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Po rocznej, nieudanej terapii z użyciem witaminy B17 byłem finansowo „spłukany.” Nie dala ona 

też żadnych widocznych korzyści w leczeniu. Dlatego szukałem na internecie najtańszych 

metod. Jedną z nich jest terapiia z użyciem wody utlenionej. Już po miesiącu było widoczne, że 

jest to strzał w dziesiątkę, mój rak jest w remisji. Dlatego postanowiłem się nią z Wami podzielić. 

Ma ona trzy bardzo ważne cechy: jest prosta, skuteczna i tania.  

Poniższy tekst jest artykułem opisującym tę metodę, który znalazłem na internecie. Adres 

podany jest w tekscie. 

 

LICZNE KORZYŚCI Z WODY UTLENIONEJ 

 

 [Nota redakcji: Uaktualnienie 25 Maj 2015 Poniższy artykuł został wstawiony na stronę 12 lat 

temu. W tym czasie chciałem pomóc w rozprzestrzenieniu informacji, że proste i niedrogie 

terapie w rodzaju wody utlenionej, mogą być użyte dla leczenia wielu poważnych problemów 

zdrowotnych przez dożylną aplikacje lub przez spożycie pewnej ilości kropel w uważnie 

kontrolowanej procedurze, lub przez wdychanie mgiełki wody utlenionej itd. Przedstawiona 

poniżej informacja pozostaje dokładnie tak samo wartościowa, jednak, inna tania, lecz lepsza 

terapia oksydacyjna ozywającą połączonego ("aktywowanego") roztworu Chlorku Sodu z 

Kwasem Cytrynowym (zwanego "MMS") stała się znana po 2005 roku wraz z dostępną 

bezpłatnie z internetu książką napisana przez Jima Humble. W roku 2012 pojawiła się prosta 

technika dla ładowania wody destylowanej utleniającą molekułą dwutlenku chloru (gazu), który 

jest uwalniany przez "aktywowany" MMS dla wytworzenia tego, co jest teraz zwane Roztworem 

Dwutlenku Chloru, lub bardziej popularnie, wody CDS. Woda CDS jest łatwa do samodzielnego 

zrobienia w domu. Wszystko, co potrzebujesz to urządzenie do wytwarzania CDS oraz roztwory 

MMS, lub nawet taniej, suche składniki dla zrobienia roztworów MMS. Woda CDS jest na wiele 

sposobów lepsza od wody utlenionej. Jedna molekuła CDS'u odbiera 5 elektronów z 

zewnętrznej orbity patogenicznych organizmów, podczas, gdy woda utleniona odbiera tylko 

jeden elektron. Dlatego woda CDS ma pięciokrotnie więcej mocy niszczącej niż woda utleniona. 

Mimo jej większej mocy niszczącej patogeny, woda CDS ma niższy potencjał utleniający 

(napięcie) niż ludzka komórka, podczas, gdy woda utleniona ma nieco wyższy potencjał 

utleniający niż ludzka komórka. Znaczy to, ze woda CDS nie będzie w żaden sposób reagowała 

z żadną tkanka komórkową ciała, podczas, gdy reakcje wody utlenionej będą skutkowały w 

tworzeniu piany i pewnego, pojawiającego się tymczasowo obrzęku i wybielaniu 

zainfekowanych dziąseł, na przykład, gdy jest ona przetrzymywana w ustach. Nie występują 

wtedy żadne obrzęki czy wybielania tkanek dziąseł, gdy używamy wodę CDS w związku z jej 

niższym potencjałem oksydacyjnym. Możesz jednak dostrzec zdolność wody CDS do 

oczyszczania dziąseł i zębów, gdy pozostawisz ją w ustach przez 15 do 20 minut. Wodę CDS, 

można tez połykać, wdychać i używać do lewatywy. Niema powodów by woda CDS nie była też 

stosowana dożylnie. Niema niczego nieprawidłowego w użyciu wody utlenionej, jak sugerowane 

jest to w tym artykule, jednak, jeśli możesz uzyskać MMS w rejonie w którym mieszkasz, 
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powinieneś przyjrzeć się jego lepszym własnościom oksydacyjnym i rozważyć dodanie go do 

swego domowego zestawu przyrządów służących leczeniu. Innym przedmiotem wartym 

studiowania jest kwasica (p.tl. nagromadzenie kwaśnych produktów przemiany materii w 

tkankach lub we krwi), system limfatyczny i detoksykacja przez surowe owoce... Ken Adachi] 

  

Dr. David G. Williams 

http://educate-yourself.org/cancer/benefitsofhydrogenperozide17jul03.shtml#top 

Data publikacji: 17 lipca 2003 

  

Liczne korzyści z wody utlenionej 

 

(Oryginalny tytuł: Woda utleniona - Przekleństwo czy lekarstwo) 

 

Zdaje się, że jeśli chodzi o terapię wodą utlenioną, są tu tylko dwa punkty widzenia. 

Wspierający uważają ją za jeden z największych cudów leczniczych wszechczasów. Oponenci 

mają poczucie, że jego spożywanie jest nadzwyczaj niebezpieczne i tylko ryzykanci mogą 

myśleć o angażowaniu się w takie postępowanie. Przed potępieniem lub przyjęciem wody 

utlenionej, przyjrzyjmy się naprawdę bardzo uważnie na to, z czym mamy do czynienia. 

