agente de oxidação com viricida, germicida,
anti-séptico, desinfecção, desodorização e branqueamento propriedades. Nem todo mundo está
ciente de que é também um natural ocorrendo substância. O leite materno, por exemplo, contém
elevado
quantidades de peróxido de hidrogénio, e o primeiro leite (Colostro) contém quantidades ainda
maiores. Esta tem sido mostrado como uma das principais razões pelas quais o leite materno
estimula sistema imunológico de uma criança ativa e metabólica processos.
Ao longo do ciclo de vida, o corpo humano produz de peróxido de hidrogénio constante. A
imunológico sistemas esta que ocorre naturalmente de peróxido de hidrogénio para oxidar externa

invasores (fagocitose)-parasitas, vírus, bactérias, leveduras e fungos, assim, prevenir doenças. No
entanto, deficiencia de oxigenio corpos são incapazes de produzir hidrogênio suficiente peróxido
por si próprios. É por isso que a terapia de oxigênio, especialmente através da administração de
peróxido de hidrogênio, é extremamente importante.

Peróxido de Hidrogênio na Natureza
"... As células do seu corpo que combatem as infecções, chamadas granulócitos, produzir
peróxido de hidrogénio como um primeiro linha de defesa contra cada tipo de invasão
organismo - parasitas, vírus, bactérias e leveduras. Não outro composto químico chegou sequer
pertoperóxido de hidrogênio em sua importância para a vida na terra ... "- Dr. William Douglas
Peróxido de Hidrogênio: milagre médico
O peróxido de hidrogénio que o corpo produz por sua própria ajuda aeróbicos (bom)
bactérias florescer. É também fundamental para a função da tireóide e para o desenvolvimento
adequado de hormônios sexuais. Todos os organismos vivos necessitam de certa quantidades de
peróxido de hidrogênio para combater a doença e permanecer saudável. De facto, o corpo de
combate a infecção as células produzem peróxido de hidrogênio, naturalmente, para matar todas as
infecções possível, a partir de vírus para bactérias nocivas para parasitas. Sua
presença é também importante para a química essencial do corpo reacções do metabolismo e do
sistema imunológico. Córregos rapidamente-móveis contêm altos níveis de hidrogênio peróxido, é
por isso água de nascente gosto mais fresco e limpo. Lento, a água estagnada é um terreno fértil
para vários tipos de bactérias, pois contém pouco oxigénio.Muitas das fontes bem conhecidas no
mundo, tais como aqueles em a área de Hunza dos Himalaias e em Lourdes, França,
fluxo de água que alegadamente tem propriedades curativas.
Curiosamente, foram encontrados para ter hidrogénio de alta os níveis de peróxido.
O peróxido de hidrogénio também desempenha um papel vital na natureza, e isto é especialmente
importante para as plantas. A água da chuva contém peróxido de hidrogênio, é por isso plantas e
grama parecem mais verde e saudável depois que chove. Na verdade, a água da chuva e muito
melhor para as plantas do que a água da torneira, e alguns agricultores têm começado adicionando
peróxido de hidrogénio diluído a água pulverizado sobre as plantas. Para fazê-los crescer mais e
mais bonito, você pode querer molhar suas plantas com água contendo uma solução de uma onça de
hidrogénio a 3% peróxido a um litro de água. Sementes embebidas em uma onça de peróxido de
hidrogênio misturado com um litro de água crescem mais rapidamente e tornam-se maiores.
O peróxido de hidrogénio é muito importante para os animais, e provou ser eficaz na cura da
leucemia felina. Os cães também beneficiar de ter uma gota de água de beber, como que tem
demonstrado a capacidade de curar a enfermidade. Muitos agricultores também têm encontrado que
é benéfico para adicionar hidrogênio peróxido para a água de beber dos animais, para além
aplicando-a a ferida como um anti-séptico. Como você começa terapia de peróxido de hidrogênio,
você pode querer oferecer seus animais de estimação os mesmos benefícios, adicionando algumas
gotas de seu consumo de álcool
água.
Eu falta de oxigênio?
No mundo de hoje, muitas pessoas estão sedentos de oxigênio sem perceber. Ar cheio de
poluição e fumaça, além de ser isenta de oxigénio, também inibe a nossa capacidade de tomar em
quantidades suficientes de oxigénio. Nós respirar lenta e superficialmente quando se toma em ar
poluído, e, como resultado, a nossa corpos se acostumaram a viver com menos oxigênio. Poluição
está cheio de monóxido de carbono e outras toxinas, e o corpo reage respirar mais devagar e de
forma superficial para ter no ar menos poluído.
