
Иван  Павлович  Неумивакин  -  доктор  на  медицинските  науки,  професор,
Действителен  член  на  Международните  академии  по  информатизация  и
енергоинформатизационни  науки  на  Руската  академия  по  естествени  и
медицинскотехнически науки,  заслужил изобретател на Русия, лауреат на държавна
премия,  член  на  президиума  на  Общоруската  медици  нека  асоциация  на
специалистите потрадиционна народна медицина и лечители, водещ народен лечител
на Русия, удостоен с висши награди в тази област-„Кехлибарена звезда на магистъра",
както и много други отличия.

От 1959 г. в продължение на 30 години Неумивакин се занимава с космическа
медицина: разработка на методи и средства за медицинска помощ на космонавтите
при полети с различна продължителност.

На основата на комплексните изследвания, проведени с водещи специалисти в
различни области е създадена оздравителна система, която включва използването на
кислородната вода.Този метод позволява не само да се избавим от много болести без
ползването на синтетични лекарствени средства, а и служи като превантивна мярка за
проявяването им.

В книгата има много отзиви на болни,страдащи от различни заболявания, много
разкази  за  резултати  от  лекуването  с  кислородна  вода.  Дадени  са  и  подробни
препоръки за използването на кислородната вода.

Опитайте и вие!

Иван Павлович Неумивакин 
Кислородната вода страж на здравето

Свободните радикали
Свободни радикали винаги има в организма и ролята им се състои в това да изяждат

патологичните клетки, но тъй като са много лакоми, то при увеличаване на количеството им
започват  да  изяждат  и  здравите.  При  дълбокото  дишане  в  организма  кислородът  става
повече  отколкото  трябва  и  той,  измествайки  от  кръвта  въглеродния  диоксид,  не  само
нарушава равновесието в посока към намаляването му, което води до спазъм на съдовете -
основа на всякакво заболяване, но и до образуване на още по-голямо количество свободни
радикали,  от  своя  страна  задълбочаващи  състоянието  на  организма.  Именно  затова  в
организма съществува още една система, свързана с кислорода -това е кислородната вода,
образуваща се от клетките на имунната система и от озона, която при разлагането си отделя
атомарен кислород и вода.

Атомарният кислород е един от най-силните антиоксиданти, отстраняващи кислородния
глад  на  тъканите,  но  и  не  е  по-малко  важно,  унищожава  всяка  патогенна  микрофлора
(вируси, гъби, бактерии и пр.), а също така излишъка свободни радикали.

***
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ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА В ОРГАНИЗМА И НЕЙНАТА
НОРМАЛИЗАЦИЯ

При  писането  на  данните  и  следващите  раздели,  участва  видният  биофизик  и  един  от
авторите на ултравиолетовия облъчвател „Хелиос-1" Иван Иванович Кондратиев.

Нарушаването на обменните процеси - начало на заболяването
Какво  се  случва  в  организма  при  нарушаване  на  обменните  процеси,  основополагащо

началото  на  заболяванията;  в  каква  посока  се  измества  кисело-алкалното  равновесие,  при
норма в границите на 7,4 ±0,15?

Благодарение  на  Слънцето,  чрез  излъчването  на  двата  действащи  потока  -  фотони  и
електрони, възниква животът на Земята в два вида: растителен (флора) и животински (фауна).
Разликата се състои в това, че растителните клетки живеят от фотосинтеза, а животинските - от
бета-синтеза, отнасящ се към ядрените процеси, но с малък енергообмен и отделяне на топлина.
И двете явления на синтез се основават на способността нагретите тела да излъчват преди всич-
ко фотони или електрони.

При бета-синтеза електроните, въздействайки на клетъчните структури, където азотът също
се  включва  в  ядрената  реакция,  образуват  собствен  кислород,  в  това  число  и  атомарен,
способстващ образуването на нужните на организма предимно кисели аминокиселини, захари,
белтъци,  мазнини  и др.,  които  обезпечават  нормалната  работа  на  клетките,  окисляването  и
изхвърлянето на отработените продукти.

При това растителният живот е възможен само в алкална среда, т.е. в оная, която той самият
и възпроизвежда. Животинският живот - напротив - произвежда кисела среда и е способен да
съществува  естествено  в  кисела  среда.  Възниква  въпросът:  в  каква  среда  има  повече
възможности за възникването на болни клетки?  Та нали човешкият организъм, използвайки
продукти от животински и растителен произход,  представлява система, в която всичко се е
объркало.

Понастоящем е неоспоримо доказано, че ако онкологичният тумор се постави в кисела среда,
то  той  продължава да се развива,  а  в  алкална  бързо загива.  Ето защо киселинно-алкалният
баланс на организма трябва винаги да бъде в границата на 7,35-7,45, което се регулира преди
всичко от калция, благодарение на който се неутрализира излишната киселинност. Ако рН е по-
ниско  от  указаната  граница  и  се  приближава  към  6,  възниква  значително  окисляване  на
организма,  още  повече  на  фона  на  недостига  на  кислород,  без  който  процъфтяват  както
онкологичните клетки, така и различните патогенни вируси и гъби. При такова състояние човек
даже  може  да  умре.  Значи  вие  трябва  да  употребявате  повече  храна  с  нормален  рН.  Ако
показателят на продукта е по-нисък, означава, че такава храна, окислявайки организма, само
вреди на здравето ни.

Погледнете  как  се  отличават  по  кисело-алкален  показател  различните  продукти  от
животински и растителен произход.

Месо 3,98
Риба 3,76-5,78
Птици 4,34
Яйца 6,45
Зърнени изделия 5,52
Кашкавал 5,92
Бял хляб 5,63
Пшеничен (типов, пълнозърнест) хляб 4,89
Кафе 5,59
Чай 4,26
Бира 6,12
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Жива ( не от водопровода) вода 9,5
Царевично олио 8,4
Соево олио 7,9
Зехтин 7,5
Зеле 7,5
Картофи 7,5
Мед, райска ябълка 7,5
Прорасла пшеница, пъпеш, авокадо 7,4
Моркови 7,2
Цвекло 7,0
Диня 7,0
Салата (маруля) 7,0

Ако в организма няма достатъчно алкални елементи като калций, кремний, магнезий, както и
голямо  количество  органични  киселини,  то  киселинно-алкалното  равновесие  се  отмества  в
страната  на  киселинността.  Както  А.  Г.  Сушанский  и  съавтори  показа  в  изследванията  си,
организмът се окислява и алкализира примерно 60-80%. Цялата работа е там, че животинската
храна, употребявана в непресен вид - преварен, консервиран (значи - лишен от кислород), лошо
сдъвкана,  но  преработена  с  разредения  от  течност  стомашен  сок  (който  губи  своята
концентрация, ако вие пиете вода по време на ядене или пиете чай, кафе веднага след хранене) -
окислява  организма,  създава  напрежение  в  течностния  „конвейер",  намалявайки  неговата
„течливост" и всмукваемостта на необходимите на клетките вещества.

В растителната  храна  пък  се  съдържат  много  алкални  елементи  и  органични  киселини,
които,  разлагайки  се,  образуват  слаби  киселини  и  силни  основи  (алкали),  и  отделят
допълнителна  енергия  (4  ккал).  Киселините,  благодарение  на  калция,  се  разрушават  при
образуването  на  въглероден  диоксид  и  вода,  с  помощта  на  която  се  изхвърлят  шлаките  и
излишъците, използваната вода, което намалява отоците.

Останалите в организма алкални елементи, като солите на калия, калция, натрия, магнезия
преместват киселинно-алкалното равновесие в алкалната страна. Следователно даже окислената
растителна  храна,  която  например  препоръчва  Б.  В.  Болотов,  винаги  ще  подпомага
алкализирането  на  организма,  а  всяка  животинска  храна  го  окислява,  което  съдейства  за
появяването на различни нарушения и болести. Ненапразно Природата разумно е разпоредила
3/4 от всички нейни продукти да имат алкални свойства и само 1/4 - киселинни, към което
всички ние сме длъжни да се придържаме при порциона си, ако искаме да сме здрави. Това е
особено важно за лицата в напреднала възраст.

При  това  трябва  да  се  отчита,  че  водата  има  огромно  значение  за  поддържането  на
киселинно-алкалния баланс на нужното физиологично равнище. Та нали организмът - това е
своего рода киселинно-алкален акумулатор, т.е. вода, заредена с електрони, а микроелементите,
разтворени  в  между-  и  вътрешноклетъчната  течност,  пренасят  електроните  (квантите  на
енергията)  от  клетка  към  клетка,  благодарение  на  което  и  ние  живеем.  Организмът  на
новороденото е наситен 90% с вода и едва по-късно, с възрастта, количеството вода в организма
се намалява до 70% и повече, което създава определени условия за заболявания на сърдечно-
съдовата система и за нарушаване в обмяната на веществата. Ето защо,  губейки 1,5-2 литра
течност в денонощие, трябва това количество непременно да се попълни за сметка също и на
растителната храна, в която се съдържа много кластерна (жива) вода и целулоза, сърбираща и
отделяща отработените вещества.

Да  разгледаме  възникването  на  главоболие  чрез  примера  на  поемане  на  алкохол.40-
градусовата  водка  има алкална  реакция  7,4.  Опиянението  от  спирта  удря главата  и  създава
приятно усещане, защото закислената вътрешна среда получава приток от основа, практически
равен  на  кръвните  показатели.  След  известно  време  спиртът  в  организма  се  преобразува  в
оцетна киселина,  рН на която е 2,9, което въздейства отрицателно на мозъка,  откъдето и се
появява главоболието. Трябва да се каже, че всяко главоболие се обяснява с окисляването на
течността,  в това число и на мозъка,  за нормалната работа на който се използва до 20% от
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цялата течност в организма.Затова, за да се отстрани главоболието, не трябва да се гълтат ха-
пове, а да се изпие едва подсолена вода (защо подсолена - ще разберете по-нататък).

Ако се разглежда организмът от гледна точка на киселинно-алкалното равновесие, то всяко
изместване  в  кисела  посока  трябва  да  се  разглежда  като  начало  на  гниене,  окисляване  и
възникване на заболяване. И ролята на кислорода в тези процеси е огромна.

Ролята на кислородната вода

От многочислената поща ще цитирам две писма: 

 Драга редакция на вестник „Здрав начин на живот"!
Професор И.П.Неумивакин съветва да се взима вътрешно кислородна вода, а доктор Дюк

мотивирано  възразява  (като  химик  съм  съгласна  с  доводите  му).  Е  „накъде  да  потегли
християнина”? Да пие или да не пие? Огромната молба към професор И. П. Не-умивакин е да
разясни това противоречие.  Възможно е,  като си се опарил от млякото,  да духаш сега и
водата, но аз имам случаи и на несполучливо прилагане на съвети на „ЗОЖ". Може би има
неизвестни ни тънкости при прилагането на този оздравителен начин?

В. В. Митина

  Уважаеми Иван Павлович! 
Безпокоим Ви от областната клиническа болница на г.N. Един наш пациент страда от

нискодиференциран  аденокарценом  на  стомаха  в  IV  стадий.  Лежал  е  в  Московския
онкологичен център, където е провеждано съответното лечение и от там е бил изписан с
прогнозен жизнен срок един месец, за което е казано на роднините. При нас в клиниката с
болния са проведени два курса химиотерапевтични вливания на флуорорацил и рондолейкин. В
комплекса на това лечение ние въведохме и препоръчвания от Вас метод вътрешновенозно
вливане на кислородна вода в концентрация 0,003%, в съчетание с ултравиолетово облъчване
на  кръвта.  Кислородната  вода  въвеждахме  ежедневно  в  количество  200.0  физиологичен
разтвор № 10, и провеждахме облъчване на кръвта с помощта на апарата „Изолда",  тъй
като нямаме разработеното от Вас устройство „Хелиос-1".

След проведеното от нас лечение минаха вече 11 месеца, пациентът е жив, работи. За
съжаление,  ние  се  сблъсквахме  с  публикации  за  използването  на  кислородната  вода  в
онкологията,  но  само  в  популярната  литература  и  във  Вашите  статии-интервюта  във
вестник „ЗОЖ". Ако е възможно не бихте ли могли да ни дадете по-подробна информация за
употребата на кислородната вода. Има ли медицински статии на тази тема?

Уважаеми колеги! Трябва да ви огорча. Официалната медицина прави всичко, за да не вижда
и да не слуша, че има някакви алтернативни методи и средства на лечение, в това число и на
онкологичните болни. Нали тогава би се наложило да се откаже от много от узаконените, но не
просто безперспективни, но и вредни, методи на лечение, каквито в случая с онкологията са
например химио- и радиотерапията (лъчетерапията - б.пр.). На Виктория Вячеславовна (автор
на  първото  от  цитираните  писма)  може да  се  каже,  че  отдавна  би  следвало  да  разбере,  че
всички”човеци" са различни, на един помага едно, на друг - друго, което главният редактор на
„ЗОЖ" А. М. Коршунов не се уморява да напомня на читателите си. Универсално средство за
лечение на всички, както не е имало, така и няма ... ако не се смята кислородната вода, особено
в съчетание с ултравиолетово облъчване на кръвта с помощта на апарата от моята собствена
модификация, за което и ще стане дума.

Природата се е погрижила в нашия организъм да съществува защитен механизъм, наречен
имунна система. Нейните клетки - левкоцити и гранулоцити (разновидност на левкоцитите)
изработват кислородна вода, която при разлагането образува атомарния кислород, без който не
се  осъществява  нито  една  био-  и  енергетична  реакция.  В  същото  време,  явявайки  се  най-
силният окислител, тя унищожава всяка патогенна микрофлора, била тя гъби, вируси, бактерии.
Ако не съществуваше този механизъм, всичките тези паразити отдавна да са ни изяли по най-
естествен начин.
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Трябва да се отбележи,  че 3/4 от  клетките  на имунната система се намират в стомашно-
чревния тракт, а 1/4 - в подкожната съединителна тъкан, където е разположена лимфатичната
система. Много от вас знаят, че клетките се снабдяват с кръв, където храненето постъпва от
чревната  система  -  от  този  сложен механизъм  за  преработка  и  синтез  на  необходимите  на
организма вещества, а също и на изхвърлянето на отпадъците. Но малко знаят,че ако червата са
замърсени (което практически е при всички болни, и не само болни), то се замърсява и кръвта, а
следователно  и  клетките  на  целия  организъм.  При  това  клетките  на  имунната  система,
„задъхвайки  се"  в  тази  замърсена  среда,  не  само  не  могат  да  спасят  организма  от
недоокислените токсични продукти, но и да произведат необходимото количество кислородна
вода за защита от патогенната микрофлора. Е какво става в стомашно-чревния тракт (СЧТ), от
който в пълния смисъл на думата зависи животът ни?

За да се провери изцяло работата на СЧТ съществува проста проба:
Приемете 1-2 супени лъжици сок от червено цвекло (нека той предварително да е постоял

1,5-2 часа).  Ако след  това урината се оцвети в  цвета на цвеклото,  то това означава,  че
вашите черва и черен дроб са престанали да изпълняват своите детоксикационни функции, и
продуктите  от  разпада  -  токсините  попадат  в  кръвта,  в  бъбреците,  отравяйки  целия
организъм.

Моят повече от  двадесет  и  пет  годишен  опит  в  народното  лечителство  ми позволява да
направя извод,  че организмът  -  това е  съвършена саморегулираща се енергоинформационна
система, в която всичко е взаимосвързано и взаимозависимо, а запасът на здравина е винаги
повече  от  всеки  увреждащ  фактор.  Основопалагащата  причина  на  всички  заболявания  на
практика  е  нарушението  в  работата  на  стомашно-чревния  тракт,  тъй  като  това  е  сложно
„производство"  по  раздробяване,  преработване,  синтез,  всмукване  на  необходимите  на
организма вещества и изхвърляне на продуктите на метаболизма. И във всеки негов цех (уста,
стомах и т.н.) процесът на преработване на храната трябва да бъде доведен докрай.

И  така,  да  направим  равносметка:  Стомашно-чревният  тракт  -  това  е  мястото  на
дислокация на:

 3/4  от  всички  елементи  на  имунната  система,  отговорна  за  „въвеждането  на  ред"  в
организма;
 повече  от  20  собствени  хормона,  от  които  зависи  работата  на  цялата  хормонална
система;
 стомашният"мозък",  регулиращ  цялата  сложна  работа  на  СЧТ  и  взаимовръзката  с
главния мозък;
 повече  от  500  вида  микроби,  преработващи,  синтезиращи  биологично  активните
вещества и разрушаващи вредните.

По този начин СЧТ е своего рода коренната система, от функционалното състояние на която
зависи всеки процес, извършващ се в организма.

Зашлакованността на организма — това е:
 консервираната,  рафинираната,  пържената  храна,  пушените  храни,  сладките,  за
преработване на  които  се  изисква много  кислород,  поради което  организмът  постоянно
изпитва  кислороден  глад  (например  раковите  тумори се  развиват  само в  безкислородна
среда);
 лошо сдъвканата храна, разредена по време или след хранене с каквато и да е течност
(първото блюдо е храна); понижаване на концентрацията на храносмилателните сокове на
стомаха, черния дроб, задстомашната жлеза не им позволява да смелят храната докрай, в
резултат  на  което  тя  за почва  да  гние,  окислява  се,  което  също  става  причина  за
заболявания.

Нарушение на работата на СЧТ - това е:
 отслабване на имунната, хормоналната, ферментативната и други системи;
 замяна на нормалната микрофлора с патологична (дисбактериоза, колит, запек и др.п.);

www.spiralata.netwww.spiralata.net    5

http://www.spiralata.net/


 изменение на електролитния баланс (витамини, микро- и макроелементи), което води до
нарушаване  на  обменните  процеси  (артрит,  остеохондроза)  и  на  кръвооращението
(атеросклероза, инфаркт, инсулт и т.н.);
 изместване и притискане на всички органи в гръдната,  коремната и тазовата области,
което води до нарушаване във функционирането им;
 застойни явления във всеки отдел на дебелото черво, което води до патологични процеси
в проектирания върху него орган.

Ако  не  се  нормализира  хранителният  режим,  ако  не  се  очисти  организмът  от  шлаките,
особено дебелото черво и черният дроб, да се излекува, което и да е заболяване, е невъзможно.

Благодарение  на  очистването  на  организма  от  шлаките  и  при  последващото  разумно
отношение към своето здраве,  ние привеждаме всички органи в резонанс със заложената от
Природата  честота.  С  това  възстановяваме  ендоекологичното  състояние  или  иначе  казано:
нарушеният  баланс  в  енергоинформационните  връзки,  както  вътре  в  организма,  така  и  с
външната среда. Друг път няма.

Сега да поговорим направо за тази удивителна способност на работата на имунната система,
заложена в организма ни като едно от най-силните средства за борба с различната патогенна
среда,  чийто  характер  няма  значение,  за  образуването  от  клетките  на  имунната  система,
левкоцитите и гранулоцитите (разновидност на същите тези левкоцити), озона, кислородната
вода.

Стр. 36-46
***

Как да се нормализира обмяната на веществата в организма и какво трябва да се направи за
това?  Вероятно,  за  да  отличи  човека  от  целия  животински  свят  Всевишният  му  е  дал
определени предимства, създавайки го по „свой образ и подобие", поставяйки го вертикално, и
с това като че ли го възвисява над Природата.

От  друга  страна,  човек  изпитва  известни  трудности,  тъй  като,  имайки  само  две  опорни
точки,той трябва постоянно да напряга мускулната и сърдечно-съдовата системи за поддържане
на  организма  в  нормално  състояние.  Както  знаете,  всички  животни,  имайки  четири,  а
стоножките даже повече опорни точки, като правило не познават същата тази остеохондроза.
Погледнете какво се получава. Човекът, за разлика от целия животински вид, където веднага
след раждането започват да ходят и плуват, в началото година-година и половина пълзи, след
това постепенно се изправя на крака, и наистина - следващата третина от своя живот прекарва
все пак в хоризонтално положение. Ако в детството и младите години човек се движи много и
тича, то с възрастта пламът му угасва, подвижността се губи, мускулите отслабват и не могат
вече да удържат тялото във вертикално положение, той се разболява. Защо се случва така?

Ако се замислим, то даже лекарите не знаят къде действително е сърцето на човека. Та нали
сърцето  -  това  е  своего  рода  компресор,  разпределително  казанче,  прехвърлящо  кръвта  в
артериите. Дренажната система на човека (артерии, вени, капиляри), която обезпечава клетките
с всичко необходимо за нормална работа и отстранява шлаките, трябва да работи постоянно,
тоест  да  прехвърля  течности.  За  разлика  от  техническите  помпи,  в  чието  действие  няма
затворен кръг, артериите и вените на човека са съединени от двата края: единият - към сърцето,
а вторият - към капилярите. Излиза, че прехвърлящата кръв помпа са капилярите, а не сърцето.

Преди повече от сто години руските учени И.Счелков и Т.Заллер направили откритието, че
по време на работа кръвообращението в скелетните мускули се усилва 60-80 пъти, а в същото
време например в мозъка и в стомашно-чревния тракт - само 8-10 пъти. Такава голяма нужда от
кръв на мускулите започнала да се разглежда като натоварване на сърцето.  От законите  на
физиката е известно,  че излишното натоварване, например на двигател, води до бързото му
износване.От това направили извода, че при заболявания на сърцето и съдовете, е необходим
предпазен режим. Едновременно с това, както е показала практиката, онези болни, които не са
се придържали към ограничаващия двигателната активност режим, по-бързо са възстановявали
здравето си. Каква е тая работа?
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Днес е доказано, че скелетните мускули се състоят от мускулни влакна, които се съкращават
с определена честота, въздействайки на разположените до тях съдове, по-точно на крайните им
разклонения  -  капилярите,  които  именно  представляват  действителната  помпа  на  сглобката
между сърце и вени, и работят 2-3 пъти по-силно от самото сърце. А тъй като мускулите в
човешкия организъм са повече от петстотин,  то всмукващо-нагнетяващата им функция е ог-
ромна, и ето защо е била наречена периферно сърце.

Включвайки в активната работа мускулите, периферното сърце (ПС) същевременно заставя и
мозъка да работи. В мозъка на животните, които са подложени на физическо натоварване, се
наблюдава  по-развита  мрежа кръвоносни  съдове  и  по-гъста  нервна  система,  отколкото  при
намиращите  се  в  състояние  на  обездвижване.  Електрофизиологичните  изследвания  на
възрастни хора потвърдиха, че при занимаващите се със спорт и леко бягане, активността на
мозъчните  вълни  е  аналогична  на  активността  на  млади  хора.  С  други  думи,  физическата
тренировка оздравява не само тялото, но и мозъка. За сетен път това служи като доказателство
за взаимовръзката и взаимозависимостта на всички органи и системи на организма. Всъщност в
това именно се крият неограничените възможности на пътя не само на профилактиката, но и на
лечението на заболяванията.

Така например професор А. И. Аринчин е провел изумителен по простотата си опит. Той
изолирал мускула на прасеца от организма, затваряйки го в изкуствен кръг на кръвообращение,
където той е раздвижвал кръвта. Било доказано, че ако сърцето е способно да нагнетява кръвта
с налягане 120 мм живачен стълб, то мускулът е способен да прави това с налягане 200-250 мм
живачен стълб и даже повече. Най-главното е, че независимо от възрастта, състоянието на мус-
кулната тъкан се поддава на тренировка, само че е нужна постепенност.

Както  вече  бе  казано,  една  от  важните  причини,  задълбочаващи  заболяванията,  е
ограничаването на движенията, покоят, препоръчвани на пациентите от лекарите по време на
лечение,  на  фона  на  приемането  на  синтетични  лекарствени  средства.  Оказва  се,  както
правилно  е  казвал  Н.  А.  Амосов,  на  болния  организъм  движението  е  нужно  десетки  пъти
повече, отколкото на здравия. Това е особено важно при заболявания на опорно-двигателния
апарат.

Тренировката  на  мускулите  -  това  не  е  само  помощ  за  сърцето,  но  и  за  органите,  за
гръбначния  стълб,  ставите,  които  при  това  поемат  част  от  функциите  върху  себе  си,
предпазвайки организма от  извънредните  статични и динамични натоварвания и  резки дви-
жения. При физическите упражнения се извършва масаж на мускулите, което не само подобрява
кръвообращението им, но и - което е особено важно, храни костите, тъй като последните нямат
свои съдове, а следователно за сметка на това те по-дълго не губят еластичност и не стареят, и
се получава, че те сами се лекуват.

Трябва да се знае,  че при движението  от повърхността  на  ставите  се отлюспва епителна
тъкан, претриват се отлаганията на пикочна киселина, превръщат се в смазка, нормализираща
работата на ставите. Тук, както никъде, се потвърждава основният жизнен принцип: функцията
ражда органа. Само не трябва да ви мързи, тъй като в движението е вашето здраве. Забелязано
е,  че колкото по-слаби са мускулите,  толкова по-тежко се понасят даже стресови ситуации.
Състоянието на угнетеност, например, може да влияе отрицателно на подлопатъчните мускули,
поради което, когато угнетен човек върви, плещите му са отпуснати, човекът е прегърбен. Това
има  енергетична  връзка  с  меридиана  на  сърцето  и  чрез  него  със  самото  сърце.  Само  от
състоянието на този мускул (слабо развит, нетрениран и др. под.) могат да възникнат проблеми
със сърцето. Колкото по-голяма е тренираността на мускулите, а следователно и на капилярите
на това периферно сърце, толкова повече се намалява натоварването на сърцето, толкова по-
бързо се възстановява неговата функция. Приемането на кислородна вода подобрява работата
на капилярите и на сърцето.

Стр. 56-60
***

ЛЕЧЕБНИТЕ СВОЙСТВА И УПОТРЕБАТА НА КИСЛОРОДНАТА ВОДА
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Природата е постъпила мъдро, давайки на организма всичко, за да функционира нормално като
самодостатьчна,  саморегулираща  се  система.  Един  от  главните,  съставящи  тази  система,
елементи  е  способността  за  образуване  на  клетките  на  имунната  система  (левкоцити  и
гранулоцити) от молекулярния кислород и водата -  кислородната вода.  Кислородната вода от
своя страна се разпада на вода и атомарен кислород, което представлява мощно оръжие в бор-
бата  с  всякакви  патогенни  „врагове",  били  то  вируси,  бактерии,  гъби  или  всякакви  други
паразитни инфекции. Тъй като при това се отделя необходимият на клетките активен кислород,
то  едновременно  с  това  се  отстранява  явлението  гликолиза,  възникващо  при  недостиг  на
кислород, от което страдат всички биохимични и енергетични реакции на организма, а на първо
място  -  митохондриите,  които  престават  да  изработват  нужната  на  клетките  енергия.
Митохондриите  играят  огромна  роля  в  жизнеността  не  само  на  клетката,  но  и  на  целия
организъм. По-горе се говори, че раковите клетки могат да живеят само в без-кислородна среда,
т.е.  при  условията  на  гликолиза,  даже  при  условията  на  липса  на  много  макро-  и
микроелементи. Нобеловият лауреат О. Варбург говори за това още в началото на миналия век.

Така, ако митохондриите не получават необходимите за нормална жизнена работа елементи,
то те преминават на безкислороден режим на работа, в резултат на което се нарушава дишането
на  клетката  и  съответно  -  процесът  на  образуване  на  нови  и  унищожаване  на  отмрелите  и
патологични клетки.

Една  от  главните  функции  на  организма  е  поддържането  на  електролитния  баланс,  т.е.
хомеостазата  или  киселинно-алкалното  равновесие.  Всяко  отклонение  от  това  равновесие
свидетелства за наличие на възпалителна реакция в организма, което се случва при недостиг на
кислород в клетките и, на първо място се отразява на митохондриите - тези малки електрос-
танции. Обаче още един път ще напомня, че става дума не за онзи молекулярен кислород, който
постъпва в организма ни с въздуха, а за кислорода, получаваш се в организма от кислородната
вода  -  за  атомарния,  който,  представлявайки  силен  антиоксидант,  не  само  възстановява
работата  на  клетките,  но  и  като  окислява  недоокислените  вещества,  отстранява  в  клетката
всичко, което пречи на нормалната й работа.