  

Jeśli jest jakaś interesująca substancja, jest nią woda utleniona. Woda utleniona powinna 

naprawdę być nazywana dwutlenkiem wodoru. Jej wzór chemiczny to H2O2. Zawiera ona o 

jeden atom tlenu więcej niż woda (H2O). Kazdy jest już teraz świadom istnienia warstwy 

ozonowej, która otacza ziemię. Ozon składa się z trzech atomów tlenu (O3). Ta ochronna 

warstwa ozonu jest tworzona, gdy światło ultrafioletowe rozdziela molekułę tlenu 

atmosferycznego (O2) na dwa pojedyncze, niestabilne atomy tlenu. Te pojedyncze molekuły 

łączą się z innymi tworząc ozon (O3). Ozon nie jest zbyt stabilny. Faktycznie, bardzo szybko 

oddaje on ten ekstra atom tlenu w opadającą wodę deszczową tworząc wodę utlenioną (H2O2). 

(Badź ze mną: Cała ta gadanina o chemii przez którą przechodzę pomoże Ci faktycznie 

zrozumieć jak ważna jest woda utleniona.) 

  

Pomaga ona roślinom 

To właśnie obecność wody utlenionej w wodzie deszczowej sprawia, ze jest ona bardziej 

efektywna niż woda kranowa, gdy jest podana roślinom. Jednak, przy coraz większej zawartości 
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zanieczyszczeń, większe ilości H2O2 reagują z unoszącymi się w powietrzu toksynami, nigdy 

nie osiągając ziemi. Dla skompensowania tego, wielu farmerów zwiększa plony przez 

sprejowanie upraw rozcieńczoną wodą utlenioną (5 do 16 uncji 35% wody utlenionej zmieszanej 

z 20 galonami wody na jeden akr). (Przyp. tłum.: jednostki miar: 1 uncja = 29.5 ml, / 1 

galon=3.78 litra / 1 akr=4046 m2, 1 kwarta=1.13 litra, 1 pinta=0.47 litra) Możesz osiągnąć ten 

sam korzystny efekt z roślinami domowymi przez dodawanie 1 uncji 3% wody utlenionej (lub 16 

kropel 35% roztworu) do każdej kwarty wody, którą podlewasz rośliny. (Można z tego tez zrobić 

wspaniały środek owadobójczy. Po prostu sprejuj swoje rośliny 8 uncjami 3% wody utlenionej 

zmieszanej z 8 uncjami białego cukru i dodaj galon wody.) 

Woda utleniona jest bez zapachu i koloru, lecz nie bez smaku. Gdy przechowywana jest we 

właściwych warunkach, jest bardzo stabilnym związkiem chemicznym. Gdy jest przechowywana 

przy braku światła i zanieczyszczeń, ulega bardzo wolnym zmianom (rozdzieleniu), z 

prędkością około 10% rocznie. (Można to nawet bardziej spowolnić przez przechowywanie 

cieczy w lodowce.) Wrze w temperaturze 152 stopni Celsjusza i zamarza przy minus 2 

stopniach C. 

Gdy narażona jest na kontakt z innymi związkami, woda utleniona ulega szybkiemu rozkładowi. 

Dodatkowy atom tlenu zostaje uwolniony pozostawiając H2O (wodę). W naturze, tlen (O2) 

składa się z dwu atomów - to bardzo stabilne połączenie. Jednak pojedynczy atom tlenu jest 

bardzo reaktywny i odnosimy się do niego, jako do wolnego rodnika. Przez ostatnich parę lat 

nieustannie czytaliśmy, że te wolne rodniki są odpowiedzialne za wszystkiego rodzaju choroby i 

nawet za przedwczesne starzenie. Jednak tym, o czym wielu autorów zdaje się zapominać jest, 

że nasze ciała tworzą i używają wolnych rodników dla niszczenia szkodliwych bakterii, wirusów i 

grzybów. Faktycznie, komórki odpowiedzialne za zwalczanie infekcji i najeźdźców z zewnątrz w 

ciele (twoje białe ciałka krwi) wytwarzają wodę utlenioną i używają jej dla utlenienia każdego z 

atakujących. Intensywne bulgotanie, które widzisz, gdy woda utleniona wchodzi w kontakt z 

naładowaną bakteriami raną, jest uwalnianym tlenem i niszczonymi bakteriami. Zdolność 

naszych komórek do wytwarzania wody utlenionej jest istotna dla życia. H2O2 nie jest jakimś 

niechcianym produktem ubocznym, lecz podstawowym wymaganiem dla dobrego zdrowia. 