Nossa atmosfera devem, idealmente, contêm cerca de 20 por cento oxigénio, mas, em

algumas áreas, especialmente poluídos, é tão baixo quanto 10 por cento. Como resultado, é
praticamente impossível para nós inalar a quantidade de oxigênio que precisamos para efetivamente
combater doenças. Mesmo enquanto continuamos a poluir nosso ar, que também são o corte de
árvores no local, e nas florestas tropicais de alarmante taxas. Árvores respirar o dióxido de carbono
que expira,e fornecem oxigênio em troca. Menos árvores significa menos oxigênio para nós para
respirar.
A água da torneira contém pouco oxigênio, porque ele viaja através de tubos, nunca sendo
exposto ao ar. Também é tratada com níveis elevados de cloro, que remove o oxigénio. Em Além
disso, a nossa forma de cozinhar e sobre o processo de alimentos drasticamente reduz o teor de
oxigênio da nossa comida. Fast food e alimentos que é fabricado e processado para ter uma longa
vida de prateleira tenham deficiência de oxigênio. O excesso de prescrição de antibióticos também
tem efeitos negativos sobre o nível de um corpo de oxigênio, porque estas drogas, causar estragos
na aeróbica oxigênio produzindo bactérias no tracto digestivo. Tudo isto, juntamente com a
vida sedentária que muitos de nós levar, causar uma falta de oxigênio.
Alguns pesquisadores acreditam mesmo que muitas pessoas que são considerada de
inteligência média estão realmente funcionando em níveis muito inferiores devido à falta de
oxigênio.Sem oxigênio, uma pessoa morre em cerca de nove minutos. É lógico que uma pequena
diminuição no quantidade de oxigênio que uma pessoa recebe terá prejudicial efeitos sobre a função
do cérebro ao longo do tempo. Aquelas pessoas que viver em grandes cidades com alta poluição
muitas vezes se sentem deprimidos, sintomas cansados e irritados, e estes poderiam certamente ser
devido ao continuamente respirar ar poluído e poluição .
Completando uma dieta saudável e exercício físico com hidrogênio terapia de peróxido, irá
fornecer o cérebro e o sistema nervoso com um aumento de oxigênio que pode ajudar uma pessoa a
pensar mais clara e ser mais produtivo.Um das grandes perspectivas excitantes no horizonte é que
terapia de peróxido de hidrogênio mostra uma grande promessa como uma forma de
prevenir, tratar e curar a doença de Alzheimer e demência. Em luz do facto de que cerca de 4
milhões de americanos sofrem da doença de Alzheimer (aproximadamente 360.000 desenvolvê-lo
a cada ano, e ao longo dos próximos 50 anos, a incidência da doença de Alzheimer deverá
quadruplicar), o pessoal, econômico e social ramificações de uma cura peróxido de hidrogênio não
pode ser superestimada.
Além de demência, a perda de memória e doença de Alzheimer Doença, que são condições
sofridas por um significativo percentual de envelhecimento da população, muitos idosos são
atormentado por outras realidades incómodas do envelhecimento como bem. O peróxido de
hidrogênio, mais uma vez vem em seu socorro.Um paciente, que está na casa dos sessenta anos,
encontrado quase impossível sair da cama de manhã. Seus músculos e as articulações eram tão
dolorido e duro que ele tem que rolarda cama e deitar no chão por um tempo antes que ele pudesse
pé. Um amigo sugeriu que ele tente de peróxido de hidrogênio terapia por pulverização da névoa
através de um frasco de pulverização nasal. Ele começou a usar o spray algumas vezes por dia, e
depois de um par de semanas, ele encontrou-se capaz de praticamente saltar da cama. Ele já não era
atormentado por dores e dores muitas vezes considerada uma parte inevitável do envelhecimento, e
ele logo achou que ele estava menos frequentemente visitado por vírus e
outras doenças.
As pessoas mais velhas relatam que a terapia de peróxido de hidrogênio parece inverter os
efeitos prejudiciais de envelhecimento, e eles muitas vezes se sentem melhor do que eles têm em
anos. Simples fornecimento de o corpo com um impulso de oxigênio proporcionará maior
energia e atenção. Mais e mais médicos acreditam que ele vai provar a melhor terapia para todas as
doenças relacionadas com a idade.
