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Jestem internistą i nie leczę tylko chorych na boreliozę czy inne choroby
odkleszczowe. Kiedyś w prezencie od pacjenta dostałem 2 publikacje prof. med.
Nieumywakina, członka Rosyjskiej Akademii Nauk.
Przeczytałem je z uwagą, bo to napisał jakby nie było prof. medycyny, a nie jakiś tam
naturoterapeuta. Są to 2 książki pt " Soda oczyszczona na straży zdrowia" oraz " Woda
utleniona na straży zdrowia"
Są to bardzo ciekawe pozycje i stosunkowo niedrogie. Nie wiem, nie znam badań
naukowych, czy maja jakieś konkretne znaczenie w terapii boreliozy - część moich
pacjentów z boreliozą decyduje się na ozonoterapie, ale jest ich niewielu. Większość
moich pacjentów korzysta z biorezonansu.
Kilka moich refleksji

Woda utleniona
cytat 1 /str. 38 publikacji prof. Nieumywakina/
Powstające w organizmie pierwiastki zasadowe w postaci soli potasu, wapnia, sodu i
magnezu zmieniają odczyn kwasowo-zasadowy w kierunku zasadowym...
Należy powiedzieć, że każdy ból głowy czy nowotwór jest związany z
zakwaszeniem...
Cyt. 2
Jeśli pojmować organizm z punktu widzenia równowagi kwasowo-zasadowej, każde
zakwaszenie będące skutkiem niedoboru tlenu sprzyja pojawieniu gnicia, zakwaszenia
i pojawienia się rozmaitych chorób. Ozon rozkłada się w powietrzu i płynach
wydzielając przy tym aktywny tlen atomowy - podczas chorób mechanizm ten ulega
zakłóceniu, cały aktywny tlen atomowy zostaje zużyty na utlenienie toksyn i leków,
dochodzi do niedotlenienia komórek czy tkanek i dlatego nie można wyzbyć się
chorób /str. 45-46/. Z tlenu atomowego powstaje bardzo aktywny nadtlenek wodoru.

Nadtlenek wodoru /str. 49/ cyt: "jest silnym regulatorem realizowanych przez komórki
dostaw do mózgu mikro- i makroelementów oraz wapnia; wpływa również na lepsze
ich przyswajanie i wspomaga procesy oczyszczenia...
"Zdaniem Profesora /str. 50/ cyt. "Rzecz w tym, że wszystkie mikroorganizmy
chorobotwórcze jak i komórki nowotworowe mogą istnieć TYLKO PODCZAS
NIEOBECNOŚCI TLENU" i - w praktyce - w środowisku kwaśnym. Tlen zawarty w
nadtlenku wodoru niweluje kwaśne środowisko naszych komórek czy tkanek.

Jak brać wodę utlenioną?
Doustnie
Szklanka wody źródlanej + 3 kropli wody utlenionej 3% na czczo/odstęp od jedzenia,
suplementów i probiotyku minimum 2 godz./ 1 x dziennie przez 5 dni. Jeśli po zażyciu
nadtlenku wodoru pojawią się jakiekolwiek nieprzyjemne efekty bóle, ociężałość i
inne należy przerwać podawanie nadtlenku na 2-3 dni.
Potem zacząć szklanka wody źródlanej + 3 kropli wody utlenionej 2 x dziennie na
czczo. Po 6 dniach podawać 2 x dz. szklanka wody + 7 kropli wody utlenionej, po
kolejnych 6 dniach 2 x dz. szklanka wody+ 15 kropli wody utlenionej. Można
stosować nawet 2 x dz. po 30 kropli wody utlenionej dz. Zawsze stosując nadtlenek
wodoru trzeba podawać witaminę C i probiotyk w odstępie co najmniej 2-3 godz.
Stosując kąpiele z nadtlenkiem wodoru.
Należy do kąpieli użyć 5-6 buteleczek wody utlenionej/po 40 ml/. Czas kąpieli to 3040 minut. Cykl kapieli-5-7 zabiegów co drugi dzień, potem 1-2 tyg. przerwy i
powtórzyć ów cykl./str. 76-77/
Uwaga podczas kąpieli z wodą utlenioną następuje często podwyższenie temperatury
ciała, pojawienie się zaczerwień na skórze, biegunki.
Są to oznaki zanieczyszczenia się organizmu, im większe zanieczyszczenie tym
bardziej wyrażają się te objawy /patrz str. 77/. Ludzie w pełni zdrowi nie mają tych
objawów zanieczyszczenia.
Zawsze stosując nadtlenek wodoru trzeba podawać witaminę C i probiotyk w odstępie
2-3 godz.- powtarzam.

Można oczywiście stosować ozonoterapię dożylną, jednak najtaniej i najprościej
stosować wodę utlenioną z wodą źródlaną.
Są jeszcze inne sposoby stosowania wody utlenionej np. donosowo i do uszu patrz str. 75-78

Soda oczyszczona
Cytat 1 /str. 14-15 publikacji prof. Nieumywakina/
"W 1982 r. specjaliści z Katedry Fizjologii Człowieka i Zwierząt w Homeli /Białoruś/
badali wpływ sody na wydzielenie soku żołądkowego i na działanie na śluzówki
żołądka. Uzyskane efekty obaliły obiegowe opinie, że soda negatywnie wpływa na
śluzówkę żołądka, ponadto i to, że u ludzi z obniżoną kwasowością lub w stanach
niedokwaśności zażywanie sody jest p/wskazane."
Jeśli masz nadkwasotę czy zgagę, chorobę refluksową zamiast brać szkodliwe-w
przypadku przedłużonej terapii - leki zobojętniające kwas solny jak np. polprazol,
omeprazol, ranigast lepiej skorzystać z sody.
Sodą można z powodzeniem leczyć chorobę wrzodową spowodowana przez bakterię
Helicobacter pylorii.
Cyt. 2 /str. 15/
Co sie dzieje, kiedy soda spożywcza trafia do organizmu? Znajdując się w organizmie
soda aktywnie włącza się do korekty równowagi kwasowo-zasadowej. Przy wielu
ciężkich schorzeniach w komórkach i tkankach organizmu występuje stan, w którym
krew ma odczyn kwaśny, dochodzi do niedoboru kationów potasowych i nadmiaru
sodu, co z kolei prowadzi do stłumienia procesu wymiany w komórkach /wyhamowuje
tzw. cykl Krebsa - to elektrownia w każdej komórce produkująca związek ATP nośnik
energii niezbędny do życia każdej komórki - dopisek własny/, obniża przyswajanie
tlenu, zmniejsz żywotność każdej komórki oraz organizmu jako całości... Pod
wpływem sody przywrócone zostają procesy biochemiczne i energetyczne, wzrasta
czynność metaboliczna serca i przyswajanie przez tkanki tlenu, co prowadzi do
poprawy samopoczucia i wzrostu wydajności pracy... Medycy z Katedry Terapii
Centralnego Instytutu Doskonalenia Lekarzy w Moskwie wykazali np. wzrost
wydalania kwasów przez nerki, wzrost funkcji kłebuszków nerkowych i filtracji,
obniżenie ciśnienia krwi, spadł poziom azotu resztkowego, zmniejszenie obrzęków".

Cyt. 3 /str. 21/
"Problem aktywacji przemiany materii , powstrzymywaniem starzenia komórek i
tkanek zajmowała się w XX wieku członkini Akademii Nauk Medycznych ZSRR dr
Lepieszyńska. Rezultaty prowadzonych przez nią eksperymentów udowodniły silne
profilaktyczne działanie sody od przeziębienia do choroby nowotworowej"
Prof. Nieumywakin zaleca, by rozpuścić w gorącej wodzie lub mleku sodę i
przyjmować na czczo co najmniej 30 minut przed posiłkiem:
1 szklanka wody lub mleka+ 1 łyżeczka od herbaty sody + w celach smakowych 1
łyżeczka miodu /lub cukru/ - przyjmować na czczo 2 x dziennie
Uwaga - soda niszczyć też może bakterie probiotyczne, stosując sodę zawsze
należy brać probiotyk.
Prof. Nieumywakin jest autorem wielu innych publikacji o suplementach
prozdrowotnych, np. o mumio, oleju lnianym /najlepszym i najtańszym źródłem m.in.
kwasów omega 3 i kwasu alfa liponowego - zalecam je każdej osobie z borelioza/, o
czosnku. Warto i z nimi się zapoznać!
UWAGA - powyższe porady można traktować jako zalecenia dodatkowe, nie
wolno odstawiać leków stosując te proste suplementy. Poniższe porady nie
zastępują porady lekarskiej