Ostatnio prowadzone badania wskazują, że potrzebujemy wody utlenionej dla wielu reakcji 

chemicznych, które zachodzą w całym ciele. Na przykład, wiemy teraz, że witamina C pomaga 

zwalczać infekcje przez produkowanie wody utlenionej, która z kolei stymuluje produkcję 

prostaglandyny (p.tłum. jest to rodzaj hormonu). Bakterie kwasu mlekowego znajdowane w 

okrężnicy i w pochwie wytwarzają też wodę utlenioną. To niszczy szkodliwe bakterie i wirusy 

zapobiegając chorobom okrężnicy, zapaleniu pochwy, infekcji pęcherza moczowego i wielkiej 

ilości często występujących chorób. (Infect Dis News Aug.8,91:5). Gdy bakterie kwasu 

mlekowego w okrężnicy i okładzie rozrodczym zastały zwyciężone przez szkodliwe wirusy, 

drożdże, bakterie, skuteczną irygację lub lewatywę można zrobić z 3 łyżeczek (od herbaty) 3% 

H2O2 w 1 kwarcie wody destylowanej. Jednak pamiętaj, ze dobra flora bakteryjna musi zawsze 

być odnowiona w tych rejonach dla uzyskania trwałych rezultatów.  
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Tlenowe kontra beztlenowe 

Omawiając lewatywę i wlewy, jest inne nieporozumienie na temat H2O2, do którego muszę się 

odnieść. Przyjazne bakterie w okrężnicy i pochwie są bakteriami tlenowymi. Inaczej mówiąc, 

rozwijają się one w środowisko o wysokiej zawartości tlenu i prosperują w obecności bogatego 

w tlen H2O2. Z drugiej strony, większość odmian szkodliwych bakterii (i komórek rakowych) jest 

beztlenowymi i nie mogą przeżyć w obecności tlenu lub H2O2. Możemy się zgodzić, ze woda 

utleniona wytwarzana w ciele ludzkim jest istotna dla życia. I nikt nie ma wątpliwości, co do jej 

skuteczności, gdy mówimy o leczeniu infekcji zewnętrznych. Istniejąca kontrowersja dotyczy 

przyjmowania doustnego lub wprowadzania jej w ciało dożylnie. Kontrowersja ciągnie się przez 

dziesiątki lat i znając postawę społeczności medycznej, będzie ona trwała przez wiele 

przyszłych dekad. 

Przyznaje, że bylem sceptyczny, gdy po raz pierwszy usłyszałem o doustnym lub dożylnym 

użyciu H2O2. Ta zdrowa doza sceptycyzmu doprowadziła do długiego dociekania, pracy 

klinicznej i eksperymentowania. I podczas, gdy uświadamiam sobie, ze większość czytelników 

prawdopodobnie nigdy nie będzie przekonana, że H2O2 jest bezpiecznym i skutecznym 

związkiem chemicznym, ja sam jestem. Woda utleniona jest bezpieczna, łatwo dostępna i tania 

jak barszcz. I co najważniejsze, to działa! Nikt jeszcze w pełni nie zrozumiał jak działa woda 

utleniona. To, co wiemy, ze jest naładowana tlenem. (pinta 35% roztworu perhydrolu zawiera 

równoważnik 130 pint tlenu. Pinta 3% wody utlenionej z lokalnej apteki zawiera 10 pint tlenu. A 

pinta 6% roztworu używanego do wybielania włosów zawiera 20 pint tlenu.) Wiemy też, że gdy 

H2O2 jest przyjęty do ciała (doustnie lub dożylnie) zawartość tlenu we krwi oraz w tkankach 

ciała dramatycznie się zwiększa. Wcześniejsi badacze mieli wrażenie, że ten wzrost był 

spowodowany po prostu zwiększoną ilością uwalnianego tlenu. Nie tak jednak zdaje się to być. 

Tylko bardzo rozcieńczone H2O2 było kiedykolwiek wprowadzane do ciała. Mala ilość 

obecnego w nim tlenu nie mogłaby być jedyną przyczyną dramatycznych zmian, jakie 

zachodzą. Dr. Charles Farr, silny zwolennik metody dożylnej, odkryl inną możliwą odpowiedź. 

Dr. Farr wykazał, że woda utleniona stymuluje system enzymatyczny w całym ciele. To 

powoduje zwiększenie przemiany metabolicznej, powoduje rozszerzenie małych arterii i 

zwiększenie przepływu krwi, zwiększa się dystrybucja i zużycie tlenu i podniesienie temperatury 

ciała (Proceedings of the International Conference on Bio-Oxidative Medicine 1989, 1990, 

1991). 

 

Ojciec Richard Willhelm 

Dopiero zaczynamy poznawać, dokładnie rzecz biorąc, jak działa H2O2. Po raz pierwszy 

informowano o tym w 1920 roku. Następnie, angielskie czasopismo medyczne, Lancet, 



5 

 

poinformowało, że wstrzykniecie dożylne stosowane było skutecznie w leczeniu zapalenia płuc 

w epidemii po Pierwszej Wojnie Światowej. W latach 40'tych Ojciec Richard Willhelm, pionier w 

propagowaniu użycia wody utlenionej, informował o rozległym użyciu tego związku do leczenia 

wszystkiego, od związanych z bakteriami chorób psychicznych do chorób skórnych i polio. 

Ojciec Willhelm jest założycielem "Koncernu Edukacyjnego do Spraw Wody Utlenionej" 

(ang."Educational Concern for Hydrogen Peroxide") (ECHO, lub "Educational Concern for 

Hydrogen Peroxide" (organizacja społeczna poświęcona edukacji społeczeństwa na temat 

bezpiecznego stosowania i korzyści terapeutycznych wody utlenionej.) Wiele z zainteresowania 

wodą utlenioną zniknęło w latach 1940'tych gdy pojawiły się lekarstwa na receptę. Od tego 

czasu nastąpiło niewielkie zainteresowanie ekonomiczne w finansowanie badań naukowych 

nad wodą utlenioną. Przede wszystkim, jest ona tania jak barszcz i niemożliwa do 

opatentowania. Nawet teraz, w ostatnich 25 latach, napisanych zostało ponad 7,700 artykułów 

odnośnie wody utlenionej w standardowych pismach medycznych. Tysiące więcej, 

zawierających jej użycie terapeutyczne, pojawiło się w publikacjach alternatywnego zdrowia. 

Ilość problemów w których woda utleniona jest pomocna jest oszałamiająca. Raportowane 

niebezpieczeństwa i skutki uboczne są rzadkie i często sprzeczne. 

 

Rozedma płuc 

Spójrzmy na kilka chorób, które zdają się szczególnie dobrze reagować na terapię H2O2. 

Wpierw, pamiętaj, że są dwie metody podawania wody utlenionej - 1) doustnie i 2) dożylnie. 

Podczas, gdy większość chorób doskonale reaguje przy sposobie doustnym, rozedma płuc jest 

jedną z chorób przy której zastrzyk dożylny może być zbawienny. Rozedma płuc powoduje 

zniszczenie pęcherzyków płucnych (małe pęcherzyki w płucach). Choć dymy chemiczne i inne 

czynniki drażniące mogą powodować ich zniszczenie, jest ona najczęściej skutkiem palenia. W 

miarę postępu choroby oddychanie staje się coraz trudniejsze dla pacjenta. Koniecznością staje 

się wózek inwalidzki, a aparat tlenowy staje się koniecznością. Brak odpowiedniej ilości tlenu 

dopływającego do tkanek zmusza serce do silniejszej pracy. Prowadzi to do wysokiego 

ciśnienia krwi, rozrostu samego serca I w końcu do niewydolności serca. Konwencjonalna 

medycyna niedużo ma do zaoferowania dla leczenia rozedmy płuc. Niema na nią lekarstwa. 

Największą pomocą, na jaką można mieć nadzieję, jest ulga w symptomach i zapobieganie 

poważnym komplikacjom, które mogłyby prowadzić do śmierci. Terapia H2O2 ma więcej do 

zaoferowania. Użycie 1 uncji 35% wody utlenionej na 1 galon niechlorowanej wody w 

urządzeniu rozpylającym ogromnie poprawia oddychanie w nocy. Lecz zastrzyki dożylne są 

prawdziwym kluczem dającym ulgę. Dają one możliwość oczyszczenia wewnętrznego pokrycia 

płuc i odnowienia zdolności oddychania. 

Wciąż słyszymy tę samą historię od Dra Farr’a i innych, którzy stosują zastrzyki dożylne dla 

leczenia rozedmy płuc oraz zastojowych problemów z płucami. W ciągu minut tlen z wody 

utlenionej zaczyna musować pomiędzy membranową wykładziną pęcherzyków płucnych i 

zakumulowaną wydzieliną. (Dr Farr nazywa to „efektem Alka-Seltzer.”) Pacjent zaczyna kaszleć 

i wypluwa materiał zebrany w płucach. Ilość musowania, kaszlu I oczyszczania może być 
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regulowana przez proste włączenie lub wyłączenie H2O2. W miarę oczyszczania powierzchni 

płuc przez wodę utlenioną, pacjent ponownie zyskuje zdolność bardziej normalnego 

oddychania. Wciąż otrzymujemy raporty od pacjentów dla których ta technika polepszyła 

oddychanie do tego stopnia, że wózek inwalidzki i suplementowanie tlenem nie są już 

potrzebne. Jeśli chciałbyś znaleźć lekarza w swej okolicy, który przeszedł trening w dożylnym 

podawaniu H2O2, skontaktuj się z International Bio-Oxidative Medicine Foundation (IBOM), 

P.O. Box 13205, Oklahoma City, OK 73113, USA, pod numerem telefonu (405) 478-4266. 

Mogą oni podać nazwiska i adresy lekarzy używających tej procedury w twym rejonie. 

Gdyby rozedma płuc była jedyną chorobą skutecznie leczoną przy pomocy terapii H2O2, wciąż 

byłoby to jednym z największych odkryć w zakresie zdrowia wszystkich czasów. Na szczęście, 

H2O2 czyni cuda dla dużej ilości problemów zdrowotnych. Następuję to przez zwiększenie 

poziomu dotlenienia tkanek. Bliższe spojrzenie na to, jak zmniejszyliśmy dostępność 

zewnętrznego i wewnętrznego tlenu pokażę Ci, jak ważne może to być. Gdybyś w szkole nie był 

zbyt zajęty sprawami nie związanymi z lekcjami, mógłbyś zapamiętać z podstawowego kursu 

przedmiotów ścisłych, że nasza atmosfera zawiera około 20% tlenu. Jest tak w idealnych 

warunkach. Ostatnie doniesienia mówią, że w wielu zanieczyszczonych miastach jego poziom 

spadł do około 10%! (Już wspomniałem o tym jak bardzo zmniejszona ilość deszczu z 

zawartością wody utlenionej osiąga powierzchnię ziemi. Przy zwiększonym zanieczyszczeniu 

reaguje ona z unoszącymi się w powietrzu toksynami, nawet przed opadnięciem na 

powierzchnię ziemi) i każdy obecnie wie, że tworzące tlen lasy tropikalne są niszczone, co 

jeszcze bardziej zmniejsza ilość dostępnego tlenu. Wewnętrzna dostępność tlenu jest też 

atakowana. 

Chlorowanie wody pitnej usuwa tlen. Gotowanie i nadmierne przetwarzanie naszego pożywienia 

obniża ilość zawartego w nim tlenu. Niekontrolowane używanie antybiotyków niszczy tworzące 

tlen bakterie w przewodzie pokarmowym. Dr. Johanna Buldwig z Niemiec wykazała, że aby 

zachodziło odpowiednie użytkowanie tlenu, nasza dieta musi mieć odpowiednia zawartość 

kwasów tłuszczowych. Niestety, oleje bogate w te kwasy tłuszczowe stają się coraz mniej 

popularne w przemyśle spożywczym. Sama ich natura czyni je biologicznie aktywnymi, co 

wymaga bardziej ostrożnego przetwarzania i daje im mniejszy okres trwałości. Zamiast radzić 

sobie z tymi trudnościami, przemysł spożywczy zwrócił się do używania syntetycznych 

tłuszczów i niebezpiecznych procesów, takich jak uwodornianie. 

Oczywiste jest, że zapotrzebowanie na tlen nie jest zaspakajane. Szereg najzwyklejszych 

chorób, które obecnie dotykają nasze społeczeństwo związany jest z głodem tlenowym. 

Zwiększa się ilość przypadków astmy, rozedmy płuc i chorób płuc, zwłaszcza w 

zanieczyszczonych ośrodkach miejskich. Jest coraz więcej przypadków zatwardzeń, 

rozwolnień, pasożytów przewodu pokarmowego i raka jelit. Paradentoza jest w stanie 

epidemicznym w dorosłej populacji naszego kraju. Zwiększa się liczba wszelkich form raka. 

Zaczyna się pojawiać chroniczne zmęczenie, zespół chronicznego zmęczenia i setki innych 

chorób wirusowych. Na ironię, wiele z nowych „cudownych” lekarstw i suplementów 

żywieniowych używanych do leczenia tych chorób działa przez zwiększenie ilości tlenu 

komórkowego (często przez formowanie H2O2). Na przykład, cudowny składnik odżywczy, 
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koenzym Q10, pomaga  regulować utlenianie międzykomórkowe. Organiczny german, który od 

dawna zyskał znaczny rozgłos, też zwiększa ilość tlenu na poziomie komórkowym. A nawet 

substancje takie jak niacyna i witamina E promują oksydację tkanek powodując rozszerzenie 

naczyń krwionośnych. 

Woda utleniona jest tylko jednym z wielu składników, które pomagają regulować ilość tlenu 

wnikającego w komórki. Jej obecność jest też istotna dla wielu innych funkcji. Jest ona 

wymagana dla produkcji hormonu tarczycy i hormonów seksualnych. (Mol Cell Endocrinol 

86;46(2): 149-154) (Steroids 82;40(5):5690579). Stymuluje ona produkcję inferferonu (J 

Immunol 85;134(4):24492455). Rozszerza naczynia krwionośne w sercu I w mózgu (Am J 

Physiol 86;250 (5 pt 2): H815-821 oraz (2 pt 2):H157-162). Poprawia wykorzystanie glukozy dla 

chorych na cukrzycę (Sprawozdania Konferencji IBOM 1989, 1990, 1991). Im bliżej spoglądamy 

na wodę utlenioną, tym mniej zaskakujące staje się, że może ona pomagać w tak szerokim 

zakresie chorób. 

To, co następuje, jest częściową listą chorób przy których terapia H2O2 była skutecznie 

używana. (Wiele z nich jest poważnymi, jeśli nie zagrażającymi życiu. Jak zawsze, bardzo 

polecane byłoby uzyskanie porady I prowadzenia przez lekarza doświadczonego w stosowaniu 

tych technik.) (p. tłum.: Nie będąc lekarzem ryzykuje popełnienie błędu w tłumaczeniach nazw 

chorób, dlatego pozostawiam tu oryginalne nazwy angielskie dla porównania.) 

 

Nazwa polska / Oryginalna nazwa angielska 

    Alergie  Bóle głowy / Allergies Headaches 

    Choroba wysokościowa  Herpes Simplex / Altitude Sickness Herpes Simplex 

    Herpes Zoster Alzheimera / Alzheimer's Herpes Zoster 

    Anemia  Infekcja HIV / Anemia HIV Infection 

    Arytmia  Grypa / Arrhythmia Influenza 

    Astma  Ukąszenia insektow /  Asthma Insect Bites 

    Bakteryjne infekcje wątroby  Cirrhosis / Bacterial Infections Liver Cirrhosis 

   Zapalenie oskrzeli Lupus Eryhematosis / Bronchitis Lupus Erythematosis 

    Rak  Stwardnienie rozsiane / Cancer Multiple Sclerosis 

    Zakażenie pasożytami kandida / Candida Parasitic Infections 

    Choroba krążeniowa  Parkinsonizm / Cardiovascular Disease Parkinsonism 

    Choroba Mózgowo-naczyniowa  Paradentoza / Cerebral Vascular Disease Periodontal 
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Disease 

    Chroniczny ból  Prostatitis (zapalenie prostaty) / Chronic Pain Prostatitis 

    Cukrzyca typu 11  Artretyzm reumatologiczny / Diabetes Type 11 Rheumatoid Arthritis 

    Gangrena cukrzycowa  Półpasiec / Diabetic Gangrene Shingles 

    Cukrzycowa choroba siatkówki oka Zapalenie zatok  / Diabetic Retinopahty Sinusitis 

    Problemy trawienne  Ból gardla / Digestion Problems Sore Throat 

    Zakażenie Epsteina-Barr  Wrzody / Epstein-Barr Infection Ulcers 

    Rozedma płuc  Zakażenia wirusowe / Emphysema Viral Infections 

    Alergie związane z pożywieniem  Kurzajki / Food Allergies Warts 

    Zakażenia grzybiczne  Zakażenia drożdzowe / Fungal Infections Yeast Infections 

    Zapalenie dziąseł / Gingivitis 

Rodzaje wody utlenionej 

Woda utleniona dostępna jest w rożnych stężeniach i gatunkach. 

A)   3.5% Gatunek Farmaceutyczny: Jest to gatunek sprzedawany w aptece lub w 
supermarkecie. Ten produkt nie jest polecany do użytku wewnętrznego. Zawiera 
substancje stabilizujące, których nie należy spożywać. Do stabilizatorów należą: 
acetalinid, cynian sodu i fosforan czterosodowy.  

B)   6% Gatunek kosmetyczny: Ten jest używany w gabinetach kosmetycznych i nie jest 
zalecany do użytku wewnętrznego. 

C)   30% Gatunek odczynnikowy: Używany jest w różnych doświadczeniach 
chemicznych i on też zawiera stabilizatory. Nie jest on też do użytku wewnętrznego. 

D)   30% do 32% Gatunek elektroniczny. Używany do oczyszczania części 
elektronicznych I nie jest do użytku wewnętrznego. 

E)   35% Gatunek techniczny. Jest to bardziej skoncentrowany produkt od gatunku 
odczynnikowego i rożni się tym, że dodany jest do niego fosfor by pomóc w 
neutralizacji chloru z wody używanej do jego rozcieńczania. 

F)    35% Gatunek spożywczy (p. tłum. nazwa używana w Polsce dla tego gatunku to 
perhydrol): Używany jest w produkcji żywności takiej jak ser, jaja i produkty 
zawierające serwatkę. Jest on też rozpylany na wykładzinę foliowa antyseptycznych 
pudelek zawierających soki owocowe i produkty mleczne. JEST TO JEDYNY 
GATUNEK ZALECANY DO UŻYTKU WEWNETRZNEGO. Dostepny jest w pintach, 
kwartach, galonach lub nawet w beczkach. Dalej w tym artykule wspomniani są rożni 
jego dostawcy. (p.tłum. pominięte w tym tłumaczeniu.)  
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G)   90%: Ten jest używany jako źródło tlenu dla paliwa rakietowego. 

  

Tylko 35% woda utleniona w gatunku spożywczym (t.j. perhydrol) zalecany jest do użytku 
wewnętrznego. Przy tym stężeniu jednak, woda utleniona jest bardzo silnym utleniaczem i jeśli 
nie zostanie rozcieńczona, może być nadzwyczaj niebezpieczna lub nawet powodować śmierć. 
Jakakolwiek koncentracja ponad 10% może spowodować reakcję neurologiczną i uszkodzenie 
górnego przewodu pokarmowego. Są dwa przypadki dzieci, które spożyły H2O2 w 27% i 40% 
koncentracji. Niedawno, 26 miesięczna dziewczynka połknęła łyk H2O2. Natychmiast zaczęła 
wymiotować, po czym nastąpiło omdlenie i zatrzymanie oddechu. Na szczęście, była ona pod 
opieka pogotowia ratunkowego i pomimo, ze nastąpiło uszkodzenie i krwawienie z żołądka i 
przełyku, przeżyła ten wypadek. Ponowne badanie po 12 dniach wykazało, że obszary te 
zostały uleczone (J Toxicol Clin Toxicol 90;28(1):95-100). 

Z 35% H2O2 (perhydrolem) należy:  

1)    ostrożnie się obchodzić (bezpośredni kontakt spali skórę – zalecane jest, by 
natychmiast ja zmyć). 

2)    rozcieńczyć przed użyciem  

3)    przechowywać w bezpieczny i odpowiedni sposób (po zrobieniu roztworu, 
pozostała część powinna być przechowywana w pewnie zamkniętym pojemniku w 
zamrażalniku). 

Jedną z najbardziej wygodnych metod wydzielania 35% H2O2 jest z malej buteleczki 
wkraplacza do oczu. Można ją kupić w aptece. Wypełnij ją 35% H2O2 i odstaw większy 
pojemnik do zamrażarki w lodowce do czasu, gdy będzie potrzebna. Buteleczkę wkraplacza do 
oczu przechowuj w lodowce. Ogólne zalecenia dotyczące dozowania są opisane w poniższej 
tabeli. Zalecaną ilość kropli mieszamy z wodą destylowaną, sokiem, mlekiem lub nawet sokiem 
z aloesu lub żelem. (Nie używać chlorowanej wody lub wody kranowej dla rozcieńczania 
perhydrolu!) 

 

Sugerowana procedura 

Opisany program jest jedynie sugestią, lecz jest on oparty na latach doświadczeń oraz 
raportach od tysięcy użytkowników. Osoby, które wybierają wolniejsze tempo (p.tlum. sądze, że 
chodzi o zwiększanie ilosci kropel), mogą się spodziewać wolniejszego postępu, lecz jest to z 
pewnością opcjonalne. Program nie jest czymś niezmiennym i pamiętaj, że można go 
adaptować do indywidualnych potrzeb. Osoby, które mają transplanty, nie powinny podejmować 
programu H2O2. H2O2 stymuluje system immunologiczny i daje możliwość odrzutu narządu. 

Dzień Ilość kropel ilość razy dziennie 

1 3  3 

2 4  3 

3 5  3 
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4 6  3 

5 7  3 

6 8  3 

7 9  3 

8 10  3 

9 12  3 

10 14  3 

11 16  3 

12 18  3 

13 20  3 

14 22  3 

15 24  3 

16 25  3 

Dozowanie podtrzymujące 

(Przyp. tłumacza: Te dawkę 25 kropli utrzymujemy przez 1, 2 lub 3 tygodnie. Trzy tygodnie są 
założonym czasem terapii w niniejszym tekście.Patrz tekst poniżej.) 

W większości sytuacji po zakończeniu powyższego 21 dniowego programu, ilość H2O2 może 
być w następujący sposób stopniowo zmniejszona:  

25 kropli / raz dziennie / co drugi dzień / przez 1 tydzień 

25 kropli / raz dziennie / co trzeci dzień / przez 2 tygodnie 

25 kropli / raz dziennie / co czwarty dzień / przez 3 tygodnie 

To można zredukować do ilości pomiędzy 5 do 15 kropel na tydzień w zależności jak dana 
osoba się czuje. Dla osób z poważniejszymi problemami będzie często korzystne pozostanie na 
25 kroplach dziennie przez jeden do trzech tygodni, do czasu, gdy problem zostanie załatwiony 
(może to zająć do sześciu miesięcy). Osoby z chroniczną ogólnoustrojową kandidą powinne 
rozpocząć terapię od 1 kropli trzy razy dziennie, następnie 2 krople trzy razy dziennie przed 
rozpoczęciem powyżej podanego dawkowania. Ważne jest, by zażywać H2O2 na pusty 
żołądek. Najlepszym sposobem jest zażywanie albo na jedna godzinę przed posiłkiem lub trzy 
godziny po posiłku. Jeśli jest pokarm w żołądku, reakcja H2O2 na jakiekolwiek bakterie może 
powodować nadmierne pienienie, niestrawność lub nawet wymioty. Dodatkowo, pewne wyniki 
badań na zwierzętach wskazują, że gdy H2O2 przyjmowany doustnie łączy się z żelazem i 
małymi dawkami witaminy C w żołądku, tworzone są hydroksylowe rodniki (J Inorg Biochem 
89;35(1):55-69).  

Podobny do wybielacza posmak H2O2 można zmniejszyć przez żucie bezcukrowej gumy do 
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żucia. Niektórzy ludzie biorąc H2O2 przed pójściem spać maja trudności z zaśnięciem. Jest tak 
prawdopodobnie z powodu poczucia czujności spowodowanego zwiększeniem ilości tlenu na 
poziomie komórkowym. Plan dozowania jest zasadniczo taki sam dla wszystkich chorób. 
Jednak jest kilka punktów o których należy pamiętać. 

Pewni ludzie mogą doświadczać zepsucia żołądka. Jeśli to nastąpi, zaleca się by nie 
zatrzymywać programu, lecz raczej pozostać na poziomie obecnej dawki lub nawet zredukować 
ją do poprzedniego poziomu, aż do momentu gdy problem się skończy. (Niektórzy pacjenci byli 
w stanie zatrzymać mdłości przez zażycie trzech do czterech tabletek lecytyny równocześnie z 
przyjęciem H2O2.) W czasie programu nie jest niczym niezwykłym doświadczanie czegoś, co 
jest zwane kryzysem leczenia. W miarę jak martwe bakterie i toksyny są uwalniane z ciała, 
może to tymczasowo przewyższyć twoje możliwości wystarczająco szybkiej ich eliminacji. W 
przypadku pewnych osób to przeciążenie może spowodować uczucie zmęczenia, rozwolnienie, 
bóle głowy, wysypkę na skórze, symptomy przeziębienia lub grypy. Nie powinniśmy wtedy 
przerywać używania wody utlenionej dla zatrzymania tego procesu oczyszczającego. Przez 
kontynuowanie programu, toksyny opuszcza ciało szybciej i kryzys zdrowienia przejdzie dość 
szybko. 

Jeśli jeszcze nie przyjmujesz witaminy E i produktów acidofiloweych, zalecam, by rozpocząć ich 
zażywanie przez pójściem na H2O2. Witamina E może spowodować bardziej skuteczne zużycie 
dostępnego tlenu, a produkty acidofilowe pomogą w ponownym ustanowieniu korzystnej flory 
bakteryjnej w jelicie dolnym oraz pomoc w wewnętrznej produkcji wody utlenionej. 

  

Robienie I używanie 3% roztworu H2O2 

Dość łatwo jest zrobić 3.5% roztwór. Wpierw wlewamy 1 uncje 35% H2O2 w słój o pojemności 1 
pinty. Dodajemy do tego 11uncji wody destylowanej. To da nam 12 uncji 3.5% H2O2. 3.5% 
H2O2 ma wiele medycznych zastosowań. 

1. Trzy łyżki stołowe 3.5% wody utlenionej zmieszane z kwartą niechlorowanej wody daje 
dobry roztwór do lewatywy lub irygacji. 

2. Może ona być użyta w pełnym stężeniu, jako płyn do płukania ust, lub zmieszana z sodą 
oczyszczoną dając pastę do zębów. 

3. Może być użyta w pełnym stężeniu, jako kąpiel dla nóg przy grzybicy miedzypalcowej. 
(Cukrzycy znajdują ulgę przy problemach krążeniowych przez moczenie stóp w 1 pincie 
3% wody utlenionej z galonem ciepłej, niechlorowanej wody przez 30 minut, co wieczór.)  

4. Łyżeczka dodana do 1 kubka niechlorowanej wody może być użyta jako sprej do nosa. 
Zależnie od stopnia wciągnięcia w zatoki (ang. degree ofsinus involvement), będziemy 
musieli dostosować ilość użytej wody utlenionej. Widziałem osoby, które mogą użyć 
pełne 3% stężenie oraz innych, którzy mieli trudności z użyciem paru kropel 
zmieszanych z kubkiem wody. 

5. 3.5% H2O2 można dodać do wody do picia dla zwierząt domowych w stosunku 1 uncji 
na kwartę niechlorowanej wody. Raportowano, że korzystne jest użycie mieszaniny 1 
pinty 3% wody utlenionej na 5 galonów wody dla chorej trzody chlewnej. (Kurczaki i 
krowy pozostawały zdrowe używając 8 uncji 35% H2O2 na 1,000 galonów wody pitnej.)  
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Dodatkowe informacje 

Są dwa źródła z którymi powinieneś się skontaktować jeśli jesteś zainteresowany użyciem 
terapii wodą utlenioną. Pierwszym jest organizacja ECHO, która została założona przez Ojca 
Richarda Wilhelma i prowadzone przez Waltera Rotza. Pakiet ich informacji zawiera 
przykładową gazetkę, list od dystrybutorów H2O2 oraz kilka innych rzeczy. Jest to pakiet dla 
zainteresowanych czytelników ALTERNATIVES za $3. Ich adres:  

ECHO Box 126 

Delano, MN 55328, USA 

Jeśli jesteś zainteresowany skontaktowaniem się z lekarzami, którzy oferują terapie woda 
utleniona, możesz napisać do International Bio-Oxidative Medicine Foundation (IBOM) na 
podany poprzednio adres. Powinieneś być też świadom, że są teraz na rynku liczne produkty z 
wodą utlenioną. Niektóre są po prostu wodą utlenioną z dodatkami smakowymi i wodą utlenioną 
zmieszaną z minerałami morskimi, z aloesem, wewnętrzną struktura drzewa (ang. inner tree 
bark) lub innymi składnikami dla uczynienia wody utlenionej łatwiejszej do przyjęcia (Superoxy, 
Oxy Toddy, itd.). 

Inni twierdzą, że opracowali produkty, które dostarczają więcej tlenu niż zwykła woda utleniona 
(Aerox, Anti-Oxid-10, Di-Oxychloride, Aerobic 07, Aqua Pure, etc.). Zasadniczo, zapłacisz 
fortunę uzyskując ten sam rezultat, jaki możesz dostać za grosze ozywając wodę utleniona. 

Zakończenie 

Woda utleniona jest jednym z niewielu prostych cudownych substancji wciąż dostępnych dla 
nas wszystkich. Bezpieczeństwo jej użycia i wielość zastosowań daje jej tę nazwę wraz z 
DMSO. Jeśli nigdy nie używałeś tych związków, przeoczasz dwa z najpotężniejszych narzędzi 
służących leczeniu, jakie kiedykolwiek zostały wynalezione. Większość z nas zaczęła używać 
wody utlenionej zaraz po narodzinach. Nie tylko mleko matki zawiera wysoką zawartość H2O2, 
jego ilość zawarta w pierwszym mleku (siarze) jest nawet większa. Zdaje się, ze jedyne, co 
wiemy o jego funkcjach jest, ze stymuluje system immunologiczny. Choć mocno popieram 
terapie H2O2, nie sugeruje, ze każdy potrzebuje jej używać. Są prawdopodobnie osoby, których 
zdrowie i dobre samopoczucie nie zostaną zwiększone przez wodę utleniona. Lecz są miliony 
innych, którzy niepotrzebnie cierpią, ponieważ nie wiedza o wodzie utlenionej lub nie zostali 
poinformowani o jego użyteczności. 

 

 

 

 

 

 

 