Consumo de oxigênio e alimento
Comer demais é uma prática comum na vida moderna. O pessoa média come mais comida do que a

sua / seu corpo pode razoavelmente digerir, e o aeróbico natural ou bactérias "boas" no corpo são
affected.We também tendem a comer muita comida processada fast food, que as células do nosso
sangue deve lutar com. A função principal dos glóbulos é o de distribuir oxigênio para o corpo, mas
os nossos hábitos alimentares causam muitas vezes estes células de actuar principalmente como o
corpo do sistema de eliminação de resíduos.Em vez de fornecer o corpo com oxigénio as celulas
sangue,livrar-se de restos de comida em primeiro lugar. Este desperdício acaba ficando armazenado
sem diversas partes do corpo. À medida que continuamos a comer demais, nunca os nossos corpos
têm a oportunidade de se livrar de toxinas armazenadas. Além disso, o alimentos que muitas vezes
comem são sobre processado, assim, contendo pequenas quantidades de ácidos gordos essenciais,
que são críticas para o a capacidade do corpo de produzir oxigênio.
Esta é outra razão pela qual, mais do que nunca, o oxigênio suplementação através de peróxido de
hidrogênio é essencial.
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bio-oxidativa terapêutica, que envolve o uso de ozono médico ou o peróxido de hidrogénio,
tem atraído alguma controvérsia uma vez que não é totalmente compreendido pela população em
geral e os membros da comunidade médica. Algumas pessoas insistem que a bio-oxidativo terapia
não devem ser utilizadas por causa do risco de oxidação. Ozônio e peróxido de hidrogênio desistir
de seu átomo de oxigênio extra,e isso faz a oxidação causa. A oxidação é o que causa a
objetos de metal para a ferrugem, o que faz com que uma maçã fresca cortada para transformar
cientistas castanhos, e que culpa pelo envelhecimento celular no corpo humano. É por isso que as
pessoas tomam antioxidantes para retardar estabelece o processo químico de oxidação.
O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que um revestimento enzima rodeia
cada célula humana que torna a resistente à oxidação. Bactérias, vírus e doenças microrganismos,
por outro lado, não têm a enzima tal revestimento e, portanto, são oxidados em contacto com a
camada de ozono ou peróxido de hidrogênio.
Segundo o Dr. Frank Shallenberger, que é mais conhecido em os EUA para o tratamento de
pacientes de AIDS com um protocolo holístico, tanto de ozônio e peróxido de hidrogênio, na
verdade, aumentar a eficiência do sistema de enzima anti-oxidante, o qual recolhe o excesso de
radicais livres no corpo. Isto então também aumenta a imunidade celular adicional.
Outra fonte de controvérsia decorre da preocupação com a utilização interna de peróxido de
hidrogénio, porque é um composto químico que é altamente reactivo e possui corrosivo
propriedades. Embora seja verdade que, na concentração de 35%, o peróxido de hidrogénio é um
oxidante muito forte, e se não for diluída, pode ser extremamente perigoso ou mesmo fatal, o
oposto é verdadeiro quando é diluída da forma anteriormente descrito para fins terapêuticos
específicos. Devidamente diluída food-grade peróxido de hidrogênio não só é segura para ingerir,
mas também produz os efeitos curativos numerosos discutidos capítulos anteriores. Qualquer
químico sabe que a concentração de um dado composto químico afecta as taxas de reacção química
e as efeitos globais do composto no total. Por exemplo, o arsénico é um veneno metálico derivado
da química elemento do mesmo nome. É venenoso em plena concentração,
mas como uma preparação extremamente diluído, tem tido uma longa história de uso médico. O
arsénio diluída (chamadoArsenicum) é rotineiramente prescrita pelos homeopatas para distúrbios
digestivos, incluindo intoxicação alimentar, indigestão, diarréia e problemas gastrointestinais
provocadas por comer também muita fruta e legumes frescos, ou muito álcool.
Da mesma forma, o peróxido de hidrogénio a 35% de grau alimentar, embora
aprovado pelo FDA para utilização na produção e embalagem de produtos alimentares, é tóxica para

o consumo humano em que concentração. No entanto, quando diluído em uma quantidade
suficiente quantidade de água, que oxigena o corpo de uma forma que faz o corpo curar a si mesmo
e tornar-se imune a doença. O dose de manutenção, de 3 gotas de 35% de hidrogénio food-grade
peróxido em 6 a 8 onças de água, por exemplo (ver Capítulo 4), significa que o peróxido de
hidrogénio só constitui 0,104% de um vidro 6 onças de água, ou 0,078% de um de 8 onças copo de
água. Como a maioria dos medicamentos, o peróxido de hidrogênio é prejudicial ou até mesmo fatal
se não for usado corretamente ou administrado em doses incorretas. Ao contrário da maior parte dos
medicamentos, no entanto, oferece um grande número de benefícios para a saúde, sem danificar o
corpo ou produzir efeitos adversos.