Ако клетките на имунната система, нейните клетки-убийци - левкоцити и гранулоцити, не
произвеждаха  кислородна  вода,  то  животът  ни  би  бил  въобще  невъзможен.  Ето  защо
кислородната вода в организма трябва да присъства винаги в достатъчно количество, което, за
съжаление, по много причини не става. Както заявяват например докторите Флетчер и Маален,
у болните от левкоза  образуването на кислородна вода е  намалено със 70% и докато не се
възстанови нивото й, да се излекува такъв болен практически не може.

Какво  става  в  организма  при  образуване  на  кислородна  вода?  Трябва  да  се  каже,  че
формулата на разпада на кислородната вода на вода и кислород не отразява цялата същност на
процеса,  тъй  като  при  разпада  на  една  молекула  кислородна  вода  се  образува  един  атом
атомарен кислород.

При разпада на две молекули кислородна вода се образуват два атома кислород, които се
обединяват в молекулата на кислорода.

Но вероятността да се образуват от кислородната вода молекули на кислорода е доста ниска,
тъй  като  за  сметка  на  високата  активност  на  атомарния  кислород,  той  на  първо  място  се
използва  за  нормализиране  на  окислително-възстановителните  реакции  на  органичните
радикали,  изискващи по-малки енергии,  отколкото за образуване на молекули на кислорода.
Посочените  реакции  стават  едновременно,  но  с  различни  енергии  и  съответно  скорости,
несъвпадащи по време и условия. По такъв начин в посочените реакции се извършва по-сложен
равновесен  процес  на  получаване  на  молекулярен  и  атомарен  кислород,  който  играе  пър-
востепенна роля в окислително-възстановителните процеси, и нарушаването при образуването

www.spiralata.netwww.spiralata.net    8

http://www.spiralata.net/


му води до заболяванията, чийто характер няма значение, за което се спомена по-горе. При това
се наблюдава определена взаимозависимост. Активността на молекулярния кислород е толкова
по-висока, колкото по-голяма е концентрацията на атомарен кислород, и обратно.

Например  в  бора  се  наблюдава  висока  концентрация  не  само  на  молекулярен,  но  и  на
атомарен кислород, който се образува от бързо разпадащия се озон, чиято миризма ние даже
усещаме.

Следователно  пусков  механизъм  за  биоенергетичните  реакции,  ставащи  в  организма  за
сметка на електронните престроявания, е атомарният кислород, образуващ се от кислородната
вода.

Тук трябва да се кажат няколко думи за полилея на Чижевски. Главната му заслуга е в това,
че той е доказал,че във въздуха има аеройони,  без които човек не може да живее. Той ги е
нарекъл „витамините на въздуха".  Ако например на животни (мишки и плъхове) се дава за
дишане въздух, филтриран през памук, то след две-три седмици от този „стерилен" въздух те
загиват.  Оказва се,  че  с  помощта  на  създадения  от  учения  полилей,  се образува йонизиран
въздух,  същия  този  озон,  който,  разлагайки се,  образува молекулярен и  атомарен кислород,
оказващ  такова  живително  действие.  Това  е  същият  йонизиран  въздух,  който  ние  дишаме
покрай водопадите в планините.

Има едно любопитно обстоятелство. Ако в паспорта на прибора е написано, че в обем 1 м3 от
лампата  има  толкова  си  хиляди  отрицателно  заредени  йони,  подобряващи  състоянието  на
човека, то можете да бъдете уверени, че в същия обем има също толкова положителни йони,
влошаващи здравето. Цялата работа е в това, че без взаимосвързаността на положителните и
отрицателните процеси в Природата не може да съществува нищо. С развитието на цивилиза-
цията  човек  се  е  заврял  в  буркана  на  Фарадей,  в  който  е  изменена  електромагнитната
съставляваща, когато положителните аеройони са повече от отрицателните, в резултат на което
клетката  на  организма,  губейки заряда върху мембраната,  става уязвима за  всеки увреждащ
фактор. Ето защо, намирайки се около полилея на Чижевски, и приемайки отрицателните аеро-
йони, човек получава облекчаване. Само едно не се отчита при използването на този прибор.
При работа, елементите на полилея, разлагайки въздуха на положителни и отрицателни йони,
притеглят към себе си цялата мръсотия като прахосмукачка, което по-нататък може да се отрази
както на ефективността на работата й, така и на здравето на човека.

Как правилно да се ползва полилеят? Да се проветри помещението, да се затвори малкото
прозорче,  да  няма течение,  да  се  включи полилеят  за  20-30 минути,  да  се  изключи  и така
периодично на всеки два-три часа да се провежда тази процедура. За съжаление не съм срещал
никъде данни за това колко време полилеят може ефективно да работи при „полеви условия".

Същността на дишането се съдържа в съединяването на органичните въглерод и водород с
кислорода от въздуха. В химическо отношение този процес е еднакъв както за животните, така
и за растенията, при това растенията отделят кислород 20 пъти повече, отколкото поглъщат.
Затова в атмосферата се поддържа необходимото за човека количество кислород. И всички тия
реакции се случват в следния ред: молекулярен кислород - озон - кислородна вода - атомарен
кислород  с  отделяне  на  енергия  за  поддържане  на  температурата  на  тялото  36,6°С  и  за
създаване на биополевата обвивка - аурата (служеща също така за енергетично подхранване на
организма от околната среда), и за процеса на деление на новите клетки и унищожаването на
старите. Образно казано, всяка клетка - това е своего рода атомен реактор, даващ енергия на
клетъчните  процеси  и  на  живота  на  целия  организъм.  Не  е  ли  в  това  загадката  на  гения
Курчатов,  че  той  е  прекопирал  процеса,  протичащ  в  организма,  за  създаване  на  атомния
реактор,  където  е  предвидил  използването  във вид на  ядра на  въглерода.  Понижаването  на
концентрацията  на  въглерода  в  организма  извиква  мутации  на  клетките  и  предизвиква
неуправляемия им растеж, който може да се спре само за сметка на възстановяването на равно-
весния процес между образуванието кислород-въглерод. Ето защо е толкова важно нормалното
съотношение на въглеродния диоксид и кислорода. Та нали нарушението му води като правило
до патологичните изменения в работата на клетките.

Разбирането на същността на тези процеси е базово за използването на кислородната вода
при  лекуването  на  различните  заболявания.  Вкарвайки  в  организма  липсващата  кислородна
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вода,  ние  въвеждаме  допълнително  „гориво",  стимулиращо  атомарните  процеси,  течащи  в
клетката,  подтиквайки  ги  към  започване  на  работа  и  към  защита  от  различни  увреждащи
фактори.  В Природата  има много източници  за  образуване на  атомарен кислород.  Човек се
чувства добре в гората,  около бучащия водопад,  под полилея на Чижевски,  в кислородните
вани, под ултравиолетовото облъчване - за сметка на прякото образуване на атомарен кислород
от озона.

При нарушаване на този механизъм,  т.е.  при недостиг на кислород,  за което бе говорено
нееднократно, възникват различни болести, дори се стига до гибел на организма. Ето тогава за
възстановяване  на  баланса  на  кислорода,  за  стимулиране  на  окислителните  процеси  и
активизиране на собствения атомарен кислород, е необходимо да се използва кислородна вода.

При  приемане  на  кислородна  вода  перорално  (през  устата)  или  вътрешновенозно  (в
биологически препоръчваните дози) окислителният й разпад става по следната схема:

Структурната формула на кислородната вода Н-О-О-Н показва, че двата атома кислород са
съединени  непосредствено  един  с  друг  и  тази  връзка  е  неустойчива.  Например  чистата
кислородна  вода  е  способна  да  се  разлага  на  вода  и  кислород  с  взрив,  заради  което  в
медицината се използва като разредени водни разтвори. Кислородната вода, както бе казано по-
горе, има слабо изразени киселинни свойства, върху което се основава нейната окислителна
функция в кисела среда, а възстановителната - в алкална, т.е. онази, която се наблюдава при
замърсения организъм.

Активността на атомарния кислород е много висока и той на първо място окислява атомите
на елементите,  несвойствени на дадения организъм.  Цялата патогенна флора се бои като от
огън от срещата с такъв кислород, тъй като практически тя възниква при неговия дефицит.

Всъщност главното назначение на атомарния кислород - това е корекцията на резонантната
честота на всяка клетка, развитие на нови клетки и подтискане на старите и болните.

Този механизъм на действие на кислородната вода се потвърждава от наблюдавани случаи.

• Болната  Н.,  40  годишна,  се  разболява  от  рак  на  гърдата  с  обширни  метастази.
Операция й е отказана, след което заминава на село в Сибир, където има кедрова гора.
Поживяла там 6 месеца, върнала се в пълно здраве.

•Младеж, 16 годишен, се върнал от училище и заспал по време на вечерята на масата. Спал
3 месеца.  Бащата-  завеждащ реанимацията във  Волгоград,  се  обръщал  за  помощ към
всички инстанции, стигнал дори до Москва. Никой не могъл да събуди сина. Направили
една след  друга  две  процедури на ултравиолетово облъчване  на кръвта с  помощта на
конструирания  от  нас  прибор  „Хелиос-1".  На  следващия  ден  младежът  се  събудил,  в
началото познал сестра си, след това - майката, а след това окончателно дошъл на себе
си.

• Болният К.,на 83 години, ракът (с размера на яйце) на дясното слепоочие постоянно
кърви. Провежданите от лекарите мероприятия били безрезултатни и те по-нататък се
отказали да правят каквото и да било.  Беше решено раната да се  налага с  тампони,
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навлажнени от начало с 15%-на, а след това с 30%-на кислородна вода.  След  седмица
кървенето спря, а след месец изчезна самият тумор. Повърхността на лявото слепоочие
стана чиста, като че ли там нищо не е имало. Лекарите не можеха да повярват, че по
такъв начин бил махнат туморът, с който те не могли да се справят.

В книгата на У. Дъглас „Изцеляващите свойства на кислородната вода" се привежда списък
на заболяванията, отнасящи се към имунодефицитните състояния (ревматоиден артрит, лупус,
алергични разтройства и др.), всички от които практически могат да се излекуват чрез приемане
на кислородна вода, особено при вътрешно венозно вливане.

Между впрочем, търсещите умове използват кислородната вода като лечебно средство при
най-различни заболявания вече 200 години.

И макар успешната употреба на кислородната вода във вид на вътрешновенозно вливане да е
било  проведено  във  Франция  от  лекаря  Нистен  през  1811  година,  за  което  съобщили  в
списанието „Ланцет" на докторите Терклиф и Стеббинг, които също (1916 година) използвали
Н2О2 за вътрешно венозно вливане при различни състояния с достатъчно добър терапевтичен
ефект, до днес тя не е намерила широко приложение заради своята простота и евтиния.

Разбира  се,  използването  на  кислородната  вода  ще  доведе  до  подриване  на  грамадната
индустрия  по  създаването  и  пускането  на  синтетични  лекарствени  средства,  принасящи
огромен приход, наистина за съжаление, за сметка на влошаване на здравето на онези, които ги
приемат.

Работата е там, че медицината е една от най-консервативните науки, незабелязваща онази
вреда, която нанасят тесните специалисти.  Разбира се,  не може без тях.  Те познават всички
тънкости на един или друг орган и система. Но лошото е, че те забравят, че всичко в организма
е взаимосвързано и взаимозависимо. Как се оправдава дейността на лекаря от патоанатома?
Болките  се  туширали  с  болкоуспокояващи  средства,  имаше  възпаление  -  давали
противовъзпалителни  средства,  организмът  на  болния  бил  слаб  -давали  витамини.  Затова
претенции  към  лекаря  няма.  А  това,  че  болният  умира  от  липса  на  вода  в  организма,  от
замърсеността и кислородния глад - да разберат това, на лекарите не им стига умът. А как да
разберат?  Никой  не  ги  е  учил  на  това,  доколкото  ги  учат  така,  както  например  професор
В.Кисельов  -  заместник  по  научната  част  в  НИИ  по  молекулярна  медицина  на  името  на
Сеченов,  изглежда  незнаещ нищо,  но и  нежелаещ да  знае  за  изработването  в  организма  на
кислородна вода, но с умен вид разсъждаващ за нейната уж вреда за организма. Това обаче не е
оправдание  за  лекарите,  допуснали  смъртта  на  болния.  Всички  ние  сме  се  учили,  но  ето
главното - не сме престанали да се учим и да мислим самостоятелно не сме се отучили.

Форми на производство и на традиционна употреба на кислородната вода
Кислородната вода - това е безцветна течност (при големи обеми или концентрации е бледо

синкава) без мирис. Това е нетрайно съединение, добре разтварящо се във вода и разлагащо се
на светлината даже при стайна температура, във връзка с което е по-добре да се съхранява във
флакони от тъмно стъкло.

Кислородната  вода  наричат  също  перхидрол,  хидроперит,  хиперол,  лаперол.  Японците
наскоро  изобретиха  еквивалент  на  кислородната  вода  под  името  флюзол,  който  с  успех
прилагат при облъчване на раково болните.

Перхидрол -  това е концентриран разтвор на Н2О2, в който тя се намира в количество 27,5-
35%.  В  аптечната  мрежа  като  правило  се  продава  3%-на  кислородна  вода,  често  даже  без
обозначение за концентрацията.

Мнозина са обезпокоени от това, че Н2О2 е уж мръсна и съдържа ред вредни за организма
вещества, поточно олово и цинк. За разлика от техническата, продаващата се в аптеките Н2О2 е
достатъчно чиста,  особено приготвената за акушерите.  Разбира се, наличието на примеси на
същото  това  олово  не  е  желателно,  но  в  онези  количества  кислородна  вода,  които  се  пре-
поръчват за вътрешна употреба или вътрешно венозно, това може да се пренебрегне, отчитайки
оня лечебен ефект,  който тя предизвиква, още повече, че количеството олово, постъпващо в
организма от други източници, винаги превишава допустимите норми.
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Цинкът  пък е необходим елемент,  без който не стават много биохимични и енергетични
реакции.

Хидроперитът  се  приготвя  като  таблетки  и  съдържа  около  35% Н2О2.  Преди  употреба
таблетките се разтварят във вода: 1 таблетка на 1 супена лъжица вода (15 мл), което съответства
на 3%-тен разтвор на Н2О2.

При  това  да  се  използва  хидроперит  може  само  външно,  тъй  като  той  не  е  достатъчно
пречистен.

Кислородната  вода  традиционно  се  употребява  като  антисептично,  кръвоспиращо  и
избелващо  средство,  за  получаване  на  кислород  и  в  качеството  на  окислител  в  ракетната
техника.

В организма кислородната вода, под въздействието на фермента каталаза, се разлага на вода
и  атомарен кислород,  защитавайки клетъчните структури от увреждания. В противен случай
клетката се замърсява и такъв процес като апоптоза (ликвидация на отживелите болни клетки и
на паразитите) не протича.

Доказано е, че кислородната вода участва във всички биоорганични процеси на обмяната на
веществата:  на белтъци, мазнини, въглехидрати, минерални соли, а също при образуване на
витамините,  в  работата  на  всички  ферментни,  хормонални  системи,  при  изработването  на
топлина в организма. Тя подпомага прехода на захарта от плазмата на кръвта в клетките без
помощта на инсулина.

Обаче  освен  насищането  на  организма  с  атомарен  кислород,  кислородната  вода  играе  и
друга, възможно по-важна, роля: окислява токсичните вещества. Това свойство доктор Фар е
нарекъл  „окислителна  детоксикация".  По-точно,  окислявайки  мазнините,  отлагащи  се  по
стените на съдовете, тя не само предотвратява, но и отстранява явленията на атеросклерозата.

Окислителните свойства на кислородната вода са много силни. Ако налеем 10-15 мл Н2О2 в 1
л вода, то количеството микроби в нея ще се намалят 1000 пъти! При това загиват даже такива
патогенни микроби, като възбудителите на холера и коремен тиф, спорите на сибирската язва,
много устойчиви във външна среда. Способността на кислородната вода (при вътрешно венозно
вливане) успешно да се бори с бактериални, гъбични, паразитни и вирусни инфекции, а също
така  да  стимулира  работата  на  имунната  система  и  да  препятства  растежа  на  тумори,е
установена чрез  голямо количество лабораторни и клинични изследвания (У. Дъглас,  1998).
След  вътрешновенозно  вливане  на  Н2О2 в  организма,  клетките-убийци,  Т-лимфоцитите,
отговарящи  за  натовареността  в  работата  на  имунната  система,  придобиват  по-висока  ак-
тивност.

Съчетаването пък на използване на кислородна вода с ултразвуково облъчване на кръвта
оказва още по-изразен терапевтичен ефект, особено при случаите на заболявания, свързани с
такива имунодефицитни състояния, като вирусен хепатит, хронични заболявания, безплодие,
така наречения СПИН, бронхиална астма и т.н.

Начини на лечебно използване на кислородната вода
Аз получавам много писма и се случва в тях да се говори за липсата на безопасност при

използването на кислородната вода, особено при вътрешно венозно преливане.
Въобще преди да препоръчам нещо на другите, аз го изпитвам върху себе си. Ами например,

аз вътрешновенозно вливам кислородна вода на себе си и на роднините си вкъщи в кухнята - и
нищо, жив съм!

Кислородната вода - това е разтвор, където молекулите на атомарния кислород са отделени
една от друга с молекулите на водата, а следователно,  за разлика от молекулите на чистия
кислород, са много малки, и рискът от газова емболия практически се изключва.

Отрицателното действие на кислородната вода при вътрешен прием се обяснява с това, че
ферментът каталаза в стомашно-чревния тракт е малко или го няма въобще. Ето защо е избрана
доза, непревишаваща 10 капки при един прием 30 минути преди хранене или 1,5-2 часа след
ядене.  При  това  не  е  случайно  началният  прием  на  кислородна  вода  (10  дни),  а  и  при
вътрешновенозно вливане, да е определен в режим на привикване. А и самите болни могат да
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определят за себе си приемливата комфортна доза, например даже непревишаваща 3-5  капки
на един път.

В нашия „цивилизован" живот ние ядем пържена, мазна, пушена, а освен това отровена от
химически вещества храна, в която кислород няма въобще, затова за преработването й е нужно
много голямо количество кислород. А тъканите практически живеят в без-кислородна среда и
са принудени да се борят за всяка „глътка въздух". Затова при някои хора даже взимането на
две капки кислородна вода извиква понякога различни неразположения, даже до припадъци,
както това се случва с градския човек, оказал се в гората. И все пак, имайки предвид това, че
човешкият  организъм заради  обездвижения  си  начин  на  живот,  начина  на  хранене  и  други
фактори, практически винаги изпитва недостиг на кислород, взимането на кислородна вода при
всякакви разстройства не би било излишно.

Ако след взимането на кислородната вода се появят каквито и да е дискомфортни състояния,
болка, тежест и др., то за 1-2 дни трябва да се прекрати приема или да се понижи до 3-5 капки.
При използването на водата трябва да се взима витамин С (една скилидка чесън на ден ще реши
тази задача).

Външна употреба

• Използва се във вид на компреси, втривания във всякакви болезнени места (областта на
сърцето, съдовете и т.н.), намазване на кожната повърхност при болестта на Паркинсон, при
разсеяна склероза: 1-2 ч.л. 3%-ен разтвор на кислородна вода на 50 мл вода, при следващо
увеличаване на концентрацията на разтвора чак до 3%-ния.

 За жабурене на устата да се употребява 1 ч.л. 3%- на кислородна вода на 50 мл вода.

 При кожни заболявания (екзема, псориазис и др.) може да се използва не само 3%-на
кислородна вода (неразредена), но и 15-25-33%-на кислород на вода, която може да се купи
в магазините за химически реактиви.  Обривът трябва да се намазва 1-2 пъти на ден до
пълното му изчезване.

 Ако имате гъбички по краката или на други места, или брадавици по тялото, и други
обриви, то трябва да се мажат с 3%-ен разтвор на Н2О2 няколко дни, и те ще изчезнат.

 При инфекции  на  рани,  гнойни  процеси,  ожулено  и  др.  подобни,  кислородната  вода
способства за по-бързото зарастване. Както е известно, добро дезинфекционно средство при
недълбоки  рани,  порязвания  и  напукано,  а  също  при  кожни  заболявания,  е  стипцата.
Нейното  приложение  ще  бъде  по-ефективно  в  съчетание  с  кислородна  вода:  в  10%-ен
разтвор на стипца (на 10 мл вода — 10 г стипца) да се добави 1 ч.л. 3%-на кислородна
вода.  Този разтвор е прекрасно средство за лечение на трофически язви, кожни прояви от
различен характер, повърхности с рани при лимфоденити.

 Използване  на  кислородната  вода  във  вани.  Ние,  като  правило,  обръщаме  малко
внимание на нашата кожа, а нали нейната площ е 2м2 и тя работи като бъбреците и белите
дробове.  Т.е.  чрез  кожата  ние  също  дишаме  и  през  нея  се  извеждат  продуктите  на
метаболизма. Ето защо след гимнастика, каквото и да е натоварване, обилно отделяне на
пот, трябва непременно да си вземем лек душ. В противен случай вредните вещества отново
ще се окажат в организма.

Много добре действа на кожата вана с кислородна вода, впрочем отдавна вече официално
препоръчвана в много страни: Англия, САЩ, Канада.

За една топла вана да се вземат 5-6 шишенца кислородна вода (по 40 мл). Времето за ваната е
30-40  минути,  след  това  в  тази  вода  да  се  добави  топла  вода  и  да  се  измие  тялото.  Само
помнете, че шампоани, сапуни, особено вносните, съдържат в състава си основи и, измивайки
от повърхността на кожата киселия защитен слой, ви правят действително „голички" и така
през кожата проникнат различни инфекции.  Курсът:  5-7 вани през ден, след половин месец
може да се повтори.
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Какво  дават  ваните  с  кислородна  вода?  Нормализиране  на  ходенето  по  голяма  нужда,
изгонване на глистите, нормализира се кожното покритие при екзема, псориазис, дерматити,
трофически язви, намаляват болките в гръбначния стълб, съдовете и мускулите.

Внимание! При взимането на вани с кислородна вода може да се наблюдава повишение на
температурата, поява на розови петна по кожата, леко стомашно разстройство. Нищо страшно
няма. Това са признаци на замърсяване на вашия организъм и колкото повече е (замърсен),
толкова по-изразени са те. Здравият човек при такава вана ще почувства само облекчение.

•  Употреба в козметиката.  Всички съществуващи козметични средства - кремове, гелове,
лосиони  -  оказват  преди  всичко  външно  въздействие,  а  нарушаването  на  функциите  на
клетката  зависи  от  вътрешното  състояние  на  организма,  от  неговата  зашлакованост,
зависеща преди всичко от степента на обезпечаване на клетките с кислород. Сухата кожа,
комедоните, бръчките и много други се отстраняват с кислородна вода.

Трябва да се измие лицето с вода, добре да се избърше и с навлажнено памуче с 1-1,5 %-на
кислородна вода, а по-късно - с 2%-на да се помасажират лицето и шията.След 20-30 минути
отново да се изплакне лицето с топла вода.

Същата тази процедура можете да я проведете при целулит, само усилвайки действието на
кислородната вода с помощта на масажен апарат или аппликатора на Кузнецов, а по-добре на
Ляпко.  Да  се  масажират  коремът,  бедрата,  ръцете,  краката  и  след  това  да  се  навлажни
повърхността на кожата с 3%-на кислородна вода.

Вътрешен прием
Да се взема по 1 капка на 2-3 супени лъжици вода (30-50 мл) 3 пъти дневно, 30 минути преди

ядене или 1,5-2 часа след храна.  Ежедневно се добавя по една капка, докато се стигне до 10
капки на десетия ден. Да се направи пауза от 2-3 дни и да се взима вече по 10 капки, като се
прави пауза на всеки 2-3 дни. Някои болни въобще не правят прекъсване.

Ако има необходимост, на децата до 5 години може да се дава по  1-2 капки на 2 супени
лъжици вода, от 5-10 години - по 2-5 капки, от 10-14 години - по 5-8 капки наведнъж, също 30
минути преди хранене или 1,5-2 часа след.

Употреба през носа и в ушите
• При каквито и да е заболявания или некомфортни състояния (грип, простуда, главоболие),
особено  при  болестта  на  Паркинсон,  разсеяна  склероза,  заболявания  на  носоглътката
(синузит,  възпадение  на  челните  кухини),  шум  в  главата  и  др.,  трябва  да  се  капе
кислородна  вода в  носа  в  съотношение  10-15 капки на супена лъжица вода  и по цяла
пипетка да се накапе най-напред в едната, а след това в другата ноздра. След 1-2 дни може
да се увеличи дозата - по 2-3 пипетки във всяка ноздра, а след това да се слага до един
кубик с помощта на еднограмов шприц. Когато след 20-30 секунди от носа започне да из-
тича слуз, трябва да се отиде в банята, да се наклони главата към рамото, с палец да се
затисне  ноздрата,  която  е  отгоре,  а  през  долната  спокойно  да  се  издуха  всичко,  което
излезе от носа. След това да се наклони главата на другата страна и да се повтори същото.
10-15 минути нищо да не се пие и яде.

 При  кръвотечение  от  носа  (това  добре  знаят  лекарите  от  бърза  помощ)  носът  се
тампонира  с  3%-на  кислородна  вода  с  последващо  изясняване  на  причините  на
кръвотечението.
 При различни заболявания на ушите и глухота, в началото трябва да се използва 0,3-0,5
%-ен разтвор на кислородна вода (1 мл Н2О2 на 1 супена лъжица вода),  след няколко дни
концентрацията може да се повиши до 1-2% (да се капе или да се сложи памучен тампон).

Из отзивите

 Уважаеми Иван Павлович! Искам да споделя с Вас какво се случи с мен от началото на
приемане на Н2О2. Аз съм на 73 години, прекарала съм инфаркт и инсулт, дясната ми страна
на практика не работеше, придвижвах се по стаята с труд заради силните болки в областта

www.spiralata.netwww.spiralata.net    14

http://www.spiralata.net/


на сърцето и съдовете. Да си обръщам главата можех само заедно с тялото и още много
работи. Започнах да взимам Н2О2 според Ваша препоръка, да си капя в носа и даже да се разт-
ривам с нея. След една-две седмици почувствах незначително облекчение, а към края на месеца,
като че ли някаква пружинка отпусна, след което практически изчезнаха болките в областта
на сърцето и ставите.Минаха вече 7 месеца, а се чувствам както преди 10 години  -  преди
болестта. Сама ходя до магазина, правя постоянно отдаващата ми се гимнастика, цяло лято
се грижих за зеленчуковата градина. Освен това ходих боса по земята и периодично се шибах
с метличка от коприва. Сега всичките ми съседи преминаха на същия режим на живот и разб-
раха, че ако не се потрудиш сам за собственото си здраве, полза никаква няма да има, още
повече от лекарства, с които само ни тровят. Благодаря на Бога, че Ви има на света. Здраве
на Вас и на Вашите сътрудници.

Т. Гордеева, г. Киров

Коментарии.  Както  виждате,  резултатът  не  се е появил веднага  и,  тъй като клетките  на
болните  живеят  фактически  в  безкислородна  среда,  то  продължителността  на  приемане  на
кислородна вода не е ограничена по време.

 Аз съм на 64 години. На 50 години изкарах инфаркт, след половин година се прибави
хипертония, при това кръвното налягане се повишаваше до 250/140 мм жив. ст. Към 60-те ми
години  се  добавиха  известна  аритмия,  пароксизмална  тахикардия,  простатит,  който
премина е аденом. От 52 години съм инвалид и въпреки множеството приемани лекарства и
лечение в болници, ставаше все по-зле. В резултат имах тежък задух, трудно вървях, да се
навеждам не можех заради отоците в краката, придвижвах се само с помощта на близките,
влоши ми се паметта, в главата ми имаше постоянен шум. Мислех вече за това да завърша
живота си на Земята, за да не мъча нито себе си, нито роднините, нито лекарите, на които
от самия ми вид им ставаше зле.

В началото на 2000 година се запознах с препоръките на професор Неумивакин и започнах
да приемам кислородна вода по схемата, а също започнах да се занимавам, според силите си, с
физически упражнения, да взимам контрастен душ, да се разхождам при всякакво време, т.е.,
не  се  надявах  на  друг,а  се  заех  със  собственото  си  здраве,  както  казва  Иван  Павлович,
комплексно.

В резултат, сега (октомври 200З г.), се смятам за практически здрав човек. Кръвното ми
налягане стана 130-140/85-95 мм жив.  ст.,  екстрасистоли  има,  но  не  ги  забелязвам,  ходя
свободно, гръбначният стълб се огъва, правя „свещ”, стоя на главата си до 1 минута, ходя на
седалищните мускули, практически престанах да ставам през нощта за тоалетната. Шумът
в главата и отоците в краката изчезнаха.

Прав  е  професор  Неумивакин,  че  ние  самите  трябва  да  си  изработваме  здравето.  За
физзарядка и сутрешни процедури ми отиват около два часа, денем за ходене в бавен тръс -1-
1,5  часа.  Останалото  време  -  труд  според  възможностите  ми  на  мястото.  Обаче  нали,
въпреки че възрастта ми се увеличи,  аз  се чувствам много по-добре,  отколкото преди бо-
лестта. Оказва се, че всичко е просто, но без собствен труд, здраве няма да има. По лекари не
ходя, а ако отида, то те се удивяват защо живея, тъй като според техните мерки отдавна
трябваше да съм умрял. Така и им казвам: „няма да дочакате”. Впрочем, някои от тях вече
умряха.

Какво се получава? Много, към които по-рано се обръщах, не можаха да ми препоръчат
какво самият аз да правя, а единствено Главният Народен лечител на Русия можа да направи
това. Как сега ще ми заповядате да се отнасям към официалната медицина, която се отказва
от болните, заради които тя и съществува.

С уважение и благодарност към Вас за мъдрите и прости съвети, които, ако изпълняват,
болните стават здрави.

И. П. Потзоров, Липецк
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 Към  старостта  се  натрупаха  много  болежки  и  вече,  струва  ми  се,  сме  се
приспособиликъм  тях,  но  постоянното  чувство  за  слабост,  разбитост,  умора  даже  от
незначителна  работа,  направи  живота  на  нищо.  Започнахме  с  мъжа  ми  да  приемаме
кислородна  вода  според  съвета  на  И.  П.  Неумивакин.  След  първата  декада  нищо  не
почувствах, но след това започнаха да стават чудеса. Червата започнаха да изхвърлят нещо
невъобразимо: някакви плаки, чернота, камъчета и това продължи повече от седмица. Скоро
тази картина започна да се наблюдава и при мъжа ми. Ако знаехте как живнахме, може да се
каже, че се подмладихме с 10-15 години. Нима всичко това е от кислородната вода?

В. И. Морозова, Томск

Коментарии.  Работата  е  там,  че  отделяният  при  разлагането  на  кислородната  вода  в
организма атомарен кислород е не само силен допълнителен източник за насищане на тъканите
с кислород, но и окислител на токсичните продукти, които са блокирали работата на червата.
Някои учени (професор Есенкулов) твърдят, че кислородната вода поврежда клетките на ресни-
честия  епител  на  дебелото  черво,  което  по-нататък  ще  се  отрази  отрицателно  на  неговата
работа.  Кислородната  вода  -  това  не  е  само  продукт  за  дейността  на  клетките-убийци,
унищожаващи всяка патогенна микрофлора, вирусите и гъбите. Кислородната вода

- това е своего рода универсално средство за поддържане на всички жизнени процеси на
нужното физиологично равнище. Клетките на имунната система

- лимфоцитите  и  гранулоцитите  -  са  наши  спасители,  а  не  разрушители.  Ето  защо
кислородната  вода,  доокислявайки  недоокислените  вещества,  ги  е  изхвърлила  от
организма, „въвеждайки ред" в червата.

 От цялата си душа благодаря за препоръката за приемане на кислородна вода. Аз съм
инвалид от II  група,  на  77  години съм.  44  години работих в  науката.  През 1990 прекарах
обширен инфаркт на миокарда. От този момент страдам от стенокардия. Да премина 5-те
минути от къщи до института, не мога без спиране и взимане на нитроглицерин. И при това
съм се лекувал с най-съвременни средства. Преди година положението рязко се влоши и бях
принуден  да  се  пенсионирам.  Прочитайки  за  ползата  от  кислородната  вода  във  вестник
„ЗОЖ", започнах да приемам по 30 капки дневно. След няколко дни стенокардията, която, как-
то  е  известно,  е  свързана  с  липса  на  кислород  за  сърдечния  мускул,  напълно  изчезна.
Кислородът  от  кислородната  вода  напълно  обезпечи  нуждите  на  сърцето.  Постепенно
изключих  взимането  на  всички  препарати,  предназначени  за  разширяване  на  съдовете.
Приемайки само кислородна вода, се чувствам великолепно - като че ли са ми сменили сърце-
то. С удоволствие карам кола, през лятото успешно работя в зеленчуковата и овощна градина
(копах садих, грижех се, събирах реколтата). В сегашно време леко минавам 5 км.

Професор Г. П. Кутузов, г. Лобня

 Уважаеми Иван Павлович!   Към Вас се обръща пенсионерка, ветеран от войната, с
молба да дешифрирате методиката на прием на кислородната вода. От 16 април 2003 година
започнах да приемам водата, започвайки с една капка, и стигнех до 30 капки с прекъсване.
Доколкото аз, вероятно, невнимателно съм изучила Вашата рецепта, то започнах да приемам
кислородна вода два пъти дневно — сутрин и вечер по 30 капки. След приемането никакви
вътрешни нарушения нямаше, напротив  —  появи се бодрост, и ако по-рано се придвижвах
трудно, то започнах по-добре и по-бързо да ходя, не изпитвайки умора. Но след 1,5 месец на
взимане на водата, забелязах, че рязко започна да ми се влошава зрението. Тъй като при мен
много години се развиваше прогресираща катаракта, то аз се обърнах към лекар, която каза,
че взимането на водата може да ускори развитието на катарактата и че е нужна спешна
операция. Какво да правя по-нататък? Да взимам ли водата или не?

Н. Свиридова, Казан
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Коментарии.Уважаема  Надежда  Сергеевна!  В  организма  малко  по  малко  се  натрупват
явления, които, достигайки до определен предел, се изливат в едно или друго заболяване. Та
нали катарактата отдавна е зреела, а тук кислородната вода, за сметка на влиянието си, е могла
да усили обменните процеси в очите, което, възможно е, по-нататък да послужи за начало на
разсейване на катарактата, на което нееднократно съм бил свидетел. Но главното - не трябва да
се увеличава еднократната дневна доза прием на кислородна вода: 10 капки на 30-50 мл вода.

 Ще кажа за това, че в продължение на шест години страдах от бронхиална астма,
особено лошо беше през нощта. Не можех да спя, задъхвах се. И ето, във вестника прочетох
интервюто с професор И.П.Неумивакин. Веднага повярвах в кислородната вода и започнах да
взимам,  както  докторът  препоръчва.  И  стана  чудо  -  бронхиалната  астма,  мъчеща  ме
толкова години, се раздели с мен. Какво щастие е, когато не се задъхваш и можеш да водиш
нормален начин на живот!

Валентина К., Димитровград

 Преди година болестите ми - ревматизъм, полиартрит и артроза на коленните стави,
ме доведоха до плачевно състояние. Болките бяха адски, почти не можех да ходя. Живея сама
и нямаше кой да ми помага, а трябва да се живее.До работа пълзях с мънички крачици, почти
губейки съзнание. Лекарите казаха, че „не е по техния профил”, и практически се отказаха от
мен.  Доведена до крайност, се почувствах осъдена на бавна мъчителна смърт.  Цял месец
почти  не  спах.Вените  се  подуха,  краката  се  покриха  с  огромни  подутини,  постоянно  ме
мъчеха гърчове, които бяха нетърпими.

И  ето,  когато  смъртта  вече  изглеждаше  щастливо  избавление,  в  ръцете  ми  попадна
статията на професор И.П.Неумивакин за кислородната вода. Слава Богу, че разбрах за това
удивително лекарство! Веднага започнах да взимам кислородна вода.Започна много бавно, но
стабилно подобрение. Сега живея нормално, работя и се надявам да оздравея напълно. За да
се почувства действието на кислородната вода,  трябва, оказва се,  да се пие дълго време.
Резултатът  е  несъмнен.  Отсъстват  даже тежките недъзи,  които  имах,  но  спазмите  в
краката продължаваха да ме безпокоят...

Прочетох и статията за прибора „Невотон" скъпичък,  не е по джоба ми. И тогава се
запитах какво представлява този прибор. Ами обикновено парче магнит, запоен е пластмаса.
Взех отвертката, отидох в кухнята и отвинтих от кухненския шкаф малките магнити. Взех
„скоч" и прилепих магнитите към мускула на прасеца. И извих от болка. Около 10 минути
имах силни болки, които после затихнаха. Прикрепих втори магнит към другия крак и легнах
да спя. Оказа се, че освен, че ми махнаха болката, те имат пикочогонно действие — цяла нощ
тичах до тоалетната. Сутринта си погледнах краката и ахнах. Нямаше никакви отоци. За
една нощ се бяха стопили огромните ревматоидни отоци и за една нощ - нито един спазъм.
Опитах  големи  магнити,  но  действат  болезнено  силно,  затова  използвам  малки.При
остеохондроза, артрози, болки в различни места магнитите добре помагат. Старичкият ми
баща едва креташе — боляха го ставите. И какво мислите? Три дни след началото започна
бодро да ходи.

Лариса Петровна Колченко, Петропавловск
Коментарии.Уважаема Лариса Петровна! Вие съвсем случайно - по-точно интуитивно, сте

намерили  метода,  който  разработи  заслужилият  изобретател  на  Русия  В.  С.  Патрасенко,
основоположник на новото направление магнитотерапия с нейните магнитот-рони. Работата е
там,  че  магнитното  поле  на  Земята  в  настоящето  е  значително  отслабнало  поради  много
причини  и  организмът  още  не  реагира  на  това.  В  същото  време  клетките  вече  изпитват
енергетичен  глад.  И  така,  изобретателят  Патрасенко  намира  електромагнитната  съставяща,
която по своята структура и градиент е равна на магнитното поле на Земята и с помощта на
своите магнити физиологично напомпва недостигащата енергия на клетките,  които започват
нормално да работят. Ето даже простите магнитни закопчалки от вратичките (впрочем това е
също негово изобретение)  са оказали чудодеен ефект.  Работата е в това,  че магнитотроните
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дават реологичен ефект. При възрастните и слабоподвижни хора в резултат на измененията на
вискозитета на кръвта в нея се образуват натрупвания (гроздове) - слепени кръвни елементи от
същите тези еритроцити, които, увеличили масата си, вече не могат да проникнат през мембра-
ната  на  клетката,  което  и  я  принуждава  да  изпитва  глад,  и  тя  заболява.  Магнитотроните
напомпват клетките с енергия и те, разлепвайки се, отново стават самостоятелни и започват да
обезпечават  нормално  доставката  на  хранителни  вещества  и  изнасянето  на  продуктите  за
жизнената дейност.

 Няма да сгреша, ако кажа, че всеки от нас по-вече от всичко се бои от инсулт. Преди
20-25 години при мен започнаха периодично да се появяват отоци на лявата буза, а при натиск
върху бузата аз чувствах остра болка и едновременно с това се възпаляваха лявото ухо и
клепачите  на  лявото  око.  Обърнах  се  към  лекарите.  Оториноларингологът  ми  предписа
вибромасаж на болното ухо, а по повод на зрението и за махане на зачервяването на клепача
ми бе препоръчан обикновен масаж със стъклена пръчица. Когато след две седмици се убедих в
абсолютната безполезност на тези процедури, просто се отказах от тях. Само напразно
загубих времето си и едва не изпуснах срока, когато все още мога да си помогна. Ето тогава и
си поставих диагноза пред инсулт.

А какво да се прави по-нататък, как да спасявам себе си? Забележете, това бяха 1970-80-
те години. Под контрол и забрана е йога, дишането по Бутейко, Борис Болотов е в затвора за
книгата  си  „Безсмъртието  —  това  е  реално”.  Дисидентите  ги  излавяха,  вкарваха  ги  в
затвора, а статиите в „Здраве" бяха еднообразни, безсъдържателно празни и стереотипни.
Сред всичко това можеше да се задуши живият ум, а аз - при това съвсем сама - реших да
вляза в битка с тази болест!

Помогна ми професията ми. Аз съм инженер-геолог и по-голямата част от живота си съм
прекарала  при  полеви  условия.  Живеехме  в  палатки,  където  нямаше телевизор,  но  затова
имаше старичък „Рекорд", по който с колегите ловяхме „Гласът на Свободата”. Още тогава
безпощадно го заглушаваха, но ние все успявахме сред адския шум да разберем отделни думи.
На  тази  вълна  в  5.00  сутринта  винаги  предаваха  (  и  сега  предават)  всички  новости  за
здравето  на  американската  нация.  В  едно  от  тези  предавания  аз  чух  следното
(възпроизвеждам го почти дословно).

Инсултът  не  заплашва  тези,  които  регулярно  се  грижат  за  зъбите  си  с  помощта  на
кислородната вода и содата за пиене. Американски учени, които в продължение на 10 години
са следили двайсет хиляди пациента, стигнали до извода, че това съществено снижава риска
от кръвоизлив в мозъка. Рецептата е такава: в 0,5 ч. лъжичка сода за пиене да се капнат 5-
6 капки кислородна вода, да се смесят и да се нанесе на тампон от марля или памук. След
това с този тампон да се чистят зъбите и леко да се масажират венците в течение на 4-
5 минути. Тази процедура трябва да се прави сутрин след сън. Може и вечер преди лягане.

Оттогава до ден днешен аз провеждам ежедневно тази процедура. Кислородната вода е
евтино,  просто,  достъпно  средство,  което  се  прилага  за  промиване  и  дезинфекция  на
открити рани. То оказва съществена помощ при лечението на твърде сериозни болести и
позволява успешно да се противостои на цяла армия вредоносни бактерии и вируси. И какъв е
резултатът от 20 години служба на кислородната вода? Ще започна с това, че зъбите ми на
64 години са всичките свои, зрението е 100%, чета най-малкия шрифт на „ЗОЖ" без очила,
речта ми е ясна, паметта не е нарушена, вкусът, обонянието и апетитът са от висша проба.
За  болното  ухо  няма  вече  даже  спомен.  Аз  съм  безмерно  благодарна  на  случайно  под-
слушаната  информация.  Впрочем  сега  вече  и  нашите учени  утвърждават,  че  ако  белите
кръвни телца в кръвта ни не биха произвеждали кислородна вода (която те изработват от
атмосферния кислород и водата), то Земята отдавна би принадлежала изключително само
на бактериите, гъбите, паразитите и другата нечиста сила.

Разбира  се,  ако  едновременно  с  употребата  на  такава  рецепта  за  използване  на
кислородната вода водиш и разумен начин на живот (а аз знам,  че професията на геолог
приучва към аскетичен начин на живот), изискващ постоянна тренираност на организма, то
проблемите със здравето някъде изчезват.
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Аз съм на 64 години. В продължение на 40 години имах постоянно ускорена утайка (СОЕ
-35-40 мм/ час). Обръщала съм се към всички лекари, опитвала съм се да намеря причината, но
напразно.  Дойдох  до  извода,  че  по  време  на  раждане  са  ме  заразили  със  стрептококова
инфекция, която се намира в кръвта. Как да се избавя от нея, лекарите не знаеха. Прочитайки
статиите на професор И. П. Неумивакин за кислородната вода, веднага повярвах и реших да
действам. След 10 дни направих анализи и не повярвах на ушите си, когато лекарят каза, че
всички показатели са отлични. Даже ЕКГсе нормализира, макар по-рано да имаше нарушаване
на проводимостта. Радостта ми, разбира се, нямаше край. Да страдаш 40 години и за 10 дни
да станеш здрав!

Л. Яско, Волгоград

 Мъжът ми има тежка травма на главния  мозък  Инвалид  от I  група е.  Пареза на
лявата страна, в това число и на езика. Загуби усет за вкус, обоняние, чувството за апетит и
насита с храна, възприемането на светлината, речта, паметта и така нататък, много още.
Аз  самата  съм  инвалид  II  група:  бронхиална  астма,  стенокардия  (дълго  трябва  да  се
изреждат всичките болежки). След интервюто на Неумивакин на 26 март, започнахме да
взимаме без съвет на лекаря кислородна вода 2 пъти дневно по 10 капки плюс две дражета
витамин С. Решихме, че няма какво да губим, а дано да може да помогне.  И има начало!
Мъжът ми започна да говори, от лявата страна на устата му престана да пада храната,
появи се чувството на глад и ситост, започна да различава солено ли е, или не, подобри се
цветът на  кожата,  започна  да  запомня  спирките.  При  мен  също  има  някои,  макар  и  не
такива, както при мъжа ми, промени.

Т. Вербило, Красноярск

 Мъжът  ми  има  аденом  на  простатата.  Преживя  две  операции.Влоши  се,  въпреки
всичко,  отделянето  на  урината  и  състоянието  на  червата.  След  като  прочете  „ЗОЖ",
започна да приема кислородна вода. Равносметка: показателят ПСА се понижи с 6,6 до 2,0,
което е  в  норма,  нормализира  се  работата на  пикочния  мехур,  през  нощта рядко  става,
докато по-рано това се случваше не по-малко от 3-5 пъти. Червата заработиха нормално.

Л. Гринберг, Саратов

 От 35-годишна възраст страдам от хипертония, аритмия, тромбофлебит с постоянно
отичане на краката. След пункция на костния мозък в продължение на 20 години неми даваше
мира радикулит -лекуваха ме,  но  все  едно ходех като въпросителен  знак.  Започнах да пия
кислородна вода. След първия десетдневен курс нищо особено не забелязах. Но след втората
десетдневка с мен започнаха да се случват чудеса. Изчезна аритмията, кръвното налягане,
което по-рано не падаше по-малко от 160/100, стана 120/90. И отоците на краката, където
бяха явленията на тромбофлебита, също изчезнаха. Но, което е удивително, изправи ми се
гърбът и косите започнаха да почерняват. 

Галина Константиновна, 65 годишна, Москва

 Здравейте, уважаеми Иван Павлович! Получих книгата Ви, написана заедно с Людмила
Степановна. Това е извор на мъдрост и на прости препоръки, които не съм срещала в нито
една книга,  отнасяща се до народната медицина.Ето вече  осем месеца изпълнявам всички
препоръки и пия кислородна вода, а също капя в носа. Огромно благодаря за това! Забравих
какво  е  главоболие  (диагнозата  -  главоболието  е  от  напрежение  -  както  я  поставиха
лекарите, без каквото и да е обяснение на причините) и практически не си спомням за болките
в ставите.

Но мене ме вълнува въпросът може ли да се приема кислородна вода при бременност? Аз
съм на 32 години и не губя надежда да родя още едно дете.

Ю. Журавльова, Волгоград
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Коментарии.  Уважаема  Юлия!  Както  е  написано  в  книгата,  няма  противопоказания  за
приемането  на  кислородната  вода  в  препоръчваните  дози.  Още  повече  това  се  отнася  до
бременността,  когато  на  детето  е  нужна  чиста  среда  без  патогенна  микрофлора,  което  е
възможно само благодарение на кислородната вода.

Както е известно, вестник „ЗОЖ" се ползва със значителен успех в Америка. Разбира се, сред
руско-езичното население. Повече от това - много американски поклонници нерядко пишат в
Русия писма. Най-активният сред тях е човек, прекарал инсулт и скриващ се под псевдонима
ЕНГЕ. Ще приведем фрагмент от неговите материали в рубриката „Живот след инсулта", а по-
точно - „На мен ми помага кислородната вода".

 Като се запознах с материалите на И. П. Неумивакин за кислородната вода, реших да
ви напиша. При мен се появи интересен материал, потвърждаващ теорията и практиката на
професора.

На мен  лично  3%-ният разтвор на кислородна  вода ми помага.  Ще приведа  само  един
пример. След прекарания инсулт, у мен се появиха много неприятни, така наречени странични
ефекти, от назначаваните от лекарите химически препарати, които усложняваха и без това
сложното ми положение.

По-точно, с помощта на кислородната вода ми се удаде да се отърва от брадавиците,
появили  се  на  много  неудобно  място  -  на  чатала.  Лекарите,  към  които  се  обръщах,  ми
предложиха  да  ги  премахнат  по  оперативен  начин.  Обаче,  предполагайки  възможните  в
моето плачевно положение усложнения, аз реших да прибягна до помощта на кислородната
вода.

Преди сън с помощта на жена ми аз поставях тампони от салфетки, напоени с 3%-ен
разтвор направо на поразените места, оставяйки ги до сутринта. И какво бе удивлението ми,
когато веднъж сутринта открих, че всичките брадавици някъде са изчезнали. Дотогава на
няколко пъти ми ги махаха с някакъв обгарящ прибор,  но те пак се появяваха на същите
места.

Ако  говорим  за  отношението  към  кислородната  вода  на  деятели  от  официалната
медицина,  то болшинството от тях е  еднозначно  „против".  И няма  какво  особено  да се
мъдрува. Продажбата на скъпите лекарства е много по-изгодна отколкото на кислородна
вода. Докато не секват опитите да се създават и продават лекарства на основата на съща-
та тази вода с всевъзможни неработещи добавки, но вече на цена, многократно превишаваща
стойността на „основата”. И, представете си, хората купуват тези красиви балончета и
шишенца, тъй като те имат мощна рекламна поддръжка (същото се случва, между впрочем,
и в Русия).

Трябва да се отбележи, че във всички тези продукти съдържанието на кислорода е много
по-малко, отколкото в обикновената кислородна вода.

Докато съдържанието на кислород е важен момент. Иван Петрович Павлов на времето
казва, че животът - това е постоянна борба с липсата на кислород. Знаменитото изказване
на световно признатия учен се отнася до всичко живо на планетата ни.

Известно е, че кислородната вода може да действа като катализатор в плазмата и в
белите  кръвни  клетки.  Тя  е  способна  да  прониква  през  клетъчната  мембрана  на
еритроцитите и да ги снабдява с допълнително количество кислород.

Впрочем,  клетките  на  организма  ни,  които  се  борят  с  инфекциите,  се  наричат
гранулоцити. Те произвеждат кислородна вода и са нещо като първата линия на защитата
от бактерии и вируси.

Присъствието в  човешкия  организъм на  молекули  на  кислородната вода  играе  огромна
роля. Те са въвлечени в много сфери на жизненоважни процеси, протичащи в тялото ни. Без да
имам намерение да развивам курс по микробиология, искам само да отбележа, че протеините,
карбохидратите,  витамините  и  минералите,  за  да  участват  в  изпълнението  на
жизненоважните  функции,  изискват  задължителното  присъствие  на  кислородна  вода.
Неслучайно  в  народната  медицинска  литература  са  публикувани  повече  от  шест  хиляди
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научни  изследвания  върху  употребата на кислородната вода,  повтарям -  на  това просто,
евтино и в значителна степен универсално средство. Но официалната медицина предпочита
да премълчава за  него.  Затова с  пълна пара се  рекламират баснословно скъпи препарати,
ефектът от които не е изучен изчерпателно и последствията от взимането не са ясни.

Така че бъдете здрави и не бързайте да взимате лекарства, нямайки за тях подробна и
понятна информация.

Кислородната вода е мощен източник на атомарен кислород  и при това е  въвлечена  в
процес, при който клетките на кръвта унищожават вредните бактерии. Именно затова аз
продължавам да се жабуря със съединението кислородна вода и, откровено казано, чувствам,
че общото ми състояние се е подобрило. Освен това, както вече писах, на мене ми се отдаде с
помощта на същата тази кислородна вода да се отърва от брадавиците, които ми пречеха да
се движа, и животът започна да ми се усмихва отново. Сега съм в състояние сам да правя
онова,  което  не  можех  по-рано.  Огромно  благодаря  на  редакцията  и  на  професор  Иван
Неумивакин. Вие ме подтикнахте да използвам за лечение кислородната вода и резултатът,
за щастие, е положителен.

Уникалността на кислородната вода е още и в това, че може да се използва заедно с друга
терапия. Важно е само да се знае, че винаги трябва да се взима кислородна вода отделно, на
гладен стомах, и никога да не се смесва с другите препарати...

ЕНГЕ, Калифорния

Някои болни в писмата  си привеждат данни за дискомфортни усещания след взимане на
кислородната вода вътрешно - тежест в стомаха, пулсиращи болки, което извиква безпокойство
по повод на образуване на язви или възникване на рак като резултат от разяждане на лигавицата
на стомаха и др. По този повод трябва да се каже, че действително кислородната вода встъпва в
стомаха в реакция с мастните киселини,  образувайки хидроксилни радикали,  което се явява
основен фактор  за  възникване  на  много заболявания.  Но както  вече знаете,  в  организма  се
образуват много ферменти, в това число каталаза, която разлага кислородната вода на вода и
атомарен кислород, но в стомаха тези ферменти са малко или въобще ги няма в зависимост от
състоянието му.

Обаче, както пише в книгата си У.Дъглас, в отговор на изявление на японски изследователи,
дали  отрицателен  отзив  за  употребата  на  кислородната  вода  вътрешно,  Департаментът  по
хранителните и лекарствени продукти на САЩ през 1981 година заявява следното:

„Като  изучихме всички материали,  отнасящи се  до  кислородната  вода,  смятаме,  че те  са
недостатъчни за това да считаме кислородната вода за канцерогенно вещество, извикващо рак
на дванадесетопръстника".

От собствен опит и данни У.Дъглас смята, че ако денонощната доза не превишава 30 капки, а
еднократната - 10 капки, то такава доза е безопасна. В случаите на появяване на каквито и да е
реакции трябва временно да се прекрати взимането или да се намали дозата. И - което е много
важно,  взимането  на  кислородна вода трябва винаги  да  се  осъществява при  празен  стомах,
което е 30-40 минути преди ядене или 1,5-2 часа след.

Вътрешновенозно въвеждане на кислородната вода
Трябва да ви обърна внимание на това, че най-чувствителни към недостиг на кислород са

мозъкът,  сърцето  и  ретината  на  очите.  И  тук  на  първи  план  излиза  вътрешновенозното
въвеждане на кислородната вода. Това не само обезпечава кислород на посочените органи и
почиства съдовете,  в това число и артерията на гръбначния стълб,  но и възстановява много
функции на главния мозък и функции на зрителния нерв при атрофия, което като правило не се
лекува и човек ослепява.

Във връзка с това, че практически при всякакви заболявания организмът живее от гладна
дажба кислород, първото венозно вливане по 60 капки на минута се извършва с разчет 2 мл 3%-
на  кислородна  вода  на  200  мл  физиологичен  разтвор.  (0,03%)  -  това  е  своего  рода
сенсибилизираща  доза.  Последващите  процедури  се  провеждат  по  5,8  и  10  мл  3%-на
кислородна вода на 200 мл физиологичен разтвор (0,15-0,20%).
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При повторение на курса също трябва да се започне с малки дози и малка концентрация, а
при  тежки  случаи  на  заболяване  -  даже  да  се  доведе  до  15  мл  3%-на  Н2О2 на  200  мл
физиологичен разтвор.

Количеството инжекции,  правени ежедневно,  зависи от характера на заболяването.  В ред
случаи след 3-5 процедури настъпва значително подобрение, но като правило са нужни до 10-12
процедури, а понякога- 15-20.

Тъй като организмът още не преминава на режим на собствено получаване на Н2О2, затова е
нужно престрояването  на  целия  живот  -  промяна  на  храненето,  на  двигателната  активност,
очистване на организма от шлаките и т.н., - то по-нататък е необходимо да се влива Н2О2 през 1-
2 дни за една седмица, след това през 3 дни - 1 път в седмицата, до получаването на изразен
ефект.

В  практиката  си  ние  сме  използвали  3%-на  кислородна  вода,  приготвена  в  аптеките  за
акушерска практика, където е указан срок на годност 15 дни. В тази вода оловото е по-малко.

Но много търсят такава вода в аптеките и не я намират. Нея я приготвят само за родилните
домове. Затова използвайте тази, която се продава в нормалните аптеки, където понякога даже
не е указано процентното съдържание, тъй като тя винаги се продава в 3%-на концентрация.

Венозното вливане на Н2О2 обикновено е свързано с използване на еднократна система за
перфузионни разтвори, което изисква определени условия. При провеждане на процедурите в
стационарни или домашни условия болният трябва да лежи и така да му правят вливане на
Н2О2.

При  работата  ни  в  космонавтиката  от  нас  изискваха  разработката  на  такива  методи  и
средства,  които  биха  били  прости  при  използване,  надеждни,  ефективни  и  приложими
практически във всякакви условия. В дадения случай ние постъпихме точно така. Н2О2 вливаме
с помощта на 20-грамова спринцовка.

Това се прави така: взима се 20-грамова спринцовка, в нея се всмукват 0,3-0,4 мл 3%-на Н2О2

на  20мл физиологичен  разтвор,  което  по  състав  е  0,06%-ен  разтвор.  Готовият  разтвор  се
вкарва във вената бавно, в началото - 5, а после - 10,15 и 20 мл в течение на не по-малко от 2-3
минути.  Това е своего рода привикване на организма към големите дози атомарен кислород.
След това - 1 мл 3%-на кислородна вода, което представлява 0,15%. По-нататък тази до-
за  момее  да  се  увеличи  до  1,2-1,5  на  20  мл  физиологичен  разтвор.  По  такъв  начин
провеждането  на  процедурата  значително  се  опростява,  особено  при  оказването  на  спешна
помощ където и да е.

Ето едно от многочислените писма,  разказващо за опит  на читател във вътрешновенозно
вливане на кислородна вода.

Из отзивите
 Прочетох в „ЗОЖ" статията за кислородната вода и искам да споделя своя опит.

Мъжът  ми  беше  тежко  болен.  Тумор  на  главния  мозък.  Мъчеха  го  страшни  болки,
обезболяващите не помагаха. Като крайна мярка му предложих лечението с кислородна вода.
Той се съгласи, казвайки: „Не е ли все едно от какво ще умреш, а може и да помогне". Няма да
скрия - беше ми страшно. Защото ние, медиците, сме свикнали да употребяваме водата за
други цели.

Започнах да му вливам кислородна вода венозно по 0.6 мл. на 10 кубика дестилирана вода.
Когато  в  спринцовката  попадна  кръв,  целият обем  на  спринцовката  се  напълни  с  розови
мехурчета,  но  аз  много  бавно  продължих  да  вкарвам  съдържанието  на  шприца.  За  мое
облекчение и удивление главоболията на мъжа ми постепенно започнаха да затихват, подобри
се състоянието.

Татяна Леонидовна

 Боледувам от разсеяна склероза. Благодарение на вливането вътрешновенозно на кисло-
родна вода по препоръка на професор И. П. Неумивакин, аз можах да пропътувам 4000 км
като пасажер без проблеми.

Л. Мелник, Ханти-Мансийский Автономен окръг
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Коментарии. Няколко реда, а колко мъчения само кислородната вода е махнала от болните,
които на официалната медицина вече не са били нужни.

Обобщавайки данните за използването на кислородната вода, провеждано от лекарите както
в клиниките, така и в къщи „нелегално", собствените наблюдения и стотиците писма в „ЗОЖ"
( а това са хиляди болни с предимно запуснати хронични заболявания, на които официалната
медицина вече не може да помогне), ми се иска да кажа следното. Предпазливостта на лекарите
при първите манипулации на вътрешновенозно вливане на кислородна вода е разбираема. Уж
всичко  е  много  просто,  ами  мехурчетата?  Ами  ако  изведнъж  това  предизвика  емболия
(запушване  на  съдовете)  т.н.?  Но  този  страх  бързо  минавал  и  по-нататък  вече  възниквал
присъщият на новаторите интерес - какво ще стане в този или онзи случай, още повече,  че
болните сами настоявали за това, „че те няма какво да губят, освен този живот, ние сме готови
на всичко, това е нашата последна надежда". Примерно по такава схема вървеше използването
на кислородната вода при най-различни заболявания. И с всеки нов случай лекарите вече не се
затрудняваха да използват кислородната вода в различни съчетания, както венозно, така и за
вътрешна употреба, местно, с клизми, в това число разбира се и с УВО на кръвта, значително
повишаващо резултатите от лечението.

Ако  температурата  се  повишава,  то  след  2-3  процедури  на  вътрешновенозно  вливане  на
кислородна  вода  с  малка  концентрация  и  количества,  температурата  се  нормализира.
Обяснението на тази реакция е обикновено.  Първо, на фона на постоянното пребиваване на
тъканите в състояние на хипоксия, клетките реагират остро на възможността за отстраняване на
кислородния дефицит (както при престой на градския човек в гората след задимения градски
въздух). Второ, въздействието на атомарния кислород на патогенната микрофлора от различен
род  предизвиква  нейната  гибел  и  отделяне  на  токсични  вещества,  което  е  свързано  с
повишаване на температурата (реакцията на Херксхаймер).

Предпазни мерки при вътрешновенозно вливане на кислородна вода
 При венозно вливане кислородната вода не трябва да се смесва или влива заедно с други 
лекарствени средства, тъй като при това става окисляването им и лечебният ефект се 
неутрализира.
 При бързо вливане на кислородната вода е възможно образуването на голяма количество
кислородни мехурчета, и макар те да не представляват особена опасност, в местата на 
вливане или по пътя на съда могат да възникнат усещания за болка. Трябва да се намали 
количеството вливана кислородна вода от 50-60 капки в минута на 30 капки или да се 
прекрати вливането. При първото вливане със спринцовка трябва да се работи бавно или да 
се прекрати вливането.
 Кислородната вода не трябва да се влива в съд при наличие на възпалителен процес в 
него.
 Понякога се наблюдава зачервяване и болка в мястото на вливането на кислородна вода, 
които се отстраняват с хладен компрес.
 При лечение с кислородна вода се изключва пиенето на алкохол и пушенето.
Още веднъж повтарям, че при вливането на кислородна вода е възможна непредсказуема

реакция - повишение на температурата до 40 С, което е свързано с бързото унищожаване от
атомарния кислород на всякаква патогенна микрофлора и извиканата от това интоксикация. Ето
защо тази процедура трябва да се провежда от лекар, запознат с действието на кислородната
вода в организма. Като правило, след 1-3 инжекции тази реакция не се наблюдава, а след такова
временно влошаване на състоянието настъпва оздравяване. След провеждането на венозното
вливане на кислородна вода е нужно 1-2 часа да се почива, да не се правят резки движения, да
се пие чай с мед.

Също така  трябва да се има предвид,  че при венозното вливане на  кислородна вода със
спринцовка, след няколко процедури вената може да се удебели заради реакцията към водата.
Затова след първите няколко вливания със спринцовка трябва да се премине към система за
преливане на кръв (60 капки в минута), което дава по-изразен лечебен ефект,  или пък да се
използва ректалният способ.
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Ректален начин за въвеждане на кислородна вода (клизма)
Тъй като вътрешновенозното капково вливане на кислородна вода от официалната медицина

се игнорира, без да говорим за вливане със спринцовка, пропагандаторите на този метод са
намерили още един път за въвеждане на кислородна вода - чрез клизма. Аз използвам този
метод в практиката си вече повече от 10 години, но наистина никъде не съм го публикувал.

Във вестник „Здрав начин на живот" („ЗОЖ" - б.пр., №8 от 2005 година) ректалният метод за
въвеждане на кислородна вода подробно е изложен от Е. Поздеева, ученичка на професор А. Т.
Огулов, удивителен и изкусен народен майстор, с когото животът ме свърза преди повече от 15
години по пътя на възраждането на традиционната народна медицина. Само че в това интервю
не е показана дозировката на кислородната вода. Този метод има ред предимства. От него може
да се възползва всеки самостоятелно, без да привлича специалисти, защото е много прост.

Система за ректално  въвеждане на кислородна  вода.  От аптеката  се  купува еднократна
система за преливане на кръв, иглата от накрайника се изхвърля. От другия край на системата
оставяме  иглата,  с  помощта  на  която  към  системата  съединяваме  флакон  с  физиологичен
разтвор (така постъпват и в аптеките).

Приготвяне на разтвора. На 200 мл физиологичен разтвор в началото се добавят 5 мл 3%-на
кислородна вода, в последствие (при отсъствие на дискомфортни усещания) може количеството
кислородна вода да се увеличи до 10 мл, т.е. въвеждащият разтвор да варира от 0,07 до 0,15%.

Задължителни условия. Преди началото на процедурите трябва задължително червата да се
изчистят. Достатъчно прост начин е: преди сън се изпиват наведнъж по 80 мл хубав коняк и
рициново масло, като за вкус може да се добави и  80-100 мл кефир (кисело мляко -  б.пр.)
Впрочем този  начин  на  очистване  на  червата  ще  способства  изхвърлянето  на  глистите.  На
децата до 5 години - до 20 мл коняк и рициново масло, до 10 години - по 40 мл, до 15 години -
по  60  мл,  с  добавяне  на  кефир  по  100  мл.  Провеждайки  такава  очистителна  процедура  5
поредни дни,  може да се пристъпи към клизмите с кислородна вода. При това преди всяка
клизма с кислородна вода трябва да се направи обикновена клизма:  2 л преварена вода със
стайна температура с добавен сок от половин лимон и 1 супена лъжица ябълков оцет, на децата
съответно два пъти по-малко.

Въвеждане на разтвора.  Да се смаже накрайникът с вазелин и да се вкара по-дълбоко в
дебелото черво, да се легне удобно на страна.По-нататък с помощта на пластмасовия плъзгач
регулираме  подаването  на  течност  със  скорост  60  капки  на  минута.  Преди  въвеждането
разтворът леко се подгрява до 36-37 С. На децата се въвежда по-малко количество: до 8 години
- 100 мл, до 15 - 200 мл. Клизмите се правят през ден, 9-12 процедури общо. След 2-3 месеца да
се повтори. При язвен колит процедурата се прави в по-малък обем: при възрастните -100-150
мл, при децата - 50-75 мл.

Внимание.След  3-4  процедури  е  възможно  незначително  повишаване  на  температурата,
слабост и даже гадене. Това е свързано с гибелта на много паразити,  за сметка на което се
увеличава общата интоксикация на организма. В това няма нищо страшно: пийте повече леко
подсолена вода, ябълков сок, различни сорбенти.

Този метод в ред случаи се оказва по-ефективен, например при лечение на разните форми
дисбактериоза, кандидози, вирусни инфекции, уреаплазма, заболявания на женската и мъжката
полови системи, атеросклероза, простатит, аденом, аднексит, заболявания на белите дробове,
кисти,  миоми,  полипи,  различни  заболявания  на  бъбреците,  на  задстомашната  жлеза,  за-
болявания на нервната система, в това число склероза и болестта на Паркинсон, началото на
които  на  първо  място  е  свързано  с  лоша  работа  на  стомашно-чревния  тракт,  особено  с
възникването на запек, което се явява първично за възникването на тези болести.

И  макар  доктор  Е.  Поздеева  да  смята,  че  при  наличието  на  раково  заболяване  е
противопоказано прилагането на този метод, практиката показва, че кислородът е страшното
оръжие, унищожаващо раковите клетки. Та нали раковите клетки възникват в безкислородна
вода и в зашлакован,  мръсен организъм.  Ако организмът, започвайки със стомашно-чревния
тракт,  е  чист  вътре  и  клетките  се  снабдяват  с  кислород  достатъчно,  то  ракови  клетки  по
принцип не могат да се проявят.  Даже при запуснати ракови заболявания аз предлагам този
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метод,  само  че  използвам микроклизма  с  по  120-130 мл  с  добавяне  на  1-2  чаени  лъжички
кислородна вода.

Сега  вие,  за  разлика  от  лекарите,  сте  достатъчно  осведомени,  за  да  разберете,  че
кислородната вода - това е вещество органично на организма, тъй като тя се изработва от самия
него и нищо лошо от допълнителното й въвеждане не може да се очаква, само трябва да се
следват внимателно дозировките.  Има съобщения,че в САЩ за придаване на добър вкус на
соковете, към клюквения, от червени боровинки добавят 0,1%-ен разтвор на кислородна вода.

Не  забравяйте,  че  самата  кислородна  вода  е  добро  дезинфектиращо  средство.  1  чаена
лъжичка 3%-на кислородна вода на 1 л вода я прави абсолютно стерилна.

Условия за съхраняване и използване на кислородната вода
Кислородната вода е по-добре да се пази в тъмни съдове.
Обаче  практическият  опит  от  работа  с  кислородната  вода  показва,  че  тя  кипи  при

температура 67°С, след което качествата й се запазват. Следователно кислородната вода не губи
свойствата си даже при съхраняване в светли съдове (което може вече да се срещне в аптеките).
Само че трябва да се пази в херметично затворени съдове на тъмно място, тъй като влизайки
във връзка с въздуха, тя бързо се разлага. Ако са спазени всички изисквания за съхранение на
кислородната вода, то срокът й на годност е 2 години. Трябва да се взима нужното количество
Н2О2 по  следния  начин :  да се вземе 1 или  2-грамова спринцовка,  да се отвинти  външната
капачка на шишенцето с кислородна вода и без да се отваря вътрешната, да се проникне в нея с
иглата и да се всмуче кислородна вода толкова, колкото ви трябва. Така по-дълго ще запазите
концентрацията й.

Показания за употреба на кислородната вода
У. Дъглас в книгата  си „Лечебните свойства на кислородната вода" привежда материали,

свидетелстващи за това, че сред съществуващите днес заболявания практически няма такива,
при които не би могла да се приложи кислородната вода.

От своя страна ще подчертая още веднъж, че кислородната вода представлява необходимият
регулиращ  механизъм  при  нарушение  на  обменните  процеси  в  организма,  независимо  от
природата им, била тя нарушение в сърдечно-съдовата, дихателната, нервната, ендокринната и
другите  системи.  За начална  форма на  заболяването  понякога  са достатъчни  3-5 процедури
вътрешновенозно вливане на Н2О2, за да се получи лечебният ефект, а за хроничните - от 10 до
20  процедури  с  постепенно  увеличаване  на  времето  между  процедурите:  през  ден  (в
продължение на 2-3 седмици), 1 път седмично ( 2-3 пъти).

Тъй като кислородната вода унищожава всяка патогенна микрофлора, то я използват  при
всякакви вирусни инфекции, гъбични заболявания, гнойни инфекции, дисбактериоза на червата
и при такова жестоко заболяване, като кандидоза.

Особено  активна  е  кислородната  вода  при  всякакви  разстройства  на  сърдечно-съдовата
система: заболявания на съдовете на главния мозък, на периферните съдове (церебрастения,
разсеяна  склероза,  болестта  на  Паркинсон,  болестта  на  Алцхаймер),  при  всякакви
патологични прояви, наблюдаващи се в областта на сърцето (стенокардия, исхемия, инфаркт,
в това число и в острия му период), при варикозно разщирение на вените, тромбофлебити, при
исхемичен или хеморагичен инсулт, облитериращ ендартерит и др.

Достатъчно  добър  ефект  дава  кислородната  вода  при  инсулинонезависим  диабет  и
показва положителна динамика при инсулинозависим диабет.

Разбира се,  много често ми задават въпроса действително ли кислородната вода може да
излекува рак? Лечението на раково болните - това е доста сложен процес, зависещ от степента
на развитие на тумора и от локализацията му. Използването от официалната медицина на хими
о- и лъчетерапия се основава на това, че раковата клетка уж е по-чувствителна към такъв род
въздействия и това забавя растежа й.  Даже се доказваше, че раковата клетка се размножава
много  по-бързо,  отколкото  здравата.  Та  нали  здравите  клетки  се  делят  със  скоростта  на
разрушаването си. Колкото загиват, толкова и възникват, а раковата клетка в това отношение
просто не се поддава на контрол и новата клетка (по своя програма) се възпроизвежда по-бързо,
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отколкото се разрушава старата.  Ето защо се образува туморът,  още повече,  че след облъч-
ването в организма рязко се увеличава количеството свободни радикали, което само по себе си
способства образуването на тумори (Н. Емануел).

Кризата на медицината в подхода при лечение на онкологичните заболявания лежи, както и
в  други  области  на  медицината,  не  в  търсене  на  причините  за  тяхното  възникване,а  в
отстраняването  на  симптомите  или  по  хирургичен,  или  по  химио-  и  лъчетерапевтичен  път,
което, както практиката показва, в повечето случаи е безрезултатно.

Кислородната  вода  нито  при  приемането  й  вътрешно,  нито  при  вътрешновенозното  й
вливане, не представлява начин за лечение на рака.  Но доколкото ракът се образува само в
безкислородна  среда,  а  кислородната  вода  отстранява  именно  това  явление,  то  при
онкологичните заболявания кислородната вода може да служи за най-ефективната поддръжка
при лечението, още по-добре в съчетание с методите, прилагани от официалната медицина, но
не в такива пагубни за клетките дозировки.

Хирургичната намеса пък дава ефект само в началото на възникването на тумора, при това в
последно време практиците започнаха да забелязват, че хирургичната намеса открива достъпа
на активизиращия кислород и на образуването на голямо количество свободни радикали, което,
от своя страна, способства образуването на метастази.

Трябва да се има предвид, че ако приложението на кислородната вода при остри състояния
оказва ефект след няколко процедури,  то хроничните заболявания,  такива,  като бронхиална
астма, изискват продължително време на взимане на кислородна вода, например 1-2 пъти в
седмицата, на фона на периодичното вътрешно приемане и на локално използване. Подобрява
се реологията (текучестта) на кръвта и естествено - снабдяването с кислород на болните клетки.

Същото това може да се достигне с помощта на обгарянето на тумора с кислородна вода или
на въвеждането й в мястото на локализация на тумора. Наблюдавали са се случаи, когато на
фона  на  значително  намалени  дози  химио-  и  лъчетерапия,  провеждащи  се  в  съчетание  с
вътрештовенозно вливане на кислородна вода и едновременно УВО на кръвта, се е достигал
най-добрият ефект с по-ниско изразени последствия от химио- и лъчетерапията, което, разбира
се, заслужава особено внимание.

Възможно е и външното въздействие на тумора (намиращ се на повърхността) по пътя на
налагането на компреси с неразредена кислородна вода, като се започне с 3%-на и се повишава
концентрацията  до  15-30%-на  кислородна  вода,  след  което  на  мястото  не  остават  никакви
признаци, даже ако туморът има кървящ кратер. Особено добър ефект ще даде това при такова
тежко заболяване, като меланом.

Ще се повторя още веднъж. Успешното приложение на кислородната вода  при раковите
заболявания се обяснява с това, че раковата клетка може да живее само в безкислородна среда и
атомарният кислород за нея е гибел. Както показа практиката, противораковата терапия е по-
ефективна в съчетание с прилагането на кислородна вода, отколкото без нея.

Кислородната вода е ефективна даже при всякакви имунодефицитни състояния, такива, като
кожна туберкулоза, ревматоиден полиартрит, всякакви алергични прояви.

А  колко  неприятности  носи  на  хората  лошият  мирис  от  устата,  причина  за  който  са
заболявания на зъбите, дисфункция на храносмилателната система, заболявания на носа и
носоглътката. Простото изплакване (жабурене) с 0,1-0,3% на кислородна вода ни избавя от
този недъг.

В живота не може да минеш без падания и счупвания, особено в напреднала възраст, и тук за
подобряване  на  регенерацията  и  по-бързото  зарастване  на  счупванията  ще  окаже  своята
помощ кислородната вода.

Не  трябва  да  се  забравя  само,  че  образуването  в  организма  на  кислородната  вода  и,
следователно, получаването от нея на атомарен кислород, зависи от имунната система, 3/4 от
елементите на която се намират в стомашно-чревния тракт,  в който,  както вече е доказано,
чревните власинки сами изработват кислородната вода. Както самата имунна система, така и
стомашно-чревният  тракт  се  нуждаят  от  постоянна  грижа.  Необходимо  е  постоянно  да  се
поддържа чистотата на цялата храносмилателна система, за което вече се говори в книгата.
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В организма всичко е взаимосвързано и взаимозависимо,  едно зависи от друго,  и  всичко
трябва да работи като в добре смазана система, в противен случай болестта е неизбежна.

По-подробно за това какво представлява човекът като частица от Вселената, за причините на
възникване на заболяванията и начините на лечението им, и - главното - предупрежденията,
четете  в  книгата  „Ендоекология  на  здравето",  написана  от  мен  със  съпругата  ми Людмила
Степановна  Неумивакина.  Според  мнението  на  много  читатели,  тя  е  една  от  най-добрите,
осветяващи темата народна медицина.

Противопоказания за приемане вътрешно на кислородната вода няма.

Абсолютно  противопоказани  за  вътрешновенозно  и  вътрешноартериално  вливане  на
кислородна  вода  по  данни  на  Ижевската  медицинска  академия  са:  афибриногенемия,
капиляротоксикоза,  тромбоци-топенична  пурпура,  хемофилия,  хемолитична  анемия,
ДВС-синдром.  В  останалите  случаи,  противопоказания  за  вътрешновенозно  и
вътрешноартериално вливане на кислородна вода в препоръчваните дози при съблюдаване на
методиката, няма. Обаче искам да предупредя,че вътрешновенозният вариант на използване на
кислородната вода е желателен само под лекарско наблюдение. Някои от тях - а те стават все
повече - на свой страх и риск провеждат подобна процедура. Вас, читатели, мога само да ви
посъветвам да потърсите такива лекари.

Ако  озонът  се  явява  доста  чист  кислород  (атомарен  кислород)  и  широко  се  ползва  в
медицината,  то  кислородната  вода  извиква  у  официалната  медицина  неприемане.  Първо,
заявяват, че при вливане кислородната вода образува мехурчета от въздух (атомарен кислород),
които уж могат да запушат съдовете (инсулт). На тази тема аз вече говорих. Просто медиците не
искат  да  проумеят  процесите  на  действие  на  кислородната  вода  и  проявяват  елементарно
незнание на предмета.

Второ, вредата от приемане на кислородна вода обясняват с по-голямото съдържание в нея
на олово и цинк. Разбира се, 3%-ната кислородна вода, продаваща се в аптеките, не е съвсем
чиста и съдържа тези метали, което вече знаете.Възможно е в своите интервюта във вестник
„Здрав  начин  на  живот"  и  в  предишното  издание  на  „Кислородната  вода"  да  съм  бил
категоричен в повече, говорейки,  че аптечната кислородна вода може да се употребява през
целия живот. Известно е, че солите на тежките метали, даже в малки дози, могат да създадат в
организма кумулативен ефект,  т.е.  да се натрупват.  Особеност на  действието на оловото на
организма  е  поражението  на  нервната  система,  особено  при  децата,  тъй  като  органичните
съединения на оловото в организма се превръщат в неорганични, което извиква явления на хро-
нична  интоксикация.  При  това  може  да  се  отбележи  бърза  уморяемост,  раздразнителност,
безсъница, възможни са болки в мускулите, ставите, незначителни изтръпвания на пръстите на
ръцете.  Тези  явления  се  усилват  при  замърсяване  (зашлаковане)  на  организма,  което  се
наблюдава практически при всички хора, непридържащи се към активен начин на живот и към
правилно хранене.

Ето  защо  у  нашите  пациенти,  на  които  по  нашата  технология  е  проведено  чистене  на
организма, през последните 3-4 години на активно използване на кислородната вода, никакви
явления, характерни при натрупване на олово, не се наблюдават. Разбира се ние препоръчваме
да се правят прекъсвания при взимането на кислородна вода, тъй като чистият организъм сам
започва да изработва кислородната вода.

Има сведения, че Уилям Дъглас за очистването на кислородната вода от оловото прилага
скъпоструваща установка,  което още повече би повишило авторитета на кислородната вода.
Нашата официална медицина едва ли ще тръгне натам, защото даже след скъпото очистване
самата кислородна вода ще бъде многократно по-евтина и по-ефективна от много лекарства и
операции. Заради получаването на печалба, те ще тръгнат на всякакво дискредитиране на този
метод.  А би било възможно специално да се приготвя акушерска кислородна вода с висока
чистота, в която олово почти няма. Не изключвам, че някой от света на бизнеса ще се възползва
от това и срещу големи пари ще използва дадения метод за оздравяване. Но само не тези, които
са длъжни да отговарят за здравето на нацията, на тях излишни грижи не са им нужни.
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Що се отнася до вътрешновенозното вливане на кислородна вода със спринцовка, то, както
показва многогодишната практика, този метод е добър при екстремни случаи за оказване на
медицинска  помощ,  тъй  като  при  продължителното  му прилагане  могат  да  се  наблюдават
флебити  (възпаления  на  вените),  които  се  облекчават  с  хладни  компреси.  Но  при  първа
възможност трябва да се преминава към вътрешно-венозно вливане с  помощта на капковия
метод, а и ректалният начин практически му е равнозначен.

Завършвайки този раздел, искам да подчертая още веднъж, че определящата роля на всички
физиологични процеси в организма зависи от атомарния кислород. Ако бъде създаден прибор,
определящ оптималното равнище на атомарен кислород в тъканите, и още повече, автоматично
поддържащ го, то това ще направи човек здрав, а 90% от цялата медицина и фармакология ще
се окажат ненужни.

ВОДАТА - ОСНОВА НА ЖИВОТА
Не зная каква е причината, но от полезрението на съвременното здравеопазване абсолютно е

изпаднало  такова  универсално  средство  като  водата,  този  течностен  „конвейер",  ролята  и
значението на който на човек е трудно да оцени. От качеството на работа на този течностен
„конвейер",  която  се  определя  от  структурата,  чистотата,  подвижността,  биологичната  ак-
тивност като основен източник на енергия, зависи целият ни живот. Ето защо, в последните си
книги аз се старая да запълня тази празнина и на първо място да обърна вашето внимание,
както  и  вниманието  на  лекарите  (които,  за  съжаление,  зацикляйки  върху  използването  на
химически  лекарства,  не  включват  в  арсенала  на  оздравяващите  средства  такова  силно
природно средство), върху водата. И не е ли в това причината, че от водата и от кислородната
вода много  няма  да  изкараш,  печалба  няма  да  има  никаква,  и  се  получава,  че  здравето  на
нацията интересува истински много малко хора. Как може сериозно да се отнасяш към това, че
от лекарите ще искат лекуване на болните (по резултатите от което лекарите и ще получават
заплати), основавайки се на все по-скъпи лекарства, още повече с вносен произход, чийто обем
на  нашия  пазар  съставя  вече  повече  от  80%?  И  се  получава,  че  парите,  отпускани  за
здравеопазване, ще се насочват не към собствената фармацевтична индустрия, която във всички
времена е била най-добра в света, а за развитието на други страни.

Здравомислещите хора отдавна отбелязват, че подобно реформиране на здравеопазването ни
приближава към това, че здрави хора в страната ни ще има все по-малко, а болните няма да има
кой  да  ги  лекува,  а  старите  -  да  храни.  Нали  за  никого  не  е  тайна,  че  не  е  по  джоба  на
болшинството хора посещението на скъпи медицински центрове, където един курс струва 10 и
повече хиляди рубли, а пък ставите болят, гърбът не се изправя. И походът към стоматолога
струва също не евтино - една пломба струва около 1000 рубли,  а не дай Боже, да се прави
операция - ако роднините помогнат,  то след това болният трябва да плаща дълговете дълги
години.

По тази причина, виждайки това, не трябва да се удивяваме на късогледството на тези, от
които  зависи  здравето  на  нацията.  А  здравето  на  нацията  -  това  е  интегрално  понятие,
включващо комплекс социални, икономически и други сфери, фактически напълно разрушени
в страната, което приведе към постоянно психологическо напрежение хората, към неувереност
в утрешния ден, при отсъствието на държавни целеви програми, преди всичко обезпечаващи
грижата за здравето на хората - главното богатство на държавата.

Простете за такова пространно отстъпление, но стана много болезнено... Сега да поговорим
за водата...

Трябва  да  се  каже,  че  всички  обменни  процеси,  доставката  на  хранителни  вещества  и
отстраняване на продуктите от жизнената дейност на клетките се осъществява от течностния
„конвейер".  Тук,  както  никъде,  трябва  да  се  спазва  законът  за  съхраняване  на  енергията:
колкото,  където  е  изразходвано,  толкова  трябва  да  бъде  попълнено.  Ако  в  денонощие
организмът губи 2-2,5 литра течности, значи в него трябва да бъдат вкарани 2-2,5 литра и даже
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повече  течности,  в  противен  случай  настъпва  обезводняване  на  организма,  което  води  в
началото до функционални, а след това - и до патологични изменения.

При това голяма роля играе не само количеството, но и качеството на водата.
За да се използва повече или по-малко чиста  вода,  в настоящето е развита цяла индустрия.
Наистина  водоочистващите  съоръжения  почистват  водата  преди  всичко  от  естествените
замърсявания,  отстранявайки само най-опасните високомолекулни примеси.  Отстраняване на
нискомолекулярните, най-токсични замърсявания, като правило, от почистващите съоръжения
на водоканалите не се извършват. Тук ние наблюдаваме един от изразителните парадокси на
така  наречената  цивилизация:  отначало  човек  прави  всичко,  за  да  развали природното
богатство, а след това търси, често напразно, път за поправяне на сътвореното.

За  разлика  от  западните  страни,  където  с  цел  дезинфекция  водата  я  озонират,  у  нас  я
хлорират, а това е вредно за здравето. Съединявайки се с органиката, хлорът образува отрова,
своего  рода  разновидност  на  диоксина,  и  макар  да  е  малко,  постепенно  натрупвайки  се,
подпомага отравянето на организма. При това хлорът предизвиква корозия на тръбите, а след
това водата,която пием, освен всичко останало е и ръждива. И накрая, във водата се намират
много соли на калция, които при кипене падат като неразтворима утайка (в чайника се образува
накип с жълт цвят, а при примеси от солите на желязото - кафяв). При употребата на кафе и чай,
приготвени с такава вода, тези соли попадат в организма и способстват неговото замърсяване и,
съответно,  появяването  на  различни  заболявания:  атеросклероза,  артроза,  остеохондроза,
образуване на камъни в черния дроб, в бъбреците и т.н.

Но само с едната си чистота (в една или друга степен) водата на живия организъм все пак е
недостатъчна. Природната вода представлява хаотично натрупване на молекули. За да започне
да работи в организма, на нея трябва да й се придаде определена структурна форма, матрица,
напомняща формата на леда. Само такава вода може да бъде преносител на енергия. Отчитайки,
че нашият организъм, както и всички живи същества, в това число микробите и вирусите, 2/3 се
състоят от вода, поддържането на постоянство на вътрешната среда, в това число и на водната,
е главното условие за живот, нарушението на което води до развитието на заболявания.

В  природата  съществуват  около  50  форми  на  състояние  на  водата,  които  можем  да
оприличим по формата на кристал: на снежинка, на ледена висулка, на топка и т.н. И важно е да
се знае, че биологичната информация - „паметта" на водата, се съдържа именно в кристалните
структури.  Най-физиологична  за  организма  е водата,  съдържаща се в  растителната  храна,  в
соковете (разбира се, натуралните), в плодовете. Такива свойства притежава и топлата вода, за
която ще стане въпрос малко по-нататък.

Много хора днес,  независимо от  състоянието на  организма си,  се увличат от пиенето на
минерална вода. Обаче минералната вода е различна. В нея може да има както неорганични,
така  и  органични  соли  с  алкална  или  киселинна  реакция,  биологично  активни  вещества,
въглероден диоксид,  минаващ през  масата на земята.  Тя може да бъде подхранена с елект-
ромагнитни  и  други  полета,  затова  всяка  минерална  вода  има  свои  показания  и
противопоказания. В ред случаи, действително конкретната минерална вода ще ви помогне да
подобрите  обменните  процеси,  да  възстановите  киселинно-алкалното  равновесие,  да  нор-
мализирате  функциите  на  стомашно-чревния  тракт  и  т.н.  Заедно  с  това,  безсмисленото
използване  на всяка  минерална вода може да влоши състоянието  на здравето,  особено при
дълга употреба.

Знаменитият ентусиаст на здравия начин на живот П. Брег след 50 години пиел дестилирана
вода и  съветвал за  това  и  другите.  Според  мен  това  не  трябва да  се  прави  и  ето  защо.  В
естествената вода, макар и в нищожни количества, има важни за организма примеси, енергия,
така наречената прана, в дестилираната вода вече я няма.

Много употребяват само кипнала вода. Но ако отчетем, че у нас водата се пречиства, както
казах с помощта на хлора, то се оказва, че това не е най-добрият вариант. При кипене вредните
свойства на хлора само се усилват, той преминава в тригалометан - канцерогенно вещество,
което например, при приемане на вана се всмуква вътре през обезмаслената с помощта на сапун
и шампоан кожа.

Какво да се прави?
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За най-полезна се смята размразената вода. Тя се приготвя по следния начин. Водата се нагрява
до стадия на кипенето, когато още не кипи, а в нея става j интензивно дегазиране. Такава вода
трябва да се снеме от огъня, да се постави тенджерата в умивалника  и под струя студена вода
да се охлади - колкото по-бързо, толкова по-добре. Тя вече е придобила структурирана форма.
Но за да се повиши оздравителният и лечебен ефект,  след това трябва да се постави в хла-
дилник, да се замрази, а след това да се размрази и тогава вече да се пие.

Обаче  това  още  не  е  всичко.  Във  водата  се  съдържат  деутерий,  примеси  на  метали,
химически продукти. Деутерият( тежък водород), явяващ се източник на ядрените реакции, във
водата не е много - около 10 г на 1 тон вода. От деутерия се освобождават по следния начин.
Когато водата изстине до 3,8-3,5°С, по стените на съда, в който се намира водата, се образуват
корички лед (това е точката на замръзване на деутерия).  В този момент водата трябва да се
излее,  а ледът да се изхвърли,  излятата  вода отново да се замрази до 3/4 от обема й.  Като
правило  водата  започва  да  замръзва  от  краищата,  а  в  центъра  остава  локвичка,  в  която  се
намират  всички вредни примеси,  затова трябва да се излее.  Ако сте пропуснали момента  с
локвичката и водата е замръзнала напълно, не е беда: вземете вряла вода и на малка струйка я
изливайте в центъра. Оставете малко да се разтопи и изливайте. Останалата част разтапяйте - и
ето това е тя, полезната вода.

Именно такава вода пият дълголетниците в планините,  за да продължат живота. В нея се
намират  минерали  във  формата  на  отрицателно  заредени  колоиди,  което  ги  прави
енергонаситени.  Ако  през  лятото  приготвянето  на  такава  вода  представлява  определена
трудност, то зимата, особено в средния пояс на Русия, или на Север, няма да струва много труд
и да заеме много време.

Преди  употреба  е  целесъобразно  водата  допълнително  да  се  очиства.  За  това  днес  се
препоръчват  различни  устройства  с  филтри.  Обаче  най-физиологични  сред  тях  са
магнитотроните на В. С. Патрасенко - един от водещите биофизици на страната. Неговите
магнитотрони  се  отличават  от  аналозите  си  не  само  по  конструктивната  простота  на
устройството като цяло, обезпечила им отличителна стабилност при работа. Магнитотроните са
освободени от невъзпроизводимост при повторение на опита.  Направени са от феробариеви
постоянни магнити и не изискват нито източник на енергия, нито регулировка, нито специална
подготовка на обслужващия персонал. И ако при замразяване цялата съдържаща се във водата
мръсотия  се  събира  вътре,  то  при  използването  на  магнитотроните  водата,  ставайки  дипол,
изтласква мръсотията навън. И при проникване на водата вътре в организма през мембраните
на клетките, мръсотията остава навън върху стените на червата с последващо изхвърляне.
Главното при магнитотроните е това, че по структура и градиент те точно повтарят магнитното
поле на Земята, без което нашият организъм не може да живее. Доказано е, че всяка клетка на
живия организъм е генератор на електромагнитно излъчване, съизмеримо с линейните размери
на  клетката.  Комбинацията  на  постоянното  и  променливото  магнитни  полета  влияе  на
проникването  на  йоните  през  мембраните  на  клетките.  Ефектът  на  омагнитване  от  магни-
тотроните  се  реализира  чрез  принципа  на  ядрено-магнитния  резонанс  (увеличаване  на
енерговместимостта  на  атомите),  магтнитострикцията  (изменения  на обема  при
намагнетизилане)  и,  като  следствие,  става   диспергиране  -  раздробяване  на  крупните
молекулярни  асоциативи,  образуващи  се  в  резултат  на  обезводняването  на  организма,
възстановяване  на  структурната  еднородност,  повишение  на  текучестта  (реологията)  и
разтварящата способност. Ето защо магнитотроните на В. Патрасенко, като нито едно друго по-
добно  устройство,  обезпечават  нормализиране  на  работата  на  течностния  „конвейер",  а
следователно и на всички органи и системи на организма.

Да се очисти водата при домашни условия може по следния начин.
Към 1 л обикновена вода да се добави по 1-2 ч. лъжички ябълков оцет, мед и 3-5 капки йод.

Микробите не само не могат да се размножават в такава кисела среда, но и загиват след няколко
минути.

Може да се направи и така. Във водата поставете неголям къс кремък - водата става чиста
след 3-5 дни. При това долният слой на водата не бива да се употребява.
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Яйчените черупки с махната вътрешна ципа и едва прогорени на огън, или черупки от твърдо
сварени яйца, правят водата не само кристално чиста, но и я насищат с калциеви йони. При това
се  сорбират  солите  на  тежките  метали,  хлорът  се  дезактивира,  унищожават  се  вредните
организми, водата се превръща в алкална, в която кислородът се усвоява значително по-добре.
На 3 л вода са достатъчни черупките от 2 яйца^ при това тези черупки могат да се заливат с
нова вода 4-5 пъти. След това се използват нови черупки.

Впрочем такава вода е едно от най-добрите средства за попълване с калций на организма, а
ако  се  добави  в  нея  малко  лимонов  сок,  се  образува  калциев  цитрат,  който  се  усвоява  от
организма идеално,  за  разлика от обикновения,  препоръчван  от  лекарите калциев  карбонат,
който кристализира калция. Такава вода се препоръчва за пиене при заболявания на сърдечно-
съдовата,  дихателната,  нервната и  други  системи,  при нарушение на обменните процеси
(артрози, артрити и пр.), при проблеми с косите и др.

Даже блатната вода, в която са поставили листа от офика след 3 часа става чиста.
Водата се обеззаразява и от 3%-ната кислородна вода (на 1 л вода да се добави 1 ч.лъжичка

3%-на кислородна вода).
Съществува до смехотворност прост народен начин да се определи може ли, или не трябва

да се  пие  водата  от  природен  водоизточник,  езеро  или  водоем.  Трябва да  се  изплюеш във
водата, и ако плюнката се размие - смело пийте водата, ако остане като цяло петно - стойте по-
далеч от нея.

А сега - още един път, по-подробно, ще се докосна до въпроса за значението на водата за
организма.

Навярно ви се е случвало да чувате как на възрастните хора въобще не им се пие. Може ли
това да се разглежда като нормално състояние на организма? Разбира се, че не! Просто в такъв
организъм вече са възникнали множество проблеми заради недостига на вода в клетките.

В някои случаи лекарите казват, че трябва да се пие повече вода, не уточнявайки при това за
каква вода става дума: във вид на чай, кафе, газирани напитки,  бира и т.н.  С такива съвети
лекарите правят мечешка услуга на болните. Подобен подход отразява елементарно незнание на
физиологичните процеси, протичащи в организма. Вината за това не е на лекарите, които сляпо
изпълняват препоръките на академичните школи, диктуващи правилата за поведение на хората,
изхождайки от своя тяснопрофилен свят, което вече прави непълноценни техните препоръки.

На мен повече ми импонират препоръките на известния лечител Б. В. Болотов, който съветва
30 минути след хранене да се сложи в устата щипка сол и да се преглътне заедно със слюнката.
По негово мнение, отделяният при това допълнителен жлъчен сок (солна киселина) способства
за отърваването от старите клетки и чуждородната микрофлора за сметка на допълнителното
окисляване  на  организма,  както  и  неговото  подсоляване.  Освен  това  Болотов  препоръчва
взимането по трошичка сол през всеки час, не уточнявайки колко и какви течности да се пият
при това.

Друг  народен  лечител  -  П.  Т.  Борбат,  препоръчва  да  се  пие  предимно  преварена  вода,
различни видове чай, вода с разсол, но вече указва, че количеството изпита течност заедно с
първото  блюдо  (супата.  б.пр.)  трябва  да  съставя  не  по-малко  от  4% от  теглото  на  тялото.
Разсолът, впрочем, съдържа всичко най-полезно, което се намира в туршиите.

Разбира  се,  на  мене  ми  импонира  и  всичко  онова,  което  предлага,  аз  бих  казал  -
основоположникът  на  новото  учение  (отдавна  забравения  стар  закон  на  физиологията)  за
водата, господин Батмангхелидж (Ф. Батманжелидж). Но не съм съгласен с него по такъв важен
въпрос, като разрешението да се пие вода по време и след ядене. Това е недопустимо. Самият
процес на доброто дъвчене на храната изключва пиенето й.

Учените  винаги  са  утвърждавали,  че енергията  на  организма  доставя храна  за  сметка  на
образуването  на  аденозинтрифосфорна  киселина  (АТФ),  при  това  на  водата  не  обръщат
внимание  въобще.  Действително  именно  водата  произвежда  енергията,  заставяйки  йонните
белтъчни „помпи" на клетъчните мембрани да работят като в турбините на електростанциите,
подпомагайки промушването в клетката на хранителните вещества и на натрия и изхвърляйки
от нея калия и обменните продукти. В наситения с вода организъм кръвта обикновено съдържа
около 94% вода, а идеалното съдържание на вода вътре в клетката трябва да бъде в границите
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на 75%. Благодарение на тази разлика се създава осмотичното налягане, позволяващо на водата
да прониква в клетката.

Водата привежда в действие натриево-калиевите „помпи", изработвайки с това необходимата
за нормалната работа на клетките енергия, която е пусковият механизъм на извънклетъчната и
вътрешноклетъчната обмяна. Именно поддържането на киселинно-алкалното равновесие, което
трябва  да  бъде  в  границите  на  7,4,  характеризира  неутралното  състояние  между  кисела  и
алкална среди на организма, свидетелстващо за нормалното функциониране на организма.

Колкото по-обезводнена е клетката, толкова повече тя зависи от енергията, образуваща се от
приемането  на храната,  което  способства натрупването на  мазнини,  а енергията  организмът
получава от разхода на белтъчини и нишесте. Не е ли това причината за пълнотата на хората?

Макар организмът да притежава доволно големи резервни възможности по частта на водата,
все пак тя е сравнително не много и стига средно за не повече от 3 дни. В нормата, както вече
говорих, количеството й в организма трябва да съставлява 2/3 от масата на тялото. Доказано е,
че при възрастните например, загубата на вода може да достигне даже 3-6 литра. Заедно с това е
известно, че да изпълнява нормално своите функции в разтвори с повишен вискозитет клетката
не може.

Водата не е само течност , а хранителна среда за клетките. С обезводняването на организма
отначало се намалява обемът на клетъчната течност (66%), после - на извънклетъчната (26%), а
след това вече водата се извлича от кръвния поток (8%). Това се извършва за обезпечаване с
вода главно на мозъка, в който водата е до 85%, а според някои данни - даже до 92%, и загубата
от мозъка дори на 1% вода води до необратими последствия.

Огромната роля на водата за мозъка се отбелязва даже при детето , намиращо се в утробата
на  майката.  Мнозина,  в  това  число  и  лекари,  вероятно  не  са  си  задавали  въпроса  защо
нормалното положение на детето е с главата надолу. Ами затова, защото в това положение се
подобрява кръвоснабдяването на мозъка, а от кръвоснабдяването на мозъка през този период
зависи  целият  следващ  живот  на  човека.  Ето  защо  при  всякакви  нарушения,  свързани  с
разстройство на нервната система, особено на структурите в главата, е необходимо да се помни
това и по-често да се прави поне „полусвещ", а впоследствие - и „свещ", а иначе - и стойка на
глава.Това помага (на фона на употребата на сол) да се нормализира доставката на течност за
мозъка в обем не по-малък от 1,5-2 л в денонощие (в зависимост от тежестта на тялото). Само
че на първо време това трябва да се прави внимателно и времето на стоеж върху рамената или
главата да се увеличава постепенно - от няколко секунди до минути.

Особено чувствителни към недостига на вода са онези мозъчни клетки,  които са длъжни
постоянно  да  отделят  токсичните  продукти,  образуващи  се  в  резултат  на  дейността  му.
Интересно е, че за нормалната работа на мозъка е необходима около 20% от всичката кръв,
макар самият той по обем да заема само 2% от масата на тялото.

За да може мозъкът да използва енергията, получавана от храната, тя трябва да мине през
множество междинни реакции, за което е необходимо достатъчно количество вода, която сама
по себе си вече представлява енергетичен продукт. Освен това мозъкът се измива от течност,
която се отличава от кръвта, изработвана от капилярите на мозъка ( течността на гръбначния
мозък съдържа повече натрий и по-малко калий от всички останали течности). Мозъчните капи-
ляри,  за  разлика  от  другите  капиляри  на  организма,  притежават  една  особеност-  те  са
едновременно и елемент от филтрацията, непозволяваща на нежелателни вещества да попаднат
в мозъка. Този процес се осъществява от така наречената хемоенцефалитна бариера. Например
много лекарствени препарати не проникват през тази бариера, затова лекарствата за лечение на
мозъка изискват специфични технологии. Впрочем в СССР за първи път в света бе създаден от
нас  и  удостоен  с  държавна  награда  препарата  „Фенибут",  аналог  на  гама-аминомаслена
киселина,  който,  прониквайки  практически  напълно  през  хематоенцефалитната  бариера,
оказваше чудодеен ефект, което не се беше отдало да извърши, доколкото ми е из-вестно,на
нито един от другите препарати, освен радиопротекторите.

При обезводняването се нарушава работата на капилярите на хематоенцефалитната бариера,
в  резултат  на  което  там  проникват  вредни  вещества,  а  това става  причина  за  много
неврологични разстройства, в това число и на мултипленна склероза, болестите  на Паркинсон
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и Алцхаймер. Водата е второто след кислорода средство , необходимо за нормалната paбота на
мозъчните клетки, и главният хранителен елемент на всичките му функции. Ето защо мозъкът
съдържа 85% вода в целия гръбначно-мозъчен канал, докато във всички клетки на организма тя
е не повече от 75%.

Защо  физиологичният  разтвор,  напомнящ  по  състав  морската  вода,  така  действа?  Ами
затова, защото солите на натрия в организма трябва да са много, те представляват средата, в
която най-добре се извършват биоенергетичните процеси.

Без добавката на соли на човешкия организъм са нужни много повече усилия за преработка
на храната, в него трудно се извършват всички биохимични процеси. Именно солта е добрият
регулатор на вътрешната среда на организма.Всички животни (коне, крави, овце и др.) не могат
да  живеят  без  сол  и  добрите  животновъди,  помнейки  това,  винаги  дават  на  животните  да
ближат сол.

Както вече беше казано, при обезводняването на организма най-напред се намалява обемът
на клетъчната течност (66%), после - на извънклетъчната (26%), а след това вече водата се
извлича от кръвния поток (8%). Суха кожа, бръчки и други външни прояви - това не е старост, а
отсъствие на вода в клетките.Ето защо, даже ако не изпитвате жажда, не трябва да се чака този
момент, а да се стараете регулярно да попълвате организма с вода. Още един път напомням, че
водата  -  това  не  е  просто  течност,  а  хранителна  среда за  клетките  и  без  вода сбръчканите
клетки, както и кожното покритие,вече не могат нормално да изпълняват своите функции.

Доказано е, че към 70 години коефициентът на съотношение на вода вътре и вън от клетките
се снижава с 1,1 до 0,8, а загубата на вътрешноклетъчната вода се отразява отрицателно на
ефективното функциониране на клетките. Ето защо не трябва да се чака докато се появи жажда,
а своевременно да се въвежда в организма изобилно количество вода, с което той сам да се
разпореди. При недостиг на вода организмът прави отчаяни усилия по търсене на вътрешни
резерви за обезпечаване на най-важните органи, т.е. мозъка, с необходимата течност.

Водата се извлича от стените на съдовете, което води до сгъстяване на кръвта, намаляване на
диаметъра на съдовете, повишаване на чупливостта им. И хубаво би било да е само това. При
сгъстяването  на  кръвта  обаче  елементите  на  формулата  й  стават  недостатъчно  активни  и,
губейки междумолекурярните си връзки, се слепват в асоциативи - своеобразни гроздове. При
това енергийния капацитет на асоциата не представлява сума от енергийната зареденост на съ-
ответното количество мономолекули, влизащи в този асоциат. От тук относителният енергиен
капацитет  на  асоциата  е  значително  по-малък,  което  обяснява  не  само  ограничената
подвижност  на  водата,  обуславяща  нейното  „стареене",  но  и  по-малката  разтваряща
способност.

Разбира се, такива гроздове от молекули вече не могат да проникнат през мембраните на
клетките, което се отразява на реологичните особености (текучест) на кръвта. Не се ли крие в
това  причината  за  началото  на  атеростлеротичния  процес?  Ето  защо  използването  на  вече
споменатите по-горе магнитотрони на Патрасенко, по своята структура и градиент точно съ-
ответстващи на магнитното поле на Земята, отстраняват това явление, възстановявайки по този
начин нарушения енергетичен потенциал на клетките и същинските елементи на кръвта.

Известно е, че енергията за мозъка се доставя за сметка на захарта, но ние я употребяваме 5-6
пъти  повече,  отколкото  е  нужно  на  мозъка.  Та  нали  в  мозъка  отива  само  20% от  кръвта,
циркулираща в организма.  А ето,  след приемането  на  подсолена вода чувството на  глад се
притъпява, организмът е зает с превръщането на водата в структурирана и енергетична форма,
за което отиват 10-20 минути.  Чувството на глад ще дойде при вас само тогава,  когато вие
действително ще почувствате нужда от храна.

Увеличаването на обема на водата след употребата й от своя страна води до намаляване на
телесното тегло за сметка на изхвърлянето на течността, която води до подпухване. Известно е,
че един от бичовете за здравето на човека е затлъстяването, което на първо място е свързано с
обезводняването. Вместо да пие вода, човек започва да яде.Но ако човек няма да изразходва
излишната енергия за физическа работа, то тя ще се отлага във вид на тлъстина. Ферментите
пък, изгарящи тлъстината, се стимулират от адреналина, именно благодарение на физическата
активност. Един от тези ферменти е изработваният от задстомашната жлеза фермент липаза,
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който разгражда тлъстината на съставящите я елементи, после използващи се от мускулите и
черния дроб. В това е и една от причините за отслабване с помощта на движението на фона на
приемане на вода с незначителни количества сол. И бъдете уверени, че ефектът ще е много
подсилен от която и да е рекламирана диета или  хранителна добавка.

А ето и  още наблюдения.  Защо днес е толкова разпространен диабетът  от тип II (който,
впрочем, по-рано се наблюдаваше само при възрастните, а сега от него боледуват и децата? На
децата се предлага сладка вода, сладка и друга храна, стимулираща работата на задстомашната
жлеза  за  отделяне  на  инсулин,  който  сам  по  себе  си  способства  увеличаването  на  теглото,
превръщайки захарта и въглехидратите в тлъстина. Излишната захар не само не принася полза,
но е и вредна. С „усещането" от постъпването й в кръвта, като че ли се измамва задстомашната
жлеза, а тя извършва излишна работа, изхвърляйки инсулин за поддържане на нормалното ниво
на захарта в кръвта. Ако при това няма реализация на захарта чрез физическа работа, то тя се
превръща в тлъстина.

От обезводняването страдат и клетките на имунната система, при нарушаване на работата на
които  възникват  така  наречените  имунодефицитни  заболявания.  Към тях  се  отнасят  всички
хронически болести: бронхит, астма, безплодие, кожна туберкулоза, склеродермия и др.

Аз  бих  отнесъл  към  тях  също  и  мултипленната  склероза,  болестите  на  Паркинсон  и
Алцхаймер, онкологичните заболявания. Това са сложни заболявания, при които са задействани
всички съединителнотъканни структури,  където от недостига  на вода се наблюдават всички
биологични и енергетични процеси. Щом те „се наситят" с течност, се отстраняват факторите,
извикващи болестта, и заедно с това настъпва оздравяване. Разбира се всичко това е възможно
на  фона  на  цял  комплекс  мероприятия,  включващи  личностни,  социални  и  икономически
фактори, в които благото на човека и неговото здраве се поставят на първо място.

А как влияят лекарствата на водния баланс в организма? Всяко лекарствено средство, като
химическо  вещество,  изисква  допълнителен  разход  на  вода  и  това  допринася  за  още  по-
голямото обезводняване на организма. Впрочем в настоящо време е абсолютно доказано,  че
90% от лекарствата се употребяват без каквато и да е обоснованост (и лечението с тяхна помощ
засяга  само  следствието,  а  не  причината  на  заболяването),  което  още  повече  задълбочава
състоянието на нездравия организъм.

Трябва да се има предвид, че даже когато организмът е обезводнен и се нуждае от вода, да
попълни  запасите  й  може  само  достатъчно  количество  сол,  с  помощта  на  която  и  се
нормализира съдържанието на междуклетъчната течност. Ако водата в организма е малко, то
той се опитва да я получи от храната, в резултат от преработването на която се образува вода,
въглероден диоксид и глюкоза, за което от своя страна е нужна течност, а тя и така не стига, за
да се промие клетката от излишните соли, в резултат на което тя се замърсява, престава да
работи нормално. Обезводняването води до нарушение на всички функции на преработване на
храната, на синтеза и доставката на необходимите вещества в съответствие със спецификата на
функцията на органа по изхвърляне на отпадъците.

За  съжаление  лекарите  разглеждат  водата  само  като  средство,  което  разтваря  и  разнася
различните  вещества,  и  смятат,  че за  сметка  на  всякаква течност  могат  да се удовлетворят
потребностите  от  вода.  На  въпроса  каква  вода  трябва  да  се  пие,  лекарите,  като  правило,
отговарят: всякаква и колкото се може повече. Това не е съвсем така.  Чаят,  кафето,  бирата,
алкохолът,  изкуствените напитки,  освен това,  че съдържат вода,  съдържат и обезводняващи
вещества като кофеин, а също различни други химически компоненти. Доказано е, че ако вие
употребявате указаните напитки, то от вас излиза по-голямо количество течност, отколкото сте
поели, т.е. лека-полека става обезводняване.

Препоръчваният например от лекарите при простуди и повишение на температурата горещ
чай,  всъщност  води  до  още  по-голяма  загуба  на  течност  за  сметка  на  потенето,  макар
субективно болният и да чувства облекчение.За подобряване на общото състояние е достатъчно
да се изпие същата тази гореща вода с добавяне на щипка сол.

Депресията,  синдромът  на  хроническа  умора,  главоболието  и  практически  всякакви
функционални  и  патологични  промени  в  организма  започват  с  обезводняване,  недостиг  на
водата, която е пусковият механизъм за всякакви биохимични и енергетични реакции.
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Много хора не се замислят  за  това,  че водата и  другите  течности  не  са едно и  също.  В
изкуствените  напитки,  както  вече  казах,  се  съдържат  много  химически  вещества,  които  от
гледна точка на физиологията извикват нежелани реакции на организма. Да вземе същия този
кофеин, съдържащ се в чая ,кафето, шоколада, напитките от типа на „Кока кола", „Байкал" и др.
Защо при употребата на силен чай или кафе настъпва безсъница? Работата е в това, че кофеинът
потиска изработването от епифизата на мелатонин, който тъкмо стимулира съня. Кофеинът е
своего рода наркотик,  тъй като той въздейства направо на  мозъка,  чиято работа  започва да
зависи  от  него.  Освен  това,  въздействайки  на  бъбреците,  кофеинът  подпомага  по-голямото
отделяне на урина, т.е. действа като диуретик. Излиза, че макар вие да сте изпили достатъчно
течност, тя не се задържа в организма, още повече - отделя се повече, отколкото сте изпили. А
ако пък това не се съпровожда от физическа активност, то вие напълнявате и ето ви вече болест
- затлъстяване.

Кафето, като тонизираща напитка, изкуствено стимулира тялото, мозъка, което на фона на
умората  още  повече  обезсилва  организма.  Това  води  до  бързия  разход  на  енергия  и
следователно  -  към нарушение  на  вниманието  и  паметта  .  Трябва да  се  знае,  че  кофеинът,
въздействайки  на  организма  като  цяло,  способства  за  стимулирането  на  сърдечно-съдовата
система.
Ето защо при хората,  злоупотребяващи с напитките,  съдържащи кофеин,  2-3 пъти по-често
възникват проблеми със сърцето.

На тези, на които им е трудно да се откажат от кафето, ще си позволя да дам няколко съвета
за приготвяне на полезно кафе.

Ръжено кафе.  Да се подбере едра ръж, да се измие, подсуши, опече в тигана, но да не се
препече, след това да се смели в мелничката за кафе и да се свари като кафе, само че да се
взимат по 2-3 лъжички. И е приятно, и е полезно.

Кафе от земна ябълка.  Узрелите плодове да се измият, подсушат, да се нарежат на малки
кубчета, да се сушат 3-4 дни на чист въздух. След това да се досушат във фурната до оцветяване
в кафяво.Да се пазят на сухо място. Преди употреба да се опекат на тигана,  да се смелят в
мелничката и да се запарят като обикновено кафе.

Кафе  със  слънчогледови семена.  На 100 г  кафе  се  взимат  100 г  слънчогледови  семки.
Почистените семки да се опекат, смелят с мелничката и да се смесят с кафето - те смекчават
действието  на  кофеина,  при  това  вкусът  на  кафето  се  запазва.  Кафето,  приготвено  със
слънчогледови семки, е и вкусно, и полезно.

Що се отнася до  чая,  то по-добре е да се пие чай от различни треви. Полезно е да се пие
зелен чай.

Добра добавка към подсолената вода са и различните гъбни настойки (чайна, млечна и др.).
Те имат кисела среда и оздравяват замърсения организъм. Така например трябва да се преоцени
способността  на  чаената  гъба  да  унищожава  гнилостните  бактерии.  Твърде  ефективни  са
гъбните настойки при възрастовите заболявания, особено при атеросклероза и хипертония.

Сега - няколко думи за едновременната употреба на вода и храна. Като правило по време и
след хранене хората пият - пият по време на ядене и завършват храненето с различни напитки
(компот,  чай,  кафе  и  т.н.).  Ако  знаехте  колко  вреда  си  причинявате  с  това,  нарушавайки
законите на природата и особеностите на работа на организма!

Каквито и да е течности може да се употребяват само 10-15 минути преди ядене или 1,5-2
часа след. През деня в устата ни се отделят около 2 л слюнка, която представлява структурирана
вода, богата на биоплазма. Тя не изисква никаква енергия за преработката си. Освен това, при
интензивно дъвчене, през устната кухина преминава почти всичката кръв, която при това се
пречиства от токсините, мазнините и другите продукти на обмяната. Това - първо.

Второ,  стомахът,  започвайки  да  работи,  готви  определена  среда  за  преработката  на
конкретния продукт. Пиейки с всеки залък вода, вие отмивате така храносмилателните сокове,
значително  понижавайки  концентрацията  им,  което  води  до  допълнително  напрежение  на
цялата система. На свой ред киселото съдържание на стомаха постъпва с водата в лежащите
долу отдели  на  червата,  което  нормално  не  трябва да  се  случва.  Та  нали  всеки  участък  от
стомашно-чревния тракт е като цех и започналите в него реакции  трябва в него и да завършат.

www.spiralata.netwww.spiralata.net    35

http://www.spiralata.net/


Образуването  в  дванадесетопръстника  и  в  тънките  черва  на  кисела  среда  заедно  с  алкална
извиква  ферментиране,  гниене,  което  променя  както  микрофлората,  така  и  процесите  на
обработка  на  продуктите,  всмукването.  Ето  откъде  имате  гастрити,  пе-ридуоденити,  язви  и
други заболявания. Така се затваря порочният кръг и сложният механизъм на храносмилането
окончателно се разстройва.

Ако вие щателно предъвквате храната до онзи момент,  когато тя загуби специфичния си
вкус,  се  отделя  достатъчно  голямо  количество  слюнка,  която  прекрасно  заменя  водата,  и
необходимостта  от  „пийване  едновременно"  не  възниква.  Допустимо  е  след  хранене  с  2-3
глътки да се изплакне устата,  а след това водата да се изплюе.  Може да се използва дъвка.
Впрочем, не се препоръчва да се дъвче дълго време на гладно. Та нали щом устната кухина
започне  да  работи,  се  включва  механизмът  за  преработка  на  храната,  отделят  се
храносмилателните  сокове  и  т.н.,  но  храна  всъщност  няма.  А  системата,  която  постоянно
„лъжат", вече не може активно да реагира даже на реално приетата храна. Ето защо децата днес
често нямат апетит, възникват в началото функционални, а след това патологични изменения -
гастрити, колити и др.под.

И накрая ще кажа за ролята на водата при извеждането на отработените вещества, солите.
Както вече се каза,  най-добре за  тези цели да се използват леко подсолени естествените

течности, съдържащи се в растенията , плодовете или размразената вода.Обаче трябва да се
обърне внимание ето на какво. Плодовете, донесени в Русия от други страни, се откъсват още
недозрели. По пътя като че ли дозряват, но този процес вече не е естествен, в резултат на което
такива  плодове  не  съдържат  много  органични  киселини,  минерали,  ферменти,  губят  се
витамините.  В  същото  време  в  презрелите  плодове,  зеленчуци,  особено  в  семената  им,  се
съдържат органични киселини, по-точно нуклеинови, чиято роля е огромна: те са носители на
генетична информация.

Нуклеиновите киселини или техни звена се съдържат в ядрата на естествените продукти:
ягода, дива ягода, малина и др. Удивителни в този смисъл са сем : ките на слънчогледа, само че
не сухите, а прорасналите: чаша семки да се държат около 20 минути в подсолена вода, да се
измият, да се сложат в двулитров буркан, да се залеят с вода 10-15 см по-високо от семената, да
се покрие с марля, да се остави за 10-12 часа (за през нощта). Сутринта да се излее водата и да
се постави на тъмно място бурканът, премивайки семената 2 пъти дневно. След 1-2 дни ще се
появят кълнове. За да се забави растежът им, бурканът трябва да се постави в хладилник. Преди
употреба кълновете също трябва да се измиват. Същото може да се направи с тиквени семки.

Разтопената вода съхранява структурираната си форма за едно денонощие и е много добре,
ако в нея още плуват късчета лед. Отбелязано е, че ако започнете да употребявате разтопена
вода  със  сол,  то  примерно  след  няколко  дни  ще  забележите  значително  подобрение  на
здравословното си състояние, повишаване на работоспособността, съкращаване на времето за
сън. За отстраняване например на отпуснатостта на кожата на лицето и шията, масажирайте я с
подсолена вода с късчета лед, а след това, намокряйки пешкира с подсолена вода, го вземете с
две ръце от към двата края и,  отпускайки и стягайки го,  удряйте по кожата на брадичката,
шията и бузите.

Ако втривате такъв разтвор в кожата на цялата тяло, то много скоро ще се избавите от болки
в областта на сърцето, различни кожни обриви, варикозно разширени вени, бръчки, радикулит,
ще се нормализира кръвното налягане и много други. След втриването трябва да се легне, а
сутринта, разбира се, след сутрешната гимнастика, да се направи контрастно об ливане - своего
рода масаж на същите тези малки съдове и капиляри, от които зависи животът ни.

В средата на XX век, през 1958 година, от А.Залманов е била изказана следната мисъл: „Не
съществуват локални заболявания, болести на органите.  Винаги е болен човек като цяло. Не
съществува  локално  лечение.  На  нас  съвсем  не  ни  е  известно  какво  регулира  живота  на
съединителната тъкан, образуваща белезите, затваряща раните ни след хирургична намеса, кое
компенсира  загубеното  вещество  в  органите,  деформирани  от  туберкулоза,  сифилис,
алкохолизъм и други болести.  На нас не ни е известно връзката на съединителната тъкан с
функциите  на  другите  тъкани.  И при  това  тази  тъкан,  този  неуморим възстановител,  става
причина за бавното отмиране на поразените от склероза органи. Склероза на белите дробове, на
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бъбреците,  атеросклероза,  на  черния  дроб  -  това  винаги  е  разрастване  на  органите  от
съединителна тъкан".

Кое може да противостои на такива страшни патологични изменения в организма? Водата!
Само че не тази, обикновената, която тече от чешмата, а подготвена по подобаващ начин и

едва подсолена.
В практиката си аз изхождам от това,  че вода трябва да се пие не по-малко от 1,5л при

тегло 50-60 кг, а при заболявания на същите тези стави -и д о2л ,  а при тегло над 70 кг -
не по-малко от 2 л.

Откъде се взело количеството 2 л? Средно при тегло 70 кг на човек в покой с урината се
извежда примерно 1 л течност, с изпражненията - 100 мл. За сметка на изпаренията и дифузията
от повърхността на кожата с издишвания въздух се губят още 900 мл. Всичко като цяло е и 2 л
вода, която трябва да се възстанови.

Освен това крайните продукти от преработката на храната са въглероден диоксид, глюкоза,
вода.  При  смесено  хранене  се  отделят  около  300  мл  вода.  При  физически  натоварвания
разходът на вода се увеличава. За компенсация на загубата на течност трябва да се употребява
подсолена вода.

Трябва да се има предвид също, че природата е постъпила мъдро: 3/4 от зеленчуците и плодовете имат алкален

характер, 1/4 - киселинен. Ако в дневната дажба на човек до 60-70% са зеленчуците и плодовете (включвайки
соковете  им),  то  той  от  това  ще  снабди  организма  си  с  1  л,  а  и  повече,  физиологична  и
структурирана вода (съдържаща се в това количество зеленчуци и плодове), а също с целулоза,
допълнително очистваща организма.

А такива вещества като калий, калций, желязо, магнезий се отнасят към алкалните елементи
и,  взаимодействайки  си  с  водата,  допълнително  се  разпадат  на  молекулярен  и  атомарен
кислород, оздравяващ клетките, нормализиращ обменните процеси в тях.

Да се пие вода е най-добре така
• Слага се щипка сол в устата и се пие с чаша вода, в която е добавена 10-15 капки 3%-на

кислородна вода;  добре е  и  веднага след  това да се  изпие още една чаша вода;  скоро ще
почувствате, че да се пие такава вода е даже приятно.

Това е необходимо,  от една страна,  за  да се попълни в достатъчна степен изгубената  по
време на сън за отстраняване на продуктите на метаболизма вода, от друга - да се отстрани
концентрираната през нощта в жлъчния мехур жлъчка, която именно е основният източник за
образуване на камъни в него.

*Да се пие вода е желателно, започвайки от 5 до  7  часа местно време — в периода на
активна работа на жлъчния мехур. И, което не е маловажно, изпиването на 2 чаши вода
сутрин на гладно отстранява запека.
• Помнете, че такава вода - това е хранителен продукт, към който трябва да се отнасяме с
уважение. 10-15 минути след изпиването й, т.е. времето, което е потребно за превръщане на
водата  в  структурирана  и  енергетична  вода,  тя  започва  да  работи  като  електролит,
антиоксидант,  разтварящ  всички  пикочно-кисели  и  други  образувания,  натрупали  се  в
замърсения организъм.  За ден общото количество сол не трябва да превишава 2-3 г.  Ако се
вземе предвид,  че  физиологичният  разтвор,  хранещ нашия  организъм,  е  0,9%-ен,  то  такова
количество сол практически не нанася никаква вреда на организма.

• След  това,  през  деня,  особено  когато  ви  се  прииска  да  ядете,  изпийте  0,5-1  чаша
подсолена вода и желанието да похапнеш ще се размине за 30-50 минути.

С желанието да похапнеш и пийнеш се занимава такъв регулатор като хистаминът и ако ви
се появи сухота в устата, то вие предпочитате да похапнете. Тук се и крие грешката, тъй като
сухотата се появява всъщност по време или след ядене. Ето защо вие пиете много течности след
трапезата,  за  да  разредите  изядената  суха  храна.  Но  с  това  именно  си  нанасяте  вреда,
разреждайки  с течност  храносмилателните  сокове и  намалявайки концентрацията  им,  която
вече е недостатъчна за смилането на храната, в резултат на което тя се подлага на ферментиране
и гниене в организма. Всъщност лъжливото чувство за глад трябва да се утоли с вода, а не с
храна.
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По цвета на урината  може да се прецени дали организмът  е достатъчно  наситен  с вода.
Урината трябва да бъде безцветна, безвкусна (безсолна), като обикновена вода, без мирис.Ако
организмът не е много силно обезводнен, то урината е жълта, а най-опасно е, ако тя е оранжева
или мътна, солена, горчива. Практиката показва, че да се лекуват такива болни е безполезно,
докато не се нормализира водният баланс на организма, неговото киселинно-алкално равнове-
сие.

• Когато изпитвате жажда, ви се струва, че искате да ядете. Вземете вода с щипка сол и за 30
минути чувството за глад абсолютно ще изчезне.  Особено е важно това за хора с излишни
килограми, които на фона на физическа активност бързо ще свалят теглото без каквито и да е
хранителни добавки или начини за отслабване.

Онези, които са бивали в Средна Азия, вероятно са забелязали как там се гощават с чай,
направо  като  че  ли  извършват  някакво  тайнство.  Горещия  чай  преливат  от  чашка  в  чашка
няколко пъти. Защо го правят? Водата, удряйки се в дъното на чашата, се „разрохква" и насища
с кислород, в това число и атомарен (както около водопад). След такова чаепиене вие получа-
вате значителен заряд от бодрост, а също - добър пикочогонен ефект.

• А сега да си вземат бележка тези,  които страдат от  заболявания на  сърдечно-съдовата
система, стомашно-чревния тракт, белите дробове и др.  От вечерта пригответе чаша вода,
като я покриете със салфетка. Сутринта, събуждайки се до 7 часа местно време, вземете чашата
в едната ръка, а в другата - празна чаша. На масата трябва да има още една голяма чаша.

Чашата  с  водата  започнете  да  повдигате  колкото  се  може  по-високо  над  тази  чаша,
едновременно преливайки водата в празната,  и така  -  30 пъти.  И тази  вода,  която остане в
чашата, трябва да се изпие на малки глътки. Удивително е, но ще се отървете от главоболието,
гаденето и много други. Разбира се, не е лошо, ако капнете в останалата вода 5-10 капки кисло-
родна вода, която е източник не само на физиологично чиста вода, но и на атомарен кислород.
На  чаша вода  аз добавям от  5 до 10 капки  3%  -на  кислородна вода,  което дава по-изразен
ефект, тъй като кислородът в организма ни все не достига. Ако се  помни, че раковите клетки
живеят само в безкислородна среда и там, където има малко вода в клетките,   то даже този
прием ще способства това, че за сметка на активизирането на работата на клетките в организма,
всички патологични клетки ще бъдат унищоже-| ни, в това число и раковите, а също всякакви
паразити, населяващи организма ни.

Ако се разглежда водата от гледна точка на физиката, то при удар и при звукови въздействия
(гръм, камбанен звън и т.н.)  молекулите на водата се разкъсват на малки частици: атомарен
кислород, озон, водород, хидроксилни групи. Това явление се нарича дисоциация.

Не е ли с това свързано явлението, че по време на епидемии в градовете и селата на Русия
постоянно звънеди кам0адат§: и болестта отстъпвала или пък жертвите били много по-малко,
отколкото там, където не правели това. Известно е, че 2/3 човек се състои от вода и може да се
предположи,  че  камбанният  звън  е  въздействал  върху  водата  в  организма,  повишавайки
концентрацията на кислородната вода, а с това усилващ имунната система и помагащ на орга-
низма да се справи със заразата.

Водородът  е  много  летливо  вещество  и  бързо  напуска  водата,  също  както  и  част  от
кислорода  -  озонът  се  разпада  на  молекулярен  и  атомарен  кислород,  и  останалата  част  от
кислорода,  бързо  обединявайки  се  като  хидроксилни  групи,  образува  кислородна  вода.
Известно е, че кислородната вода в една или друга степен присъства във всяка вода. Най-малко
е в дестилираната вода, във водата от сняг е 10 пъти повече, в леда – 15 пъти повече, а във
водата след буря относителното й тегло е повече от 300 пъти.

Кислородната  вода  е  един  от  най-силните  антиоксиданти,  който  доокислявайки
недоокислените вещества, способства за това, че киселата среда (която „обичат" онкологичните
клетки)  се  алкализира,  възстановявайки  по  този  начин  хомеостазата  -  киселинно-алкалното
равновесие, а следователно и води до оздравяване.

Интересен е и такъв факт. В селата умните доячки преди буря винаги покриват бидоните с
мляко с одеяла, ватенки, създавайки своего рода звукоизолация, и млякото не прокисва.

Признаци на обезводняване
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Вас, разбира се, ви интересува какви симптоми свидетелстват за обезводняване на организма.
На мен ми е по-лесно нещо да не назова, за да определя това, което е свързано в организма с
недостиг на подсолена вода.

Това са:
•главоболие, виене на свят;
•раздразнителност, депресия, повишена уморяемост, безсъница;
•отоци под очите, подпухналост на лицето, сухота или ,обратно, повишено омазняване на 
кожата;

•сърдечно-съдова, бъбречна недостатъчност;
•диабет;
•нарушение на артериалното налягане;
•недостатъчност на отделителната система (бъбреци, пикочен мехур);

•всякакви заболявания, свързани с нервната система ( мултипленна склероза, болестите на
Паркинсон и Алцхаймер, енцефалопатии и др.);

•заболявания на органите на зрението, ушите, носоглътката;
•бронхиална астма;
•болки с различна локализация;
•колити, запек;
•отоци на краката, спазми на прасеца, чувство за парене в стъпалата и пръстите на краката,
трофически язви, тромбофлебит;

•артрози, артрити;
•всякакви прояви върху кожното покритие: екзема, псориазис, склеродермия, миастения и
т.н.;

• вълни при жените в климактеричния период. 
Струва ми се,  че даденият списък  е достатъчен,  за  да се разбере,  че всички тези  недъзи

показват  недостиг  на подсолена вода.  У читателя без  съмнение ще възникне въпросът:  при
какви заболявания може и трябва да се приема такава вода? Първо, водата трябва да се пие
затова, за да не се разболееш, а ако се е появило някакво отклонение в здравето или заболяване,
независимо  от  характера  му,  първото,  за  което  трябва  да  помисли  болният,  е  да  насити
организма с подсолена вода. Някъде около 2 грама (1/2 чаена лъжичка без връх) сол на малко
повече от 2 литра вода  е достатъчно за регулиране на водно-солевия баланс в организма и
обезпечаването на нормалната му работа.

Което е удивително, както вие вече знаете, ако нашата течност в организма съдържа 0,9%
хлориди или 0,9 г на 100 мл, то 2-3 г готварска сол са напълно достатъчни за корекция на
водния  обмен в  тъканите  за  един ден.  Заедно  със  солта,  която  се  съдържа в  хранителните
продукти, това съставя дневната норма - 3-4 г. Надвземането на сол не само е неуместно, но е и
опасно заради възможното развитие на отоци. В такъв случай трябва да се прекрати приемането
на подсолена вода и няколко дни да се пие повече обикновена вода, след което да се премине на
едва подсолена вода; две-три трошички едро смляна сол или намокрен палец да се потопи в
солницата, и колкото сол прилепне, да се смята за нормалната доза на чаша вода. Можете да
отидете в аптеката, за да ви претеглят 2-2,5 г сол, и в този случай да се прекали вече ще бъде
невъзможно.

Защо  възникват  отоците?  Официалната  медицина,  забравила  основите  на  физиологията,
съветва при това състояние да се пие колкото се може по-малко течности, защото уж „тя и така
е в излишък в организма"

Абсурд,  скъпи  мои!  Защото,  ако  в  клетката  има  малко  вода,  то  се  използва  всяка  вода,
намираща се извън клетката, в която се съдържат много соли (на натрия), задържащи водата.
Клетъчната мембрана, отфилтри-райки водата, оставя излишния натрий в тъканите, с това още
повече увеличавайки отоците, за да ги използва след това като запас от вода. Но водата е соле-
на, а и достатъчно замърсена, което още повече задълбочава състоянието на болния. Обратно,
такъв  болен  трябва  да  пие  колкото  се  може  повече  подсолена  вода,  която,  промивайки
организма, ще изведе излишните соли и ще отстрани отоците.
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Колкото повече на клетките не достига вода, толкова по-голямо налягане е нужно, за да се
въведе  вода  в  клетката,  а  това  вече  води  до  повишение  на  кръвното  налягане,  т.е.  до
хипертония.  Ето  защо  самата  вода,  още  повече  подсолената,  е  най-доброто  физиологично
пикочогонно средство.
     Вода, сол и калий са три съставки, регулиращи съдържанието на вода в организъма. Солта
регулира  съдържанието на вода извън клетката, калият - вътре  в клетката, а водата обезпечава
промиването на клетката и отделянето на токсичните продукти, образували се в резултат на
нейната  дейност.  Нарушението  в  съотношението  на  натрий  и  калий  води  в  началото  до
функционални, а след това и до патологични изменения в клетката и органа.

Хистаминът - това е основното вещество, изработването на което се увеличава от започване
на обезводняването и появяването на чувството на жажда, за да прекрати загубата на вода от
клетката.  Лекарите,  знаейки  това,  при  различните  заболявания  (например  при  бронхиална
астма)  назначават  антихистаминни  препарати.  За  какво?  Обратно,  на  болните  трябва  да  се
препоръчва да пият повече подсолена вода и организмът сам ще отрегулира концентрацията на
вода извън и в клетките, отстранявайки с това не само симптомите, а и самата болест.

Повече от 20-годишният ми опит на народен лечител, основан на клинична и амбулаторна
практики, ме убеди в това, че възникването на всяко  заболяване - това е многопланов процес,
обусловен от обезводняването на организма, в основата,  на което лежи замърсеността му, за
което свидетелстват следните признаци:  нарушение на работата  на стомашно-чревния тракт
(запек, разстройство, зловонна миризма на изпражненията, дисбактериоза, камъни в жлъчния
мехур,  в  бъбреците),  нарушение  в  обменните  процеси  (артрити,  артрози,  остеохондроза,
остеопороза),  различни  кожни  и  алергични  прояви,  повишена  уморяемост,  влошаване  на
паметта и т.н.

Всичко гореказано е резултат от вътрешната интоксикация на цялата съединителнотьканна
структура  на  организма,  отговорна  за  преработката,  доставката,  оползотворяването  и
изхвърлянето  на  продуктите  на  метаболизма,  което  е  нарушение  на  ендоекологичното
състояние.  Не е  излишно още веднъж да  се  напомни,  че  ако не  се  отрегулира  работата  на
стомашно-чревния  тракт,  черния  дроб,  като  главен  детоксиниращ  орган,  ако  не  се  очистят
съединителнотъканните структури (кръв, лимфа, междутъканна течност и т.н.)  с помощта на
водата, то е невъзможно да се възстанови енергетиката на организма и човекът да се излекува.

И не забравяйте за правилното хранене: по-добре разделно, щателно сдъвквайки храната, без
да се пие по време на хранене, никакъв чай и компот веднага след ядене, а само след 2 часа, и,
разбира се, повече зеленчуци, плодове, диви плодове и билки, всичко това, с което Природата
ни дарява щедро...

По-подробно за водата можете да прочетете в книгата ми „Водата - живот и здраве: митове и
реалност" (,ДИЛЯ” 2005).

НЯКОИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА
ЖИВОТ

Съгласете се,  уважаеми читатели,  че каквито и чудодейни свойства да има кислородната
вода, за която ние току що подробно говорихме, ефективността на въздействие върху вашия
организъм ще е доста по-голяма, а резултатите - по-надеждни, ако преустроите живота си като
цяло.  Например една жена дойде при мен с жалба -  след приемането на кислородна вода й
станало лошо. Аз започнах да изяснявам кое как е и разбрах, че тя, разбирате ли, в продължение
на шест дни има най-силен запек. И ето какво ще ви кажа: преди да започнете с кислородната
вода, трябва да очистите червата, черния дроб, ставите, кръвта. Когато организмът е превърнат
в сметище, а това сметище е задълбочило болестта, никакви препарати няма да помогнат, в това
число и кислородната вода.

Ние много неща си прощаваме, отлагаме за утре - гимнастиката, здравословното хранене,
пълноценната  почивка.  Но  ако  се  отнасяш  пренебрежително  към  организма  си,  запасът  от
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нашите „утре" ще се свърши много бързо. Затова , я дайте да се замислим какво самите ние
можем да направим, за да бъдем във форма, да запазим бодрото усещане на душата и тялото.

Не се съмнявам, че много от вас са намерили за себе си различни оздравителни начини и
методи. Добавете към тях или направете основни и нашите препоръки.

Очистване на червата
За очистване на червата съществуват много начини.
Работата не е в клизмите, работата е в очистването на възходящия дял на дебелото черво и

особено на черния дроб. Само тогава вие ще почувствате началото на оздравяването. Днес в
медицинската практика влиза дълбокото очистване на дебелото черво - хидроколонотерапията,
с помощта на която за сравнително кратко време (5-7 процедури) може да се постигне резултат,
който не може да бъде постигнат с клизми. При това на червата се подава течност под налягане,
която  като  брандспойт,  измива  всички  напластявания  от  червата,  а  с  помощта  на  друга
тръбичка ги изхвърля. Очистването се контролира според степента на намаляване на налягането
в системата. След 2-3 дни от тези процедури минаваме към очистване на черния дроб.

Нашият опит в народното лечителство е показал, че прилагането на клизми, по какъвто и да
е  метод,  не  дава  ефект  на  освобождаване  от  гнилостно-ферментационните  ципи,  които,
фактически,  са  станали  неотменима  част  от  стените  на  червата  и  изключват  мембранното
храносмилане. Това налягане на течност, която при това се влива в червата и самостоятелно се
излива, е недостатъчно за отстраняването на всичко полепнало, залежали маси от изпражнения
и други екскременти. Само хидроколонотерапията чрез едновременното подаване и отпомпване
на течността  под мониторен и динамичен контрол за налягане и температура в областта  на
червата, се справя с тази задача. При пускане под налягане на не по-малко от 10 л отмиваща
течност  за  15-20  минути,  се  отделят  не  само  всички  екскременти  от  дебелото  черво,  но  и
ендоксините  от  кръвта,  минаваща по  кръвното  русло  на  червата.  В състава  на  отмиващата
течност влизат екстракти от лечебни билки ( в това число пелин, папрат, пача трева, вратига и
др.). Разработена е и се прилага оригинална методика за въвеждане на кислородна вода през
червата, а това са около 300 м2 вътрешна повърхност.

За  разлика  от  очистването  на  червата  с  помощта  на  клизми,  този  метод  не  е  свързан  с
никакви неприятни усещания.

Процедурите  по  очистване  на  червата  се  провеждат  от  лекари-проктолози,  количеството
процедури (обикновено от 6 до 12) се определя от специалисти. В периода на провеждане на
процедурите се препоръчва да се премине на вегетарианска храна без белтъчини, като се взимат
предвид правилата за хранене (виж  книгата „Ендоекология на здравето").

За поддържане на състоянието на СЧТ на нормално физиологично равнище, се препоръчва
да се повтаря провеждането на хидроколонотерапията. Опитът от работата на нашия Лечебно-
профилактичен център показа, че ако тя се повтаря веднъж на тримесечие, то е достатъчна и
една процедура; при веднъж на половин година - 2-3 процедури, а при веднъж годишно - не по-
малко от 6 процедури.

Обаче, ако процедурата по очистване на червата с помощта на обикновени клизми се прави
самостоятелно, то тя трябва да се провежда 2 пъти годишно, пролет и есен, и, което е особено
важно, в течение на 2-3 дни (по методика, разработена в нашия Център).

Ако  няма  възможност  да  се  прави  хидроколонотерапия,  то  използвайте  за  очистване  на
дебелото черво клизми:

•В 1,5-2 л преварена вода със стайна температура се добавят по 1 супена лъжица ябълков
оцет или сок от клюква, или червена боровинка, или лимон. Ако няма нито едното, нито
другото, използвайте собствената урина - 0,5-1 чаша.

•За добрата работа на мускулите са необходими магнезий и калий, а червеното цвекло, като
един  от  най-евтините  продукти,  е  шампион  по  съдържание  на  тези  елементи.  Особено
полезна е клизмата със сок от цвекло: 600-800 г цвекло се нас-търгват на ренде, добавя се
1,5 л вряща вода, оставя се на тих огън 20 минути, като се бърка, снема се от огъня, завива
се и се оставя 1 час така.  Прецежда се и  се използва  в съотношение 1:10,5 във вид на
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клизма, което е особено важно при гладуване, при което на 1,5-2 л преварена вода се взимат
1-3 чаши сок от цвекло.

Заемете  положение  на  колена  и  лакти,  отпуснете  се.  Снемете  накрайника  от  гумената
тръбичка на крушата на Есмарх, намажете със сапун. Внимателно въведете края на тръбата в
ануса, който също смажете със сапун. За по-добро проникване на водата в червата, трябва да се
направи спокойно дълбоко вдишване с корем,  да се задържи дъхът,  да се издиша,  и така  -
няколко  пъти.  При  такова  положение  очистването  на  червата  става  само  в  низходящата  и
напречна  част  на  дебелото  черво.  Възходящия  отдел  на  дебелото  черво,  където  именно  се
намира основната гниеща маса на отлагания от изпражнения, остава недокосната.

За да се очисти дебелото черво напълно,  трябва да се извърши следната процедура:  след
вкарването на вода в червото, трябва да се легне на гръб, да се вдигнат краката и таза колкото се
може по-високо (позата „свещ") и бавно да се легне на дясната страна, правейки движения с
корема: вдишване-издишване, след това да се легне на гръб, а после - бавничко да се стане. 5-10
минути след първата клизма трябва задължително да се направи втора, а може и трета. Такава
процедура обезпечава най-доброто премахване на белтъчно-гнилостните ципи, прилепнали към
лигавицата на червата, и тяхното изхвърляне.

След очистването на червата се препоръчва веднага да се направи очистване на черния дроб.

Очистване на черния дроб
• Изберете 4 дни така, че очистването да се падне в събота и неделя. 3 дни преди това минете
на вегетарианска храна без белтъчни и почистващ жлъчката чай.

През това време е желателно да се пие колкото се може повече ябълков сок или да се ядат
кисели ябълки. Ежедневно - клизма. На 4-я ден в 15.00 часа да се вземат 2 таблетки аллохол или
друго средство за жлъчка. Пригответе 100-150 мл зехтин, може и рафинирано растително олио.
Ако имате възможност вземете 100 мл лимонов сок, сок от червени боровинки, от клюква. Мо-
же да се ограничите с един лимон. Вземете две чаши и смесете всичко. Ако имате един лимон -
разрежете го на малки парченца и го сложете до чашата. Със сока от парченцата лимон вие ще
„заливате"  по  порция  от  сместа.  При  взимането  на  сместа  понякога  възниква  гадене.  За
предотвратяването му смажете скилидка чесън, поставете я в затворено бурканче; ако възникне
необходимост, помиришете чесъна и всичко ще мине.
• В  18.00 вземете две таблетки но-шпа.Ако имате повишено или понижено кръвно налягане, да
се  взима  но-шпа  по  1  таблетка  или  въобще да  не  се  взима,  заради  съдоразширяващото  й
свойство.  Тъй  като  по  време  на  очистването  на  черния  дроб  върви  голяма  загуба  на
вътрешнотъканна течност заедно с калия (възможни са неприятности със сърцето), трябва да
се пие горещ чай с мед, лимон, отвара със сушени кайсии, със стафиди.

• В 18.30 вземете вана (15 минути), добре се нагорещете. Пригответе леглото и точно в 19.00 си
легнете, слагайки грейка в областта на черния дроб, отдясно под ребрата, и изпийте на 2-3 пъ-
ти  -през  10-15  минути  малко  постоплената  смес  (понякога  болните  изпиват  цялата  доза
наведнъж),  като  предварително  я  разбърквате.  По  време  на  провеждане  на  процедурата  е
желателно да не  се ходи.  След 3-8 часа могат  да се появят  болки в областта  отдясно  под
ребрата. В този случай вземете отново 2 таблетки аллохол и 1-2 таблетки но-шпа, легнете във
ваната, погрейте се в продължение на един час, след това поскачайте или, повдигайки се на
пръсти, почуквайте с петите. На следващия ден, независимо от това дали са излезли камъни
или не, на пладне направете обичайната клизма. Може да се наблюдава преминаваща слабост.
Съдържанието от червата съберете в легенче, за да видите какво е излязло от вас. В 15-16.00
отново повторете всичко, т.е. направете още един тюбаж.

Тази процедура трябва да се повтори точно след месец, а може - и още веднъж след месец, но
не повече от 3 пъти. По-нататък такава процедура може да се прави 1-2 пъти в годината.

Някои трудно понасят растителното масло, още повече в такова голямо количество, както
препоръчват същите тези Малахов или Семьонов. Тъй като осъзнаването на необходимостта от
грижи за собственото здраве се появява в зряла възраст, когато са се натрупали много болести,
то  взимането  на  200  мл  или  повече  масло  е  много  голямо  натоварване  на  черния  дроб,
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сърдечно-съдовата система и отделителната система, което може да доведе до непредсказуеми
процеси (кардиогенен шок, ако по-рано сте имали проблеми със сърцето, рязко влошаване на
самочувствието и т.н.).  Нашата практика показва,  че ако сте над 40 или още повече над 50
години, то взимането на растителното масло трябва да се ограничи до 100 мл, смесено със 100
мл биокефир, простокваша (видове кисели млека - б.пр.), да се постопли, да се разбърка и да се
изпие.  Така  няма и  да усетите,  че пиете  олио.  Такова количество зехтин заедно с киселото
мляко оказва щадящо действие на целия процес на очистване на черния дроб, без да предизвика
голямо натоварване на различните системи на организма. Трябва да се има предвид, че колкото
по-голяма е възрастта, толкова по-малко гореща трябва да е грейката.

Очистване на ставите
Ставите се чистят с дафинов лист. 5 г листа се варят в 300 мл вода 3-8 минути, оставят се за

3-4 часа.  Настойката  е  по-добре да се  приготви  вечерта,  а  сутринта  да се  пие по  1 супена
лъжица (не повече!). Изпийте по този начин цялата порция в течение на деня. Да се повтори на
2-ия и 3-ия ден.  След това -  7 дни прекъсване и отново в течение на 3 дни -  приемане на
настойката.

Очистване на кръвта
При множеството съществуващи способи,  аз  бих  посъветвал да се проведе очистване на

кръвта с чай от исиот (джинджифил). 1,5 г сух прах се залива с 1,5 л. вряща вода, 20 минути се
държи на слаб огън. 5 минути преди свалянето да се хвърли вътре щипка смлян черен пипер. Да
се охлади и в топлата отвара да се добавят 3 супени лъжици мед.

Да се взима по 1/3 чаша, смесено с 1/3 чаша лимонов сок и 1/3 чаша топла вода, 3 пъти
дневно 30 минути преди ядене. Готовият чай да се държи в стъклен буркан с капачка на най-
долната поличка в хладилника.

Гимнастика
Немски учени доказаха, че човек, който се занимава ежедневно с гимнастика по 20 минути,

се разболява 5-7 пъти по-рядко, ефективността на работа му нараства с 35-40% и след 50 години
се добавят по 5 години живот.

За  тези,  които  действително  искат  да  бъдат  здрави,  с  профилактична  цел  е  полезен
следващият не много трудоемък ежедневен комплекс от физически упражнения.
• Лежейки на гръб, след като сте се събудили, се научете да свивате мускулите както на цялото
тяло, така и на отделните му части. Да се разтриват всички части, до които може да се стигне,
да се масажират дланите,  пръстите,  ушите,  върху които са проектирани органите на цялото
тяло. Да се разтрива повърхността на кожата на цялото тяло е необходимо, защото под нея се
намира лимфатичната система, отговаряща за събирането на отходите от дейността на клетките
и за унищожаването на патогенната микрофлора.

•Да се свие малко единият крак, стъпалото - към себе си, а с другия крак да се масажира
свитият от всички страни: извивката на ходилото, пръстите, страничните части, мускулите
на прасеца, бедрата от едната и другата страни  (ако няма варикози и тро-фическиязви).
Същото да се направи и с другия крак.

Възстановявайки по този начин кръвообращението на долните крайници, вие едновременно
предотвратявате развитието на много сърдечно-съдови разстройства и заболявания на съдовете.

•Съединете стъпалата и ги движете към и от себе си, стараейки се да притискате колената
към пода.

С това упражнение вие изключвате застоя в долните крайници, дюстабана, коксартрозата,
остеопорозата,  предотвратявате  развитието  на  варикозно  разширени  вени,  трофически
разстройства.

В началото  упражнението  може да  се  опрости:  едното  стъпало  се  движи по вътрешната
страна  на  полусвития  друг  крак,  чието  коляно  е  притиснато  към  пода.  Става  масаж
едновременно и на вътрешната страна на крака, коляното и бедрото. Да не се изпълнява при
тромбофлебит и варикозно разширени вени.

Това упражнение е също толкова добро, както и предишното.
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• „Ходене" на седалищните мускули. Да се седне на пода, краката прави (може и да са леко
сгънати). Лявата част на тялото - крак и седалище- да се повдигне и да се придвижи напред,
правейки при това обръщане на главата вляво, а изправените ръце - вдясно. След това всичко
се повтаря с дясната част на тялото: крак със седалището напред, главата вдясно, замах с
ръцете - вляво.
Така „да се ходи" 1 -2 м напред, после - назад, колкото пъти искате.

Упражнението отстранява застойните явления в тазовата област, предотвратява развитието
на остеохондрозата във всички отдели на гръбначния стълб, нормализира работата на целия
стомашно-чревен тракт, отстранява патологията на отделителната система и половите органи,
отстранява енурезата, спадането на правото черво, влагалището, подобрява половата потенция,
отстранява отоците на долните крайници.

•Да се танцува, като се използват елементи на туиста: единият крак с петата прави обръщане
около пръстите на ходилото на 180 градуса при неподвижен таз.

Това упражнение помага за предотвратяването и избавянето от коксартроза.
Трябва да се отбележи, че при движението от повърхността на ставите се олющва епитела,

който се превръща в смазка. Та нали костите и връзките нямат своя кръвоносна система, а се
хранят за сметка на прикрепените към тях мускули и колкото по-активно работят мускулите,
толкова по-добро е кръвоснабдяването на костите и връзките. Ето защо трябва да се движите,
независимо на колко години сте и от какво боледувате, без да говорим за болести на ставите.

•Да се диша с корема, което обезпечава работа на лимфатичното „сърце" -  диафрагмата,
подпомагаща не само изпомпването на течността отдолу нагоре, но е и масажът на всички
вътрешни органи от коремната и гръдната области.

Това се прави така: бързо и леко да се направи вдишване с корема (може и дълбоко) и бавно
всмуквайки пъпа към гръбначния стълб -издишване. Колкото по-дълго го правите - толкова по-
добре.

Може  да  ви  се  стори,  че  лечението  с  кислородна  вода  може  да  бъде  дублирано  с
допълнително въвеждане на кислород през дихателните пътища или от това болният дълбоко
да диша, получавайки при това като че ли двойна порция, т.е. по вкоренилата се в медицината
формула: колкото повече кислород, толкова по-добре. Оказва се, че всичко е наопаки. Както
вече  знаете,  свободните  радикали,  молекулярният  и  атомарният  кислород  се  различават  по
структура  и  предназначение.  Съществува  мнение,  че  излишното  количество  кислород
препятства разлагането на кислородната вода на вода и атомарен кислород, в резултат на което
общото количество кислород в тъканите даже може да се намали. Ето защо на хората, които
усвояват  различни  видове  дишане,  вече  повече  от  40  години  аз  им  предлагам  естествения
механизъм за дишане, заложен в нас от Природата. Научете се да дишате, не дишайки. Този
метод е един от най-физиологичните начини на дишане, благодарение на който се поддържа
нормалното съотношение между кислород и въглероден диоксид, за сметка на което се сваля
спазъмът на капилярите, представляващ началото на заболяване.

Физиологичният тип дишане се състои в следното: когато говорите правите бързо вдишване
и на дълго издишване водите разговора. Как дишате когато пеете? Правите дълбоко вдишване и
върху дългото издишване пеете, т.е. още повече задържате дишането. Това се прави с една цел:
за да се увеличи в организма съдържанието на въглероден диоксид, който разширява съдовете и
обезпечава по-добро кръвоснабдяване на клетките. При това този тип дишане, за разлика от
много  други,  можете  да  прилагате,  където  си  искате:  по  време  на  ходене,  на  пътуване  в
транспорта, на работа и т.н.

Упражнението трябва да се прави така. Едва  вдишвате, не много издишвате и задържате 
дишането, колкото можете. Като почувствате, че повече не можете да задържате дишането - 
доиздишвате. Починете и отново дишайте така. Само трябва да си се представите, че   или 
говорите, или пеете, но, разбира се, мълчаливо (а можете и да пеете - какво по-добро). Научете 
се така да дишате, задържайки диханието на издишване до 30-40, а по-добре - до 60 секунди. Но
такива секунди за денонощие вие трябва да съберете не по-малко от 30 минути, а по-добре - 1 
час. Само след това вие ще започнете да забравяте къде ви се намират сърцето и ставите.

www.spiralata.netwww.spiralata.net    44

http://www.spiralata.net/


В началото  на  усвояването  на  този  дихателен  метод  в  областта  на  сърцето  могат  да  се
наблюдават незначителни болки, ако по-рано е имало екстрасистоли, то те могат отново да се
появят. На това не трябва да се обръща внимание - всичко постепенно ще си дойде в нормата.
Просто върви преустройство към естествен, физиологичен тип дишане, подобряващ работата на
целия организъм за сметка на по-добро насищане на тъканите с кислород.

В слабо подвижния си живот, особено в напреднала възраст, ние намираме много причини да
не  се  занимаваме  със  спорт:  няма  спортни  площадки,  пречат  кучетата,  които  стопаните
разхождат,  и  не ни дават да потичаме и  т.н.  Ще ви предложа един начин на  укрепване на
здравето.

Много от вас живеят в многоетажни блокове и се оплакват, че им е тежко да се качват на 2-5-
я етажи без асансьор. Как да се превърне тежестта в радост?
Стигайки  първото  стъпало,  си  поемете  дъх,  направете  вдишване,  едва-едва  издишайте  и
вървете  колкото  можете  бързо,  без  да  дишате.  Като  почувствате,  че  повече  не  можете  да
задържате  дишането,  спрете,  доиздишайте  (нали  в  белите  дробове  има  още много  въздух),
успокойте  дишането  и  -  напред.  През  първите  дни  ще ви безпокои  задъхване,  сърцебиене,
тежест в краката, но те постепенно ще изчезват.

Да слизате надолу трябва пак така - „не дишайки", тъй като в този случай работят други
мускули.  Който  е  ходил  в  планините  знае,  че  да  се  изкачваш е  по-лесно  ,отколкото  да  се
спускаш.

В началото ще преодолеете 3-5 стъпалца, а след това - все повече и повече, но във всеки
случай този  способ укрепва сърдечносъдовата,  белодробната,  нервната,  мускулната  системи,
подобрявайки обменните им процеси, сваля и килограмите. Идвайки вкъщи, вземете контрастен
душ и се похвалете какъв юнак сте. Удивително е устроен организмът ни, в който са заложени
огромни възможности, по-точно в същата тази система на дишане. Още в кандидатската си ди-
сертация отбелязах, че ние вдишваме повече въздух, отколкото издишваме, защото в Природата
е  предвиден  физиологичния  тип  дишане:  колкото  по-кратко  е  вдишването  и  по-дълго
задържането на издишването, или по-бавно издишването, толкова по-добре за организма.

• Много от вас бягат сутрин, което в никакъв случай не трябва да се прави. Както показват
многочислените  изследвания,  при  сутрешното  бягане  значително  се  увеличава
съсирваемостта  на  кръвта,  а  това  води  до  достатъчно  последствия:  ускорение  на
атеросклеротичния процес и тромбирането на съдовете.

Хранене
Многогодишният ми опит в работата на народен лечител ми позволява да направя извода, че

сред  всички  предлагани  схеми  на  хранене,  трябва  да  отдадем  предпочитанията  си  на
разделното хранене и в ежедневието да спазваме следните основни правила:

•Сутрин, до 7 часа местно време, изпивайте чаша вода със стайна температура, а през деня,
всеки 2-3 часа - по 50-70 мл, което е особено важно за възрастните хора. Това ще помогне
да се отървете от едно от най-разпространените нарушения в работата на жлъчния мехур, да
премахнете от него застойната от нощта жлъчка, от която именно се образуват камъни.
Течности употребявайте не по-късно от 10-15 минути преди ядене и 1,5-2 часа след ядене.
След хранене може да се изплакне устата (но да не се гълта). Желателно е да се пие само
размразена вода.

•Не гответе и не сядайте на масата гневни. Бъдете винаги в добро разположение на духа.
•Съотношението  на  продуктите  в  храната  трябва  да  бъде  такова:  белтъци  (предимно
растителни) -15-20%; растително храна - 50-60% (колкото повече от нея е сурова, толкова
по-добре);а въглехидратна - 30-35% (или 1:5:3).

Белтъчини  -  това е  месото (нетлъсти  меса или бяло месо от  птици),  риба,  яйца  (рохки),
бульони (първата вода да се излива), бобови (варива . б.пр.), гъби, ядки, семки.

Растителна храна: зеленчуци, плодове, горски плодове, сокове, сладко.
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Въглехидрати  -  това  е  хлябът  (колкото  по-едро  е  смляна  брашното,  толкова  по-добре),
брашнени изделия (колкото по-малко, толкова по-добре), каши, картофи, захар, бонбони, мед.

Частта  на  мазнините  не трябва да превишава 5-10%. Употребявайте  топено краве масло,
свинска мас, растително масло само в пресен вид (не рафинирано - б.пр.), семки, ядки.

Като подправки - различни видове оцет.
С възрастта трябва да се ограничи употребата на животински белтъчини: месо, риба - до 2-3

пъти в седмицата, а яйца - до 10 броя седмично.
Растителната храна (салати, винегрет- вид руска салата - б.пр.) е желателно да се изяжда 8-10

минути преди въглехидратната и белтъчната.
•Като правило не трябва да се смесват въглехидратна и белтъчна храна. И въглехидратната,
и белтъчната храна могат да се ядат с растителна.  Например може да се направи такъв
сандвич: месо + листо сурово зеле , месо + кисело зеле.
При взимането на белтъчна храна, въглехидратните продукти може да се ядат след 4-5 часа,
а белтъчните - 3-4 часа след въглехидратни .

•Откажете  се  от  пържено,  тлъсти  бульони,  прясно  мляко,  изкуствени  и  рафинирани
продукти (пушени колбаси, сладкарски изделия, бисквити, бял хляб).

•Захар и сол употребявайте в норма: захар - до 30-40 г и сол - до 3 г в денонощие.
Храната  трябва  щателно  да  се  дъвче  до  онзи  момент,  когато  в  устата  изчезне  нейният

специфичен вкус. При това процесът на засищане става по-бързо, а обемът изяждана храна се
понижава 2-3 пъти, което води до нормализиране на теглото.

•Старайте се да изяждате всичката храна прясно приготвена. Повторното подгряване или
използване на храната няколко часа след приготвянето й я прави „мъртва".

•Да се приемат горещи храната и течностите не е желателно, температурата им трябва да
бъде в границите на 35-38°С.

•Тъй като приемането на храна, преработването й, всмукването и извеждането на отпадните
продукти е трудоемък енергетичен процес, то храната трябва да бъде еднородна, прясна, с
голям дял растителни компоненти.

•Процесът на храносмилане е работа, изискваща доста големи усилия, затова след обилно
хранене е желателно 20-30 минути да се почине, но да не се спи.

•Приемайте храна не по-малко от 3-4 пъти на ден, но не по много. По-добре да се пропусне
ядене, отколкото да се натовари стомахът, който също трябва да си почива.

•Да се вечеря е желателно не по-късно от 18-19 часа.
•Един-два пъти седмично е необходимо да се правят разтоварващи (плодови, сокови) дни с
продължителност от 24 до 36 часа или да се гладува, приемайки разтопена вода.

Много хора (особено тези, които страдат от понижено кръвно налягане) не могат да минат
без кафе, свързвайки тонизиращото му действие с кофеина. Това не е съвсем така. Опечените
семена на кафееното дърво при приготвянето на кафето отделят още и кислородна вода, която в
една чашка готово кафе е до 750 мг. Така че пийте кафе, наздраве, само не злоупотребявайте с
него, особено хипертониците.

•Изядената  храна  трябва  да  бъде  компенсирана  с  движения.  Помнете,  че:  каквато  е
трапезата, такива са и упражненията; приходът (обемът на храната) трябва да е по-малко от
разхода (движенията).

Помнете, че: каквото изядеш, това и ще изхвърлиш; приходът (обемът на храната) трябва да
е по-малък от разхода (движенията).

•По  време  на  заболяванията,  протичащи  с  повишена  температура,  е  желателно  до
нормализирането й нищо да не се яде, а да се пият само вода и сокове.

Изпълнението на тези хранителни правила позволява да се поддържа чист хранително-
чревният тракт след очистването му. Така се създават нормални условия за жизнена дейност на
всички органи и системи на организма.
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Мисъл
Днес вече стана очевидно,  че мисълта ни е също такъв материален процес,  както всичко

останало в Природата, но обективните доказателства за това бяха малко.
Например Мария Ивановна Шадури (Грузия), кандидат на биологичните науки, използвайки

ефекта на Храната трябва щателно да се дъвче до онзи момент, когато в устата изчезне нейният
специфичен вкус. При това процесът на засищане става по-бързо, а обемът изяждана храна се
понижава 2-3 пъти, което води до нормализиране на теглото.

•Старайте се да изяждате всичката храна прясно приготвена. Повторното подгряване или
използване на храната няколко часа след приготвянето й я прави „мъртва".

•Да се приемат горещи храната и течностите не е желателно, температурата им трябва да
бъде в границите на 35-38°С.

•Тъй като приемането на храна, преработването й, всмукването и извеждането на отпадните
продукти е трудоемък енергетичен процес, то храната трябва да бъде еднородна, прясна, с
голям дял растителни компоненти.

•Процесът на храносмилане е работа, изискваща доста големи усилия, затова след обилно
хранене е желателно 20-30 минути да се почине, но да не се спи.

•Приемайте храна не по-малко от 3-4 пъти на ден, но не по много. По-добре да се пропусне
ядене, отколкото да се натовари стомахът, който също трябва да си почива.

•Да се вечеря е желателно не по-късно от 18-19 часа.
•Един-два пъти седмично е необходимо да се правят разтоварващи (плодови, сокови) дни с
продължителност от 24 до 36 часа или да се гладува, приемайки разтопена вода.

Много хора (особено тези, които страдат от понижено кръвно налягане) не могат да минат
без кафе, свързвайки тонизиращото му действие с кофеина. Това не е съвсем така. Опечените
семена на кафееното дърво при приготвянето на кафето отделят още и кислородна вода, която в
една чашка готово кафе е до 750 мг. Така че пийте кафе, наздраве, само не злоупотребявайте с
него, особено хипертониците.

•Изядената  храна  трябва  да  бъде  компенсирана  с  движения.  Помнете,  че:  каквато  е
трапезата, такива са и изпражненията; приходът (обемът на храната) трябва да е по-малко
от разхода (движенията).

Помнете, че: каквото изядеш, това и ще изхвърлиш; приходът (обемът на храната) трябва да
е по-малък от разхода (движенията).

•По  време  на  заболяванията,  протичащи  с  повишена  температура,  е  желателно  до
нормализирането й нищо да не се яде, а да се пият само вода и сокове.

Изпълнението на тези хранителни правила позволява да се поддържа чист хранително-
чревният тракт след очистването му. Така се създават нормални условия за жизнена дейност на
всички органи и системи на организма.

Мисъл
Днес вече стана очевидно,  че мисълта ни е също такъв материален процес,  както всичко

останало в Природата, но обективните доказателства за това бяха малко.
Например Мария Ивановна Шадури (Грузия), кандидат на биологичните науки, използвайки

ефекта на Храната трябва щателно да се дъвче до онзи момент, когато в устата изчезне нейният
специфичен вкус. При това процесът на засищане става по-бързо, а обемът изяждана храна се
понижава 2-3 пъти, което води до нормализиране на теглото.

•Старайте се да изяждате всичката храна прясно приготвена. Повторното подгряване или
използване на храната няколко часа след приготвянето й я прави „мъртва".

•Да се приемат горещи храната и течностите не е желателно, температурата им трябва да
бъде в границите на 35-38°С.
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•Тъй като приемането на храна, преработването й, всмукването и извеждането на отпадните
продукти е трудоемък енергетичен процес, то храната трябва да бъде еднородна, прясна, с
голям дял растителни компоненти.

•Процесът на храносмилане е работа, изискваща доста големи усилия, затова след обилно
хранене е желателно 20-30 минути да се почине, но да не се спи.

•Приемайте храна не по-малко от 3-4 пъти на ден, но не по много. По-добре да се пропусне
ядене, отколкото да се натовари стомахът, който също трябва да си почива.

•Да се вечеря е желателно не по-късно от 18-19 часа.
•Един-два пъти седмично е необходимо да се правят разтоварващи (плодови, сокови) дни с
продължителност от 24 до 36 часа или да се гладува, приемайки разтопена вода.

Много хора (особено тези, които страдат от понижено кръвно налягане) не могат да минат
без кафе, свързвайки тонизиращото му действие с кофеина. Това не е съвсем така. Опечените
семена на кафееното дърво при приготвянето на кафето отделят още и кислородна вода, която в
една чашка готово кафе е до 750 мг. Така че пийте кафе, наздраве, само не злоупотребявайте с
него, особено хипертониците.

•Изядената  храна  трябва  да  бъде  компенсирана  с  движения.  Помнете,  че:  каквато  е
трапезата, такива са и изпражненията; приходът (обемът на храната) трябва да е по-малко
от разхода (движенията).

Помнете, че: каквото изядеш, това и ще изхвърлиш; приходът (обемът на храната) трябва да
е по-малък от разхода (движенията).

•По  време  на  заболяванията,  протичащи  с  повишена  температура,  е  желателно  до
нормализирането й нищо да не се яде, а да се пият само вода и сокове.

Изпълнението на тези хранителни правила позволява да се поддържа чист хранително-
чревният тракт след очистването му. Така се създават нормални условия за жизнена дейност на
всички органи и системи на организма.

Мисъл
Днес вече стана очевидно,  че мисълта ни е също такъв материален процес,  както всичко

останало в Природата, но обективните доказателства за това бяха малко.
Например Мария Ивановна Шадури (Грузия),  кандидат на биологичните науки, използвайки
ефекта  на  Кирлиан,  доказа,  че  нашата  мисъл  в  реално  време  се  отразява  на  излъчването,
излизащо от пръста. С помощта на този метод, наречен биохолограма, е доказано как мисълта
управлява  тялото,  а  в  същото  време  нито  медицината,  нито  биохимията,  свикнали  да  раз-
членяват организма на части, могат до отговорят на този въпрос. Фотографията на пръстите,
където изображението представлява динамична холограма, позволява да се съди за състоянието
не само на цялото тяло (равно светлинно излъчване), но и за характера на заболяване на този
или онзи орган. Колкото по-сериозно е болен органът, толкова по-ярко и отчетливо просветва
самият той, а по такава картинка се дава точно описание на това, което става вътре в него даже
тогава, когато ние още не усещаме болестта, в така наречения продромален период. 

От тук и главният извод:  трябва да си представяме болния орган здрав и с последваща
команда за оздравяването му

Мисълта се образува от зрителен образ, а не от речеви, в това е същността и достойнството
на новия лечебен метод - имагинация. Негативните образи се разрушават. Страхът, унинието,
нерешителността, недоверието - това е начало на реализация на отрицателни програми. Страхът
от заболяване от рак е начало на рака. Ако се вярва, че няма и няма да има рак, организмът сам
с помощта на такова явление като апоптоза (механизъм на отстраняване на всичко това, което
пречи на нормалната работа), ще отстрани патологичния процес

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧНИЯТ ЦЕНТЪР НА ПРОФЕСОР НЕУМИВАКИН
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Във вечния кръговрат на бързо течащия ни живот ние, като правило, си спомняме за нашето
тяло тогава, когато се разболяваме. Погледнете какво се получава: до 20-25 години е времето за
порастване,  учението;  25-45  години  -  семейство,  оформяне;  45-60  години  -  предаване  на
натрупаните знания. Струва ти се ,че още не си живял, а вече трябва да се пенсионираш. Добре
е, ако има с какво да се захванеш през появилото се свободно време, но като правило, бягалият
цял живот човек се натъква на стена от ненужност и бездействие, обострят му се болестите, на
които по-рано не е обръщал внимание. В резултат - инфаркт, инсулт, животът е свършил.

Как да бъдем здрави - нас нито в младостта ни,  нито,  още повече,  в напреднала възраст
никой не ни е учил и не ни учи. Суетейки се постоянно, живеейки за другите ( за държавата, за
децата, които храним до старостта им и т.н.), ние през цялото време се стремим да получим
нещо            (длъжност, звание, доходи и т.н.), изясняваме отношения, а за всичко това нали е
нужна енергия, сили, които с годините стават все по-малко и по-малко. Правилно постъпват в
чужбина -всеки носи своя кръст в живота и отговаря за него.

И през целия живот ние нито веднъж няма да се поинтересуваме как там, вътре, работи най-
сложното производство - организмът. Та нали Природата ни е наградила с особености, които
никой няма: самодостатъчност, саморегулируемост, самовъзпроизводство. Само че, както и за
колата, така и за организма трябва постоянно да се грижим, да се прави профилактичен ремонт,
да се смазва (физкултура), да не се смесва бензина с керосин (да се оправи храненето) и много
друго.

И макар това да изисква преодоляването на определени трудности,  да се премине на нов
жизнен  режим (хранене,  движения,  закаляване),  да  се  отървем  от  болестите,  да  се  запазят
бодростта и здравето може във всяка, даже в напреднала, възраст.

Пътят към връщане на здравето - това е не по-малко важна работа, от която и да е друга, и
изгубвайки за нея 30-60 минути дневно, вие постепенно ще започнете да разбирате, че здравето
не се купува, то трябва да бъде спечелено с труд! Обаче резултатите от такава работа си струват
изгубените усилия, те ви позволяват да живеете в пълно здраве, „на собствените си крака", да не
сте бреме за децата си на стари години.

За това, което се е случило с вас (болестите), сте си виновни сами и да разберете причините за
станалото  ще  ви  помогнат  в  нашия  Лечебно-профилактичен  център,  в  който  са  внедрени
оптимални  методи  и  средства  за  оказване  на  медицинска  помощ,  без  които  болният
практически не може да се излекува. Основата на нашата работа е използването на натрупания
опит от народната медицина и знанието за взаимосвързаността на всички органи и системи
един с друг. Възможно е това да се превърне в праобраз на медицината на бъдещето, където
знанията на официалната медицина и опитът на народната ще бъдат нейна основа.

Към тези методи се отнасят:
• оценка  на  състоянието  с  помощта  на  компютърна  ирисодиагностика  (върху

ириса  на  окото)  и  биолокационния  метод  (основан на  разчитането  на  информацията  от
биополевата обвивка - аурата, обгръщаща човек);

• очистване  на  организма  от  шлаките  чрез  използване  на  хидроколонотерапия,
отчитайки  индивидуалните  особености  на  пациента,  и  чрез  използването  на  различните
физиологични  способи,  и  поточно  –  на  атомарния  кислород,  като  един  от  най-силните
антиоксиданти,  унищожаващи всяка патогенна микрофлора и отстраняващ кислородното
гладуване  на  тъканите,  което  лежи  в  основата  на  всяко  заболяване,  в  това  число  и
онкологичното;

• използване  на  авторски  методики  за  укрепване  на  имунната  система  и
биоенергетичните процеси, които нямат аналози;

• корекция на гръбначния стълб с помощта на оригиналния ударно-вълнови масаж
(авторска  методика),  с  помощта  на  който  за  1  -2  сеанса  се  възстановява  нарушеното
взаимоотношение  на  прешлените,  от  което  извънредно  много  зависи  състоянието  на
здравето като цяло;

• лимфодренаж:  лимфата  -  това  е  междутъканната,,  течност,  която  фактически
насища всички тъкани на организма и отговаря за изхвърляне на отпадъците от жизнената
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работа  на  клетките;  очистването  на  лимфата  след  хидроколонотерапията  позволява
значително по-ефективно да се постигне общо очистване на организма

• корекция  на  биополевата  структура  (ще  ви  помогнат  да  се  ориентирате  в
установила се  ситуация  в семейството  ,  на  работа,  ще ви помогнат  да  излезете  от  това
състояние,  а  също  ще  ви  научат  как  самостоятелно  да  се  борите  с  отрицателните
енергоинформационни въздействия. С помощта на така наречените магнитотрони, нямащи
аналози в света - биокоректори, гривни, фунии и др. изделия, които по структурата си и
съдържание точно съответстват на магнитното поле на Земята - се извършва естествено
подхранване с липсващата енергия, възстановявайки по този начин биополевата структура
на човека);

• ултравиолетово облъчване на кръвта (с прилагане на апарата „Хелиос-1");
• лечение с кислородна вода;
• лечение със сапропели ( природни отлагания, разни видове тини - б.пр);
• изписване  на  препоръки,  съобразно  официалните  особености  на  пациента  и

характера на заболяванията.

В нашия Лечебно-профилактичен център работят висококвалифицирани специалисти, в това
число  кандидати  на  медицинските  науки,  с  голям опит  в  областта  на  народната  медицина.
Уютните кабинети, топлата атмосфера и взаимно разбиране създават атмосфера на доверие, в
която вече се лекуват цели семейства.

И  макар  преходът  към  нов  жизнен  режим  (хранене,  движение,  закаляване)  да  изисква
преодоляване  на  определени  трудности,  то  това  е  пътят  към  здравето  във  всяка,  дори  в
напреднала възраст.

После всичко ще зависи от самите вас, от вашия избор по каква пътечка ще тръгнете: или да
придобиете здраве, или да поживуркате в недъзи и болести, губейки време и пари в търсене на
най-добрите лекари, но без каквито и да е гаранции за оздравяване.

Достатъчно  е  да  се  преустрои  съзнанието,  постепенно  да  се  започне  преходът  към
Природния път на оздравяването и вие ще получите втора младост,  взимайки под внимание
възрастовите особености. Опитът в работата на Лечебно-профилактичния център, оглавяван от
мен, е най-доброто потвърждение на казаното. Пациентите му, минавайки първите крачки към
оздравяване  под  ръководството  на  опитните  специалисти  и  при  ползване  на  дадените
препоръки, по-нататък достигат значителни успехи в придобиването на здраве.

Из отзивите
 Аз, .Алмазов Н.., в продължение на 7 години страдам от мултипленна склероза. Макар да

се лекувах навсякъде, (1-а Градска, 78-ма Градска болница и други), никакъв резултат нямаше,
даже състоянието се влоши. Случвало се е в болницата да дойда със собствените си крака, а
обратно ме откарваха с кола. След лечението при професор Неумивакин, където на фона на
приемане  на  кислородна  вода,  както  вътрешно,  така  и  в  носа,  проведоха  очистване  на
червата  с  помощта  на  колонохидротерапия,  корекция  на  гръбнака,  лимфодренаж,
ултравиолетово облъчване на кръвта, което стана за 10-12 дни. След корекцията на гръб-
начния стълб, ако по-рано аз практически не можех да се придвижвам заради болки в краката
и нарушение на равновесието, то сега движенията ми станаха свободни и краката не ме
болят. Ако по-рано, за да погледна назад,  трябваше да обръщам цялото си тяло,  то сега
свободно въртя главата. Ако по-рано имах запек по 3-5 дни и при ходенето по нужда очите ми
изскачаха  от  орбитите,  то  сега  всичко  става  нормално,  без  напрежение.  Подобри  се
зрението: ако по-рано не можех да чета дълго и само едрия шрифт, то сега чета свободно
даже дребния. Ако по-рано ставах по 2-3 пъти през нощта, то сега спя през цялата нощ. И
всичко това направиха в Центъра,  където работят само няколко лекари,  но правят това,
което не могат да направят огромните колективи на лечебните учреждения. А последният
път в болницата на мен направо ми бе казано: ние с нищо не можем да ви помогнем, макар
въобще никаква помощ и да не оказваха. Кому е нужна такава медицина! Да бяха направили
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повече такива центрове, както при професор Неумивакин, където болните намират не само
разбиране, но и помощта, от която се нуждаят хората, които вече на никого не са нужни!

Иван Павлович!  Ние, болните, виждаме колко сили отдавате Вие на всеки един от нас.
Затова Ви желая крепко здраве, както и на всички сътрудници на Центъра.

Москва

Благодарен съм на съдбата, че ни срещна с  професор Неумивакин. Жена ми отдавна стра-
даше от болестта на Паркинсон. Взимаше цели шепи лекарства, от които й ставаше все по-
зле.  Тя  не  можеше  да  ходи,  падаше,  ако  не  я  поддържат,  губеше  ориентация  в
пространството, трепереха й ръцете, главата,  поради което на практика не можеше да
прави нищо сама. Страдаше от алергия към всички червени продукти.

Разбрахме  за  професор  Неумивакин  и  по  съвета  му  вече  7  месеца  приемаме  вътрешно
кислородна вода по схемата и разтриваме цялото тяло, а също накапваме в носа. Направихме
очистване на организма: на дебелото черво - с помощта на колонохидротерапията, на черния
дроб  -  по  специалната  методика  на  Людмила  Степановна,  ултравиолетово  облъчване  на
кръвта, корекция на гръбначния стълб - всичко, което правят в Центъра при Иван Павлович.
Резултатите са налице: жената започна да ходи, обслужва се сама, възстанови се речта й,
паметта,  изчезна  алергията  от  всичко  червено.  Значително  се  намалиха  и  дозите  на
приеманите лекарства, а понякога и забравяме да ги вземем - взимаме повече по навик.

Аз, между другото, също започнах да взимам кислородна вода (за провеждане на всички
процедури няма пари). Чувствам как се повиши работоспособността, изчезна постоянното
чувство на тежест в стомаха, нормализира се ходенето по голяма нужда. Имам усещането,
като да съм се подмладил с 5-10 години. И това стана след многолетните ходения по лекари,
които само като ни видеха, вдигаха ръце от безсилието си да ни помогнат с целия си арсенал
от прибори. В Центъра на професор Неумивакин обаче всичко е просто, достъпно, понятно и
главното — има съчувствено, внимателно отношение и желание да помогнат на болния, да
разберат защо е болен и да дадат съвети какво да направиш сам, тъй като без собствени
усилия нищо не можеш да постигнеш.

Ето, за всичко това - огромно благодаря на Иван Павлович и на всичките му сътрудници, и
здраве за всички тях.

Семейство Куликови, Москва

Коментарии. Както се вижда от отзива, проведените процедури с кислородна вода и УВО са
дали този обнадеждаващ ефект.

Кислородната вода е не само допълнителен източник на недостигащия на клетките кислород,
отстраняващ  хипоксията,  която,  между  другото,  лежи  в  основата  на  всяка  патология,
включително рака, но и е своеобразен чистач, представляващ мощно антитоксично средство,
способно да се бори с всяка патогенна флора. Ето защо на първо място трябва да се регулира
работата  на  стомашно-чревния  тракт,  да  се  приведе в  действие  имунната  система,  за  което
способства  също  ултравиолетовото  облъчване  на  кръвта  с  помощта  на  прибора  -  наша
собствена конструкция-,„Хелиос-1", различен от всички съществуващи аналогични прибори.

Скъпи Иван Павлович! Благодаря Ви и дъл бок поклон за добротата, грижовната любов към
нас, страдащите всеки от своето. А Вие самият като личност сте част от лечението, което
получаваме във Вашия лечебно-профилактичен салон.  Салон -  това е дума,  свързана с кра-
сотата. И Вие ни очиствате от вътрешната мръсотия, за да стане организмът по-чист и да
работи като нов. Минавайки лечебния курс, включващ дълбокото очистване на червата по
оригинална методика, ултравиолетовото облъчване на кръвта, изумителната по простота и
ефективност  корекция  на  гръбначния  стълб,  да  не  говорим  пък  за  чудодейния  ефект  от
използването на кислородната вода, аз се разхубавих с 50%. Не стигат думите, за да изкажа
благодарност на всички сътрудници, и ще се постарая за Вас и Вашия Център да разберат
колкото се може повече хора в Израел.
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                                              Инна Иоген-Могилевская, Хайфа, Израел

Аз съм вече на 71 години, инвалид от II група, преживях Чернобил и имам цял букет бо-
лести:  стенокардия,  хипертония,  безпокоят  ме  ставите.  По  време  на  прегледа  професор
Неумивакин определи силно замърсяване (на организма -б. пр.). След целия комплекс процедури,
провеждани в Центъра, аз, за първи път от няколко години, се почувствах човек, способен
нормално  да  се  придвижва  без  пристъпите  на  стенокардия.  Преди  това  правих
самостоятелно очистване на червата и черния дроб по разни методики фактически безре-
зултатно.

Обаче  при  очистването  по  методиката  на  Иван  Павлович  от  мене  излезе  толкова
мръсотия, че удивлението ми е безкрайно. През 2003 година аз три пъти лежах във военните
болници на името на Вишневски, Бурденко. Резултатът - без нитроглицерин въобще не можех
да ходя. От месец март взимам кислородна вода, капя в носа, поставям салфетки на различни
места. Просто и чудодейно. Особено ми се иска да отбележа отношението на персонала на
Центъра към пациентите, доброжелателността, внимателното отношение, а това играе
значителна роля за оздравяването, което аз изпитах върху себе си в пълна степен. Главното
—  тук  учат  какво  ние  самите  да  правим,  тъй  като  боледуваме  поради  своята  леност,
разчитайки, че някой ще върши нещо вместо нас. Нашето здраве зависи само от нас самите,
само че  трябва  да  се  помъчим и  да  изпълняваме  препоръките,  които са  особено много в
забележителната книга „Ендоекология на здравето ".

                                                                                                    Борис Иванович Семашко, Москва

Болна съм от 1994 година, прекарах четири  инфаркта, имам исхемия, стенокардия, нап-
режения , аритмия. Почти всяко тримесечие лежа в болници. След това се появиха болки в
гърба, вече не можех да се качвам на петия етаж, където живея, затова съм заставена да си
стоя вкъщи. Задъхвах се, пиех с шепи лекарства, даже кардиоложката в поликлиниката каза,
че повече с нищо не може да ми помогне. Чух за професор Неумивакин и се обърнах към него в
Центъра. Преглеждайки ме, каза, че ще ме вдигнат на крака след 1-2 седмици. Помислих: глу-
пост, 10 години страдания, при колко лекари бях, никой нищо не можа да направи, а тук - 2
седмици! Но нямаше какво друго да правя, освен мълчаливо да се съглася с доктора.

И от началото на процедурите с мене започнаха да се случват чудеса. След провеждането
на удар-но-вълновия масаж на гръбначния стълб, разработен от доктора съвместно с Ю. Н.
Грабар,  изчезнаха  болките  в  областта  на  сърцето;  след  четирите  процедури
хидроколонотерапия и лимфодренаж вече се отказах от лекарствата. Чистенето на червата
- това е въобще някакво вълшебно действие, от мене излезе толкова мръсотия, а пък нали аз
никога не се бях замисляла какво става вътре в нас. Иван Павлович с помощта на рамчицата
си каза, че подутото дебело черво се е повдигнало на 10-12 мм и е притиснало сърцето, което
при тези условия вече не може да работи,  затова никакви лекарствени средства няма да
помогнат. А в гръбначния стълб, в централния дял, прешлените, отговарящи за работата на
сърцето,  въобще са  „  поръждавели  ".  Няколко  корекции  на  гръбнака  от ръцете  на  Иван
Павлович направиха чудеса, изхвърляйки от мен 10 години старост. Сега съм на 72 години.
Разбира се, болеше, но сега ходя свободно, не се задъхвам, няма аритмия, болки в сърцето —
също. Кислородната вода започна да върши работата си. Аз сега не се разделям с нея.

Много  съм  признателна  на  целия  медицински  персонал  за  това,  което  прави  и  което
официалната медицина не може, а и не умее. Хиляди пъти благодаря за това, че ме върнахте
към живота. Сега разбрах, че нашето здраве в голяма степен зависи от нас самите, и ще
изпълнявам всички препоръки, които получих в Центъра. А за книгата „ Ендоекология на здра-
вето  "  трябва  специално  да  кажа:  нищо  подобно  по  нашите  сергии,  където  се  пише  за
здравословния начин на живот, няма. Ето къде е съкровището на мисли и съвети — взимай и
изпълнявай!

Нина Максимовна Ковальова, Москва
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Аз се разболях от мултипленна склероза през 2001 година. Тогава почувствах, че нещо с кра-
ката не е наред, походката ми стана неустойчива, не можех дълго да стоя прав, започнаха да
ме  безпокоят болки  в  кръста.  Въпреки  лечението,  състоянието все  повече  се  влошаваше,
макар да лежах в неврологията на НИИ и във военни болници.  В авиоболницата намериха
съществени  изменения  в  шийния  дял  и  даже  предложиха  операция,  без  каквито  и  да  е
гаранции  за  подобрение.  В  последно  време  имаше  не  само  затруднение  при  ходене,  но  и
изтръпване на краката, ръцете, престана да работи червото без разхлабително. Мислех —
това  е,  идва  краят.  От  вестник  „  ЗОЖ"  разбрах  за  Центъра  на  професор  Неумивакин,
получих приемен час при него. За някакъв си половин час той ми обясни какво може да направи
и, без да обещава много, започна да провежда всички мероприятия, започвайки с корекция на
гръбначния стълб.

Нищо подобно не бях срещал. С помощта на чукче и дървена плашка мина по гръбнака ,
почуквайки особено в болезнените участъци, поработи с пръсти - всичко това се правеше с
шеги и аз даже не забелязах как ми мина болката в гръбнака, особено в таза. Станах, а болка
няма - и вече без бастун минах няколко крачки. Чудеса! Направиха ми промивка на дебелото
черво, ултравиолетово облъчване на кръвта, започнах да взимам кислородна вода и да я капя в
носа, а също да правя мумийо с кислородна вода в клизмите.

Минаха някакви си десет дни и аз се почувствах човек отново. Вкъщи вече ходя без бастун,
изтръпването мина, походката стана нормална. Иван Павлович направи нещо и на шията,
престана да ми се вие свят и да ме боли главата, т. е. всичко влиза в норма. И това го прави
всичко на всичко един лекар, пратеник на Бога - професор Неумивакин със своите помощници,
заменяйки цели институти! Сега,.знаейки какво трябва да правя самият аз, се надявам, че ще
бъда  здрав!  Изпълнявам  всички  препоръки,  след  като  разбрах,  че  да  се  надявам  на
официалната медицина е напразен труд.

                                                                                                                                 В. Д. Кабулко,
Москва

Радостно  е,  че  пациентите,  минали  курса  на  лечение  в  Центъра,  практически  всички,
независимо от характера на заболяването, пишат, че Центърът - това е последната инстанция в
медицината,  че  „по-нататък  път  няма".  И смея да  ви уверя,  че  тези,  които  се  превръщат  в
истински привърженици на правилния начин на живот и няма да свърнат от този път.

На заинтересувалите се съобщавам къде се намира нашият Лечебно-профилактичен 
център.

Адрес: 127642, Москва, пресечка (проезд) Дежнев, 19, кор.1
Телефон: (095) 180-94-18
Път:  метростанция „Свиблово" (първият вагон от центъра), автобус 61, четвърта спирка -

„Заповедная"
Режим на работа - поликлиничен, от 10.00 до 20.00, освен събота и неделя.
Условия за настаняване на идващи от други градове няма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Официалната  медицина,  макар  да  води  началото  си  от  народната,  въпреки  доброто
отношение към нея на Министерството на здравето на РФ, продължава да прави всичко, за да се
игнорират прогресивните начала на традиционната народна медицина,  въпреки че днес вече
много хора разбират, че без интеграция на усилията на официалната и многовековния опит на
народната медицината от задънената улица няма да се излезе.

Разбира  се,  огромно  значение  има  комплексът  оздравителни  мероприятия,  насочени  към
профилактика на заболяванията,  в това число решението на много социални, икономически,
екологични, особено нравствени проблеми. Но това е възможно само на държавно ниво. Това в
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западните страни отдавна са го разбрали и грижата за благосъстоянието на човека в държавен
мащаб заема там не последното място.

Вероятно  нашият живот е  във вечната  борба на старото  с раждащото се ново -  такава е
прозата му, при която човек живее, очаквайки по-добрите времена. Такава, макар и призрачна,
целева ориентираност помага на човек да живее и да оживява. Особено е свойствено това на
руския  човек,  ориста  на  който  е  наситена  с  толкова  нещастия,  при  каквито  други  народи
отдавана биха измрели. А ние живеем и се надяваме. Именно в това е и манталитетът и силата
на руския народ, на духовната му същност.

Завършвайки книгата, ще ви открия страшна тайна. Получавам много писма, в това число и
от лекари, които прилагат венозно вливане на кислородна вода. И знаете ли какво правят те -
убедили се в безсилието да помогнат на болния с каквото и да е, пишат в историята на болестта,
че вливат глюкоза, а всъщност вливат кислородна вода. Болният оздравява. Кого мамим и колко
ще  живеем  при  повсеместната  лъжа?  Казват,  че  според  Божиите  канони  това  е  един  от
страшните човешки пороци,  а ние все мечтаем за  някакви светли идеали,  витаем в чистите
помисли за доверие един в друг. Ами какво по-просто от това всеки на своето място да прави
онова, от което на другия ще му е по-добре. Ако този нравствен принцип би бил издигнат в
закон, който да направи живота ни действително здрав, щастлив! Ще доживеем ли? А нали за
това са мечтали и мечтаят толкова хора!

В писмата си много хора ме питат какво правя аз самият. Моята история е опровержение на
мнението  на  официалната  медицина,  същността  на  която,  в  случая,  е  в  това,  че
атеросклеротичният  процес  е  необратим.  Когато  бях  на  52  години  лекарите  ми  поставиха
диагноза: атеросклеротичен процес главно с поражение на сърцето и мозъка, кръвно налягане
160-180/  100-120,  пулс 75-86,  напрегнат,  аритмия и  много съпътстващи заболявания,  такива
като артрит. От гледна точка на официалната медицина аз трябваше да бъда хронично болен
или въобще да съм умрял.

Обаче още преди това аз четях много и достатъчно добре се ориентирах в средствата на
народната медицина, макар практически сам нищо да не правех. Започвайки да се занимавам с
достъпните ми физически упражнения, да практикувам разделно хранене с ограничаване на
обема му, с диафрагмено дишане със задържане на издишването от една до четири минути,
леко бягане, контрастни обливания, общо закаляване ( ходене бос и в шорти на вилата във
всяко годишно време), аз постигнах значителни подобрения. Но особено добре започнах да се
чувствам, започвайки да приемам кислородна вода и да я вливам вътрешновенозно. Кръвното
налягане  стана  120-130/  75-80,  пулсът  при  покой  55-60,  по  време  на  сън  -  45-50,  добре
изпълнен, мек, отбелязват се редки екстрасистоли, които не забелязвам.

Кислородна вода аз  и  близките  ми не само взимаме вътрешно и накапваме в носа,  но  и
въвеждаме венозно с помощта на спринцовка вкъщи. Аз съм жив и здрав, както и всичките ми
роднини, което желая и на вас.

Вътрешновенозното въвеждане на кислородна вода в нашия център не се прави, тъй като
този  метод  не  е  разрешен  за  приложение  от  официалната  медицина,  а  и  малката  площ на
центъра не позволява да се извършва.

Трудът на народния лечител - това е не само тежко психологическо натоварване, изискващо
дълбоко познаване на физиологията и патологичните състояния, начините на корекцията им,
отговорности за резултата от лечението, но също така и голямо физическо натоварване. Така
например при изпълняване само на мануалната  терапия се налага дневно да се „прехвърля"
един тон, което едва ли биха могли да направят тези, които идват при нас.

Човек живее не само чрез физическото си тяло, но и чрез душата, енергията, с която трябва
да  е  зареден  пълноценно  през  цялото  време.  Когато  има  болести,  енергията  на  човешкия
организъм се изпразва като акумулатор. Появяват се отвори в енергетичната обвивка (биополе).
Ето  защо  различен  род  лечители,  за  съжаление  невинаги  професионално,  се  опитват  да
„позаредят"  човек.  Много  от  тях  успяват  и  всякаквите  лекарства  и  способи  като  че  ли
„разпалват" отслабналите механизми на организма,  отприщват механизмите за усвояване на
горивото  за  хранене  на  клетките  и  те  започват  да  работят  нормално,  започват  до  отделят
енергия, възстановявайки потенциала на системата на тънкото тяло (енергоинформационната
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система), което и нормализира всички процеси. Но трябва да се помни, че при всичко това, ако
се  премахне  атомарният  кислород,  никакви  сили  няма  да  вдигнат  болния,  никой  няма  да
напомпа болния с енергия.

50% от енергията  тънкото  тяло получава от  Вселената  (енергията  на творението):  това е
вълнова енергия с честотата на живия организъм; а 50% от енергията идва от отделяната от
клетките при делението. И тези 100% енергия на тънкото тяло управляват всички процеси в
организма. Това е великата мъдрост на Природата: на човека се дава 50% енергия отвън, 50% -
бъди така добър , доставяй си сам. