
                                                    Aktywny Tlen w Praktyce

Aktywny Tlen w Praktyce
Skuteczne Kuracje
jest  ebookiem,  czyli  książką  elektroniczną.  

Niniejsze  wydanie  tego ebooka,  ISBN: 978-
83-923673-2-1,  jest  wydaniem  elektro-
nicznym,  przeznaczonym  wyłącznie  do
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Ebook  chroniony  jest  prawem  autorskim,
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ebooka,  a  nie  jego  reprodukowania
i rozprowadzania. 

Ebook  sprzedawany  jest  jako  plik  pdf
otwierany  na  znane  tylko  nabywcy  hasło.
Niezbędny będzie  program Adobe  Reader  6
lub  wyżej,  warto  zainstalować  najnowszą
wersję tego programu (obecnie, to wersja 9.0 -
bardzo szybko się otwiera. Dobrze spisuje sie
też  bezpłatny  program  FoxitReader  -
niewielki i szybki.  

Objętość  opracowania  wynosi  ok.  siedemdziesięciu  stron  A4. Plik  z  ebookiem  wraz
z indywidualną frazą otwierającą ("waga" pliku ok. 1 megabajta) wysyłany jest nabywcom pocztą
elektroniczną.

Disclaimer - proszę koniecznie przeczytać

Nie jestem lekarzem. Jestem inżynierem elektronikiem. Nie twierdzę iż jakiekolwiek urządzenia
czy metody zaprezentowane w moim opracowaniu leczą jakiekolwiek choroby. Nie namawiam do
ich stosowania.  Nie doradzam nikomu rezygnacji  z  konsultacji  lekarskich w razie  choroby lub
problemu medycznego.  Prezentuję  niektóre  ze  znanych  sobie  sposobów przywracania  zdrowia,
i poglądy dotyczące przyczyn licznych dolegliwości, które nie są reprezentatywne dla oficjalnego
nurtu medycznego.

O czym jest to opracowanie?

Powrót do zdrowia ma w sobie pewną magię. To sekret ciała. Żaden lekarz nie może uleczyć ciała.
Żaden człowiek nie rozumie uleczania. Lecz jesli usuniesz przeszkody, możesz liczyć na powrót do
zdrowia.

Idąc tym śladem - usuń przeszkody, ciało powróci do zdrowia. Podstawowe przyczyny wiekszości
chorób są dobrze znane, lecz konsekwentnie przemilczane. Powszechna ich znajomość pozwoliłaby
społeczeństwom na samodzielne utrzymanie zdrowia i przedłużenie życia

Żaden lek nie uleczy ciała, może to zrobić tylko dany nam przez Stwórcę system immunologiczny.
Tak się składa, że medycyna nie jest zainteresowana, w ujawnianiu nam  kluczowych informacji
dotyczących   zachowania  sprawności  systemu   systemu  immunologicznego.  Skutek  jest
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dewastujący  dla  tych,  którzy  wierzą,  że  to  inni  zadbają  o  ich  zdrowie.  Dlaczego  medyczno  -
farmaceutyczny kartel miałby zawężać swój rynek zbytu (chore ciało człowieka)? Nie zajmują się
nią media głównego nurtu, bo nie za to im płacą. Informacja jak utrzymać zdrowie ta nie jest więc
dostępna dla ludzi, którzy czerpią swoją informację z prasy i TV. A takich jest większość. 

Aktywny  Tlen  w  Praktyce  -  Skuteczne  Kuracje prezentuje  szereg  praktycznie  nieznanych
w Polsce  sposobów,  wykorzystanie  których  może  odbudować  system immunologiczny,  co  jest
równoznaczne z odzyskaniem zdrowia i odmłodzeniem biologicznym. Sposoby te są tak bardzo
skuteczne,  iż  nie  mogą  być  wykorzystywane  przez  ludzi  posiadających  przeszczepy,  system
immunologiczny  bowiem  uzyskuje  tak  wysoką  sprawność,  iż  po  prostu  grozi  to  odrzuceniem
przeszczepu, który jest w końcu obcą tkanką.

W opracowaniu prezentuję listę chorób które z powodzeniem likwidowane są stosowaniem ozonu,
zaczerpniętą  z  materiałów  zaprezentowanych  na  Światowej  Konferencji  Ozonu.  To  informacje
niedostępne w mediach głównego nurtu. Wśród dolegliwości dość łatwo poddających się metodom
ozonowym są  m.  in.  arterioskleroza,  nowotwory,  białaczka,  choroby  reumatoidalne,  oparzenia,
grzybice (Candida), AIDS, marskość wątroby itd.

Tezą opracowania (opartego na tekstach anglojęzycznych jako że podczas pisania opracowania nie
udało mi się znaleźć polskojęzycznych materiałów) jest  stwierdzenie,  iż nasz zasadniczy kłopot
sprowadza się do polepszenia przemian tlenowych na poziomie komórkowych. Upośledzenie tych
przemian, a jest nim dotknięta większość populacji  to ukryta forma duszenia się. Prezentowany
ebook dość obrazowo opisuje tę podstawową przyczynę wielu chorób, w tym raka.

Co należy zrobić? Proste,  raczej nieznane a jednak skuteczne sposoby polegają na dostarczeniu
aktywnego  tlenu  bezpośrednio  do  tkanek  organizmu.  Sposoby  takie  istnieją,  i   nie  mają  nic
wspólnego z komorami tlenowymi. Prezentuję je w ebooku.

Opierają się one na wykorzystaniu metod ozonowych a także na "wyciąganiu" aktywnego tlenu
z H2O2.

Mogą pozwolić  one na szybką odbudowę systemu immunologicznego i  powrót  do zdrowia,  co
umożliwia nam pozbycie się nawet bardzo poważnych problemów zdrowotnych.

Żyjemy w czasach  zagrożeń związanych  z  rosnącym zatruciem powietrza,  żywności  i  wody....
i  organizmu.  Zaprezentowane  w  opracowaniu  metody  pozwalają  na  znaczącą  eliminację  tych
zagrożeń poprzez umiejętne zastosowanie ozonu oraz wody utlenionej do usuwania / neutralizacji
tych zagrożeń. 

Warto ponownie wspomnieć,  iż  stosowanie metod zaprezentowanych w opracowaniu wzmacnia
system immunologiczny tak bardzo, że nie wolno ich stosować osobom z przeszczepami, bowiem
wzmocnienie  systemu  immunologicznego  jest  tak  duże,  iż  prowadzić  to  może  do  odrzucenia
przeszczepu.

Osoby gotowe, aby sobie pomóc, a skłonne do praktycznego działania, po przeczytaniu ebooka
mogą uzyskać  klucz  do poradzenia  sobie  z  wieloma choróbami   i  dolegliwościami,  takimi  jak
AIDS, żółtaczki, artretyzm, rak, grzybice (np. kandidoza), syndrom chronicznego zmęczenia i wiele
innych. Metody te mogą pozwolić w wielu przypadkach ciągu tygodni lub miesięcy wyjść z bardzo
poważnych dolegliwości.

Treść książeczki opisuje metody które działają samodzielnie, ale, stosowane łącznie z metodami
opisanymi w Zapper w Praktyce - Nieznane Kuracje oraz Srebro Koloidalne i Zdrowie - są znacznie
skuteczniejsze.

Fragmenty spisu treści (pochodzą z okresu zamykania opracowania, faktyczny
spis treści  może być nieco inny):

 Jeśli  istnieją  skuteczne  metody  odzyskiwania  zdrowia,  to  dlaczego  nie  są  one
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stosowane?........................................................................................................12

Historia dr Semmelweisa..................................................................................13

Podstawowa przyczyna wielu chorób...............................................................14

Niektóre przyczyny pogarszania metabolizmu / przemian tlenowych w 
organiźmie.......................................................................................................18

Czy istnieje prosty sposób przywracania prawidłowej przemiany tlenowej?..19

Proste próby kontrolowania uwarunkowań
podwyższenia ilości tlenu w organiźmie na poziomie komórkowym.............. 20

Woda..................................................................................................................20

Jak wytworzyć wodę o jakości przewyższającej wodę źródlaną......................22

Uwagi praktyczne do procesu ozonowania wody..............................................23

Wskaźnik pH ciała oraz dlaczego i jak go kontrolować....................................24

Omega -3 i jak uniknąć błędu............................................................................26

Zastosowania Aktywnego Tlenu do Celów Odzyskania i Utrzymania 
Zdrowia ..............................................................................................................28

Niektóre cechy i zastosowania aktywnego tlenu................................................28
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Woda ozonowana i Dar Natury...........................................................................35
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Nadtlenek wodoru oraz jego niektóre cechy i zastosowania..............................41
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W dwa lata  po napisaniu książeczki  zdobyłem dalsze materiały potwierdzające i  wzmacniające
moje  przekonanie  o wyjątkowej  roli  H2O2.  Otóż woda utleniona  (nie  mówimy o tej  z  apteki)
powinna byc traktowana jako nutrient, składnik odżywczy. Organizm produkuje H2O2, która jest
niezbęna dla prawidłowego przebiegu wielu  podstawowych procesów życiowych.  Problem polega
na tym, że obecnie z kilku - zapewne zupełnie  przypadkowych ;) przyczyn ten proces jest dość
skutecznie blokowany. Stąd koniecznośc stałego jej przyjmowania - i chodzi nie tylko o picie. 

Wiele  lat  temu  niemiecki  lekarz  Otto  Warburg  odkrył  przyczynę  raka  jako  niedobór  tlenu  na
poziomie  komórkowych.  Za  co  dostał  nagrode  Nobla.  Warburg  defniniuje  jak  rakotwórcze
wszystko, co blokuje transfer tlenu do komórek (obezwładnia tzw. enzymy oddechowe).  Zatrucie
środowiska skutkuje więc między  innymi tym, że możesz leżeć w namiocie tlenowym, a i tak
będziesz  się  dusić  na  wskutek  braku  tlenu  w  komórkach;  tlen  bowiem,  m.in.  na  wskutek
wszechobecnych  zatruć  chemicznych,  nie  jest  transferowany   do  wnętrza  komórek.  Metody
dotleniania Aktywnym Tlenem opisane w e-booku umożliwiają poradzenie sobie z tym problemem.

Możesz spotkać  ostrzeżenia (pochodzą ze źródeł jakże bardzo dbających o nasze zdrowie),  że
Aktywny Tlen to wolne rodniki, co ma nas wystraszyć i zniechęcić. Jednak nic nie jest czarno -
białe. Są też takie wole rodniki, bez ktorych nie moglibyśmy funkcjonować. Podawanie tego typu
szczątkowych informacji jest. półprawdą, a więc dezinformacją. O tym, że Aktywny Tlen jest nam
niezbędny pisze  też   prof.  Nieumywakin  w  swojej  książce  o  wodzie  utlenionej,  ale  ponieważ
zapoznałem się z jego książką już po wydaniu e-booka  Aktywny Tlen, nie  powołuję się na prof.
Nieumywakina  w swojej ksiazeczce.

    

Ebook jest do nabycia za pośrednictwem niniejszej witryny, cena wynosi 57 zł.

Zainteresowanych książeczką proszę o maila (mój adres mailowy w zakładce  kontakt na 
stronie głównej ), wyślę dane do przelewu i bliższe informacje. 
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