Impacto Econômico
Muitos usuários ávidos de terapia peróxido de hidrogênio insistir que a razão principal a
comunidade médica se recusa a reconhecer a sua incrível capacidade de curar praticamente todas as
doenças, é o impacto económico que terá. A capacidade do população em geral para tratar e curar
uma infinidade de doenças e doenças por conta própria vai fazer os empregos de médico
médicos e pesquisadores desnecessários. Farmacêutico empresas vai se tornar supérfluo. Em
resumo, não existe dinheiro a ser feito a partir de a utilização generalizada de hidrogénio
terapia de peróxido.Nós, como uma sociedade, são dependentes de médicos e farmacêuticos
medicamentos para controle de doenças e enfermidades, e as pessoas que fazem dinheiro com
médico convencional tratamentos quer mantê-lo dessa maneira. Novos tratamentos são
geralmente riram quando descoberto pela primeira vez, porque eles
parece muito absurdo para ser verdade. Só depois de uma longa gestação período que eles estão
abraçados pela população em geral e considerados relevantes. Somos ainda um longo caminho a
partir do hidrogênio terapia de peróxido de ser reconhecida como a cura para todos os que
verdadeiramente é, e, entretanto, a médicos e farmacêuticos indústrias continuarão a ficar rico,
enquanto pessoas morrem de ineficazes e perigosos opções de tratamento.
Não acredito que o hype negativo que você é obrigado a ouvir sobre a terapia de peróxido de
hidrogênio nos próximos anos. Lá é uma enorme comunidade médica e farmacêutica que vai fazer
de tudo para garantir que os seus trabalhos e empresas continuam a ser necessárias, então eles vão
tentar convencer que o peróxido de hidrogênio é perigoso e ridículo - mesmo que se tenha curado
doenças com sucesso por mais de 170 anos.Você vai aprender a verdade de sua própria experiência
com terapia de peróxido de hidrogênio, e você vai ser um dos iluminado poucas que o ajudam
compartilhar esse método de tratamento com o mundo.
Por que não somos todos usando?
Como mencionado em capítulos anteriores, uma estimativa 15.000 Médicos europeus,
naturopatas e homeopatas foram legalmente usando bio-oxidativo terapia em suas práticas, mas o
número de médicos que utilizam essas terapias na América do Norte é estimado em menos do que
500. Isto é porque a informação sobre ozônio médico e peróxido de hidrogênio é deliberadamente
excluída do currículo das escolas médicas. Nosso educação médica atual coloca forte ênfase em vez
disso, droga à base de terapias.
Além disso, as placas médicas impedir os médicos de uso ozônio e peróxido de hidrogênio
em sua prática médica. Alguns médicos, incluindo o falecido Dr. Robert Atkins, a médico observou
para a Abordagem Nutricional Atkins (Atkins dieta) e autor de 17 livros baseados na nutrição, têm
sido ameaçados de revogação de suas licenças médicas se administrar ozônio ou peróxido de
hidrogênio. Muitas clínicas que ofereceu a terapia foram fechados no passado, e profissionais de
saúde foram presos ou ameaçados com pena de prisão pelo mesmo motivo. Mesmo os médicos que
simplesmente fazer uma declaração pública sobre os benefícios do hidrogênio peróxido (sem, na

verdade, na sua administração a doentes) têm ridicularizada em silêncio, como no caso da
conhecida cirurgião cardíaco, o Dr. Christiaan Barnard, que ficou impressionado pela eficácia, e foi
ele próprio um usuário diário de peróxido de hidrogênio. (Veja o Capítulo 3.)
Desde 1920, milhares de artigos científicos têm foi escrito sobre os efeitos surpreendentes
de hidrogênio terapia de peróxido, mas continua a ser ignorado ou chamado ilegítimo. A verdadeira
razão por que o peróxido de hidrogênio ainda é controverso é devido a uma política, e não uma
questão de saúde. Considere que a Companhia theMedizone tentou começar humana
testes para fazer terapia de ozônio comum na década de 1980 apenas para ser parado pela FDA. Se
o tratamento fosse aceito hoje, os outros FDA e muitos teriam que assumir a responsabilidade para
os milhares de pessoas que têm morreram porque causou essa informação vital para ser
retido do público.
Outros países, como Alemanha, Rússia, Cuba, Áustria,Itália e México já adotaram o uso
terapêutico de peróxido de hidrogênio com grande sucesso. Curiosamente, o pessoas desses países
tendem a ser muito mais saudável do que a maioria dos americanos. A linha de fundo é que o
crescimento econômico e agentes políticos vão continuar tentando nos manter em obscuridade sobre
a forma mais eficaz para curar a doença. Como mencionado nos capítulos anteriores deste livro, o
controvérsia acerca bio-oxidativas de terapia, mais especificamente o uso interno de peróxido de
hidrogênio, é de e grande, uma controvérsia que é perpetrada por aqueles cujo rendimentos estão
ameaçados pelo possível uso generalizado de peróxido de hidrogênio.
No momento da redação deste artigo, as empresas farmacêuticas ter colocado pressão sobre
o FDA para emitir avisos sobre a uso de peróxido de hidrogênio 35% food-grade para fins
terapêuticos finalidades. Este é apenas um par para o curso em uma indústria que fará qualquer
coisa para proteger os seus interesses financeiros. Justo imaginar o que aconteceria se as drogas
fossem oficialmente prestados desnecessária, pois a doença tornou-se inexistente! Que faria com
que a indústria de trilhões de dólares farmacêutica ruir. É por isso que emprega farmacêutica
lobistas inWashington que superam congressistas A maior ameaça para a Cartel farmacêuticaA
informação contida neste livro representa o maior ameaça para as receitas da indústria farmacêutica
maior que todas as terapias de cura alternativas, nutricionais suplementos, alimentos naturais e
produtos combinados.Eu escrevi este livro plenamente conscientes da possibilidade de que ele vai
encontrar-se com a oposição do farmacêutico e médico indústrias. Não é minha intenção de acabar
com as receitas de indústrias inteiras qualquer mais do que era a intenção do soprador de apito (que
expôs as grandes empresas de tabaco 'fins lucrativos agenda de ignorar a saúde pública através da
manipulação nicotina com amônia) para derrubar a indústria uma vez que ele trabalhava. Eu
escrevi-lo com nenhum outro objetivo do que a de melhorar a qualidade de vida das pessoas,
economizando suas vidas, sempre que possível, e libertando-os da tirania da desnecessárias (e caro)
drogas e médicos procedimentos.
Aviso: Tenha cuidado de indivíduos e organizações que operar sob o disfarce de "cães de
guarda" quack e chamar-se os chamados terceiros avaliadores independentes do remédios naturais
da saúde. Embora alguns são intencionados, a maior parte deles são plantadas estrategicamente pelo
indústrias farmacêuticas e médicos para ...
• desacreditar terapias alternativas que estão ganhando
popularidade (incluindo peróxido de hidrogênio e
ozônio médica);
• marca médicos que praticam terapias alternativas como
"Charlatões" e;
• divulgar fabricados efeitos adversos do uso de tais terapias, a fim de assustar as pessoas.
Esta seria uma reminiscência dos dias na Índia colonial quando as empresas farmacêuticas
britânicas contratou um repórter disfarçado como um médico para fabricar uma história sobre uma
criança quesupostamente morreu de uma lesão cerebral como resultado de tomar peróxido de
hidrogênio em todo um esforço para obter os povos indígenas parar de usar o peróxido de

hidrogênio e comprar drogas britânicos em vez disso. (Veja o Capítulo 3.)Estar bem informados
sobre os truques de manipulação e manobras perpetradas pela indústria farmacêutica melhor equipálo para tomar decisões informadas sobre o seu saúde. Não ceda às táticas de medo que você
provavelmente irá ouvir. Hoje, não existem razões válidas para não usam hidrogênio terapia de
peróxido. Não tenho dúvida de que, um dia, será reconhecida como a melhor forma, mais simples
de curar uma multidão de doenças e condições de saúde. Um mundo sem doença Dê uma cópia
deste livro para todo mundo que você gosta ..Não há uma pessoa no mundo que não podem
beneficiar desta informação. Estou otimista de que as informações que apresentei aqui vai inspirar
compaixão por aqueles que são doente, uma compaixão que eu espero que ofusca a atração de lucro.
A maioria dos profissionais de saúde estão lentamente, mas certamente começando a
perceber que eles mesmos (e sua próprias famílias) foram comprometidos pela farmacêutica
empresas e tornaram-se vítimas de uma droga centrada sistema de saúde.Tanto quanto eu posso
verificar, o Escritório de Alternativa Medicina dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) tem
interesse indicados na condução de ensaios clínicos de biooxidative terapias, tais como os
discutidos no parágrafo anterior, capítulos. Se as vendas internas de peróxido de hidrogênio
(Que estão crescendo a 15% ao ano) são alguma indicação, pública conscientização dos benefícios
de saúde notáveis de hidrogênio peróxido é definitivamente em ascensão, mesmo sem o benefício
cobertura da mídia, e, apesar da supressão de vigilante informação.Até o momento que a terapia de
hidrogênio e ozôniotorna-se parte da prática médica mainstream, você pode ajudar
outros, compartilhando as informações contidas neste livro com asmany pessoas possível.
Quando trabalhamos juntos para disseminar a informação neste livro, podemos finalmente ser livre
de ter de pagar uma trilhão de dólares para as empresas farmacêuticas que estão fazer o seu melhor
dia e noite para propagar a ilusão e o engano que eles estão interessados em nossa saúde quando
na realidade, eles são legalmente nos roubando cego com a sua drogas, sem, na verdade, restaurar
nossa health.We pode finalmente vivemos em um mundo onde não estamos mais à mercê de
doença, e onde já não temem as devastações da idade e todas as condições debilitantes que ele traz.
Não que ser o tipo de mundo que gostaria de deixar aos nossos filhos, netos e todas as gerações que
virão?Aqui está desejando-lhe uma vida cheia de saúde vibrante e
livre de doenças!
-Madison Cavanaugh
muito se tem dito nos capítulos anteriores sobre a importância de oxigenar o corpo, e mais
importante, recebendo oxigénio na corrente sanguínea de modo a que o sangue pode entregá-lo para
as células e tecidos. No entanto, não é um aspecto crítico necessário, não sóna cura através de
ozônio peróxido de hidrogênio ormedical, mas todas as outras modalidades de cura, para esse
assunto. Isso pode muito muito bem ser a peça que faltava no quebra-cabeça da cura e da
responder à pergunta: Por que algumas pessoas são curadas enquanto outros não?
A resposta a esta questão pode ser um dos mais lições importantes que você vai aprender
com este livro. Dada a fato de que a bio-oxidantes terapias inundar o corpo com oxigênio;
e, por sua vez, de forma eficiente entregar o oxigênio para o sangue; que por sua vez proporciona
que o oxigénio para as células, e dado o facto de que um nível elevado de oxigénio de tecido cria
um
ambiente que mata vírus, bactérias, agentes patogénicos, toxinas e diseasemicroorganism, enquanto
revitalizantes normais células-shouldn't todos ser curado? A resposta é sim, mas somente se as
células são capazes de receber o oxigénio fornecido pelo sangue. Quando as células
~ ~ APÊNDICE
A peça que faltava no quebra-cabeça de Cura estão abertos, eles irão ser capazes de receber
o oxigénio, e o seu corpo então irá ser equipado para curar-se. Se as células estiverem
fechado, eles não vão receber o oxigênio e, portanto, o seu corpo não será capaz de curar a si
mesmo. É tão simples como isso. Então, o que faz com que células para fechar? Em uma palavrastress.Eu sei que você acha que já ouviu tudo o que você precisa ouvir sobre o estresse, mas esta é
uma explicação dada por uma Harvard biólogo celular que passou sua vida estudando o

comportamento das células. E quando você receber esse conceito simples, você vai ganhar uma
compreensão profunda de como a cura (especialmente através de terapia de peróxido de hidrogênio)
realmente ocorre.
A fim de explicar suficientemente este conceito, um breve fundo do sistema nervoso
autónomo é necessário. Sistema nervoso autônomo do corpo nervoso (ANS) é composta do sistema
nervoso simpático e parassimpático sistema nervoso. Em circunstâncias normais,cada célula está
sob a influência do parassimpático sistema nervoso, que regula a digestão de alimentos, fluxo de
sangue para diferentes partes do corpo; salivar secreção glandular, e a absorção de nutrientes. O
sistema nervoso parassimpático permite aos órgãos de funcionar corretamente. Quando operando
sob o parassimpáticosistema nervoso, a célula está aberta, isto é, é capaz de receber oxigênio,
absorvem nutrientes, se livrar de resíduos de produtos- e está respirando, dividindo, multiplicando,
metabolizar e fazendo tudo o que fazem as células saudáveis. Neste cenário, sempre que a célula é
aberta, as terapias bio-oxidativas trabalhar porque a célula é capaz de receber o oxigénio. A média
ser humano opera sob o sistema nervoso parassimpático sistema maior parte do tempo.
No entanto, não é a parte do outro-simpático sistema nervoso, que é ativado na hora. E isso
deixa é o estresse. Quando você está sob circunstâncias estressantes ou em um estado de stress da
mente, o sistema nervoso simpático chuta em suas células e ir para a "luta ou fuga" auto-proteção
modo. A sugestão que desencadeia poderia ser algo externo (Como um urso ou a visão de seu chefe
irritado ou cônjuge) que empurra o botão de pânico em seu cérebro. Ou o gatilho pode ser também
as emoções que você está sentindo (como preocupação, dúvida, medo, ansiedade), os pensamentos
que você está pensando,ou as memórias que você está se lembrando. Quando o autônomo
sistema nervoso entra no modo solidário,seu fluxo de sangue se move para longe de seu gastrointestinal trato e pele; suas pupilas dilatam, aumenta a sua freqüência cardíaca; sangue é desviado
para themuscles e todo o seu corpo vai em alerta máximo. Quando isso acontece, as células
desligado em preparação para a luta ou fuga.
Na maioria das vezes, o corpo estiver a funcionar com a parassimpático
sistema nervoso, e só muda para o sistema nervoso simpático em momentos de estresse. Mas se
você acontecer de ter um estilo de vida estressante, e que operam sob o simpático "luta ou fuga"
modo freqüentemente, suas células está fechada e incapaz de receber oxigênio suficiente durante
esses tempos-se que o oxigênio é do ar que você respirar, a partir de uma câmara de oxigénio
hypberbaric, a partir de ozono A terapia, ou peróxido de hidrogénio (tomadas internamente ou por
via intravenosa). E quando suas células estão constantemente privados de oxigênio, você cria um
ambiente em seu corpo que é suscetíveis à doença, porque os microorganismos de doenças são
anaeróbio (que ocorrem e prosperar em áreas com baixos níveis de
oxigênio).
Tenha em mente o que o Prêmio Nobel Dr. Otto Warburg disse uma vez, "Privar uma célula
de 35% de seu oxigênio por 48horas e pode se tornar cancerosa. "(ver Capítulo 2).
De acordo com Bruce Lipton, Ph.D., renomado celular biólogo da Universidade de Stanford, autor
de A biologia da Crença, e uma autoridade em ponte ciência e do espírito, a diferença entre a célula
e uma célula fechada que é aberta(Ou seja, no modo "crescimento") é que a célula que está em
crescimento modo é impermeável à doença. Quando uma célula entra na fechadura
para baixo, modo de luta ou fuga, que a célula não está recebendo oxigênio,
não absorção de nutrientes, não propriamente eliminando o desperdício produtos, e não funcionando
da maneira que normalmente deveria. Se a célula permanece nesse estado durante um curto período
de tempo, os efeitos são inconsequentes. É por isso que uma pequena quantidade de stress na vida
raramente leva a problemas de saúde. Mas, se a célula permanece no modo de luta, fechado ou vôo
por um longo período de tempo, torna-se uma célula doente. A principal razão para
isto é por causa da falta de oxigénio. Quando você escolhe permanecer em uma situação estressante
ou um estado estressado da mente, que é equivalente a sufocar o seu corpo e privando-o
do elemento que mais necessita para sobreviver. É de se admirar por que o stress é considerado
mortal?
Não importa a quantidade de oxigênio que você inala ou consumir. Não vai fazer o seu

corpo nenhum bom se suas células são fechada. É por isso que o estresse é mortal, não importa o
que cura modalidade que você escolher. Eu pessoalmente conheço um praticante de chinês
tradicionalMedicina, que também era um mestre da arte de cura de Qi Gong. Quando ele viveu na
China, o advogado de uma mulher americana que tinha câncer em estágio avançado voou para a
China para ver se ele poderia curá-la. Ele ensinou-lhe como fazer exercícios de Qi Gong, que
ter sido provada a curar o câncer há séculos. Depois de alguns meses de fazer os exercícios de Qi
Gong, ela foi para um exame físico e nenhum vestígio de câncer foi encontrado.
Quando ela contou o mestre de Qi Gong que ela estava voltando para Estados Unidos, ele
pediu a ela para não ir ainda porque estava ciente do estilo de vida estressante que ela costumava
levar, e ela ainda não tinha aprendi a afastar suas emoções de situações estressantes. Mas ela
insistiu, e voltou para casa para Los Angeles e retomou a prática da lei. Como o estresse voltou,
assim como a cancro. Mesmo que ela continuou fazendo o Qi Gong exercícios, sua condição se
deteriorou. Ela fez planos para ir para a China, mas antes que ela foi capaz de, ela morreu. Este
história ressalta o fato de que, se o estresse governa sua vida, sua células serão doente e continuar
doente porque eles são freqüentemente fechada e incapaz de receber ou absorver qualquer remédio
que você fornecer. Escusado será dizer que estar em uma alegre ou tranquilo estado de espírito livre
de stress, preocupação, dúvida, medo, raiva,ressentimento, culpa e ansiedade é o estado ideal para a
durante todo o dia. Algumas pessoas dizem que é um desafio para a esse estado de espírito ao longo
do dia por causa de sua circunstâncias pessoais ou o ambiente, mas que não é o caso.
O estresse não é causado por circunstâncias externas. Na sua pesquisa na Universidade de
Stanford, Dr. Bruce Lipton foi capaz de provar em laboratório, que é o que muitas vezes crenças
erradas residir em nossa mente subconsciente, que criam tensões no nosso sistema nervoso
autônomo. Estas crenças errôneas que nos fazem interpretar nossas circunstâncias tão estressante,
mesmo quando não são.Stress é simplesmente uma interpretação de uma imagem interna
que muda-nos para o sistema nervoso simpático, e faz com que as nossas células para ir para a autoprotecção "luta ou fuga" modo. Cada pessoa reage de forma diferente a qualquer estímulo dado
(Imagem interna), dependendo das crenças que residem em seu / subconsciente dela, por vezes
referido como celular memória.
Considere um homem chamado Jim, por exemplo, que é dado um tremenda quantidade de
trabalho em seu trabalho. Se Jim acontece têm crenças destrutivas que distorcem a maneira como
ele vê a si mesmo e vida, ele teria que encontrar situação extremamente estressante.Essas crenças
destrutivas poderiam ser coisas como a crença de que que ele é indigno de ser amado, ou que ele
não é bom o suficiente, ou que ele tem que ser perfeito para ser amado. Eles geralmente ficam em
o subconsciousmind, e Jimprobably não sabe por que eles estão lá. No entanto, eles causam himto
reagir a circunstâncias externas de uma forma que gera estresse. Outro homem, Mike, em Por outro
lado, dada a mesma quantidade de trabalho, não pode encontrar a situação estressante em todos,
porque ao contrário de Jim, ele não tem crenças insalubres que distorcem a maneira como ele vê
suas circunstâncias.
Portanto, a chave para lidar com o estresse propriamente não é necessariamente de se retirar
de situações estressantes, mas para neutralizar as crenças erradas que o levam a interpretar
a situação estressante em primeiro lugar. Embora existam são formas benéficas para eliminar o
estresse, como fazer profunda yoga, respiração, Tai-Chi, meditação, etc, e eles certamente são úteis
para a prática de, antes, durante e após o administração de peróxido de hidrogênio para máximo de
oxigênio entrega para as células-se não remover o subjacente causa do estresse. Também não alterar
a forma como você responder ao estresse. Da próxima vez que enfrentar o mesmo situação, você vai
voltar a experimentar o stress, pois o errado crença ainda está lá.Existem terapias disponíveis que
podem identificar o erro crenças que são a causa do seu stress e eliminá-los, mas eles geralmente
vêm em um grande custo em tempo e dinheiro. Mas quando você considera que o estresse por si só
pode, sozinho, deixá-lo doente (mesmo sem tomar em consideração dieta, hereditariedade, fatores
ambientais, vírus, patógenos e microorganismos de doenças) e fazer com que você ficar doente
mesmo se você usar ozônio médico ou hidrogênio peróxido ainda vale a pena buscar a melhor
terapia estresse disponível. Sem cura verdadeira é possível sem a eficaz

gestão do stress.
Há um método simples e de custo extremamente baixo de removendo a causa subjacente de
estresse sem que você tenha submeter-se a uma série de sessões de terapia, e sem gastar qualquer
tempo tentando identificar as crenças erradas que causam o estresse. Este método neutraliza crenças
erradas e é ensinou no princípio maior manifestação no mundo por
Carnelian Sage (www.GreatestManifestationPrinciple.com).
O livro também mostra pesquisa convincente sobre a 2
fatores que provocam ser aprendidas recuperação espontânea da doença, geralmente sem
intervenção médica, e revela um poderoso princípio que, quando aplicada corretamente,
leva a um nível em que a doença desaparece.
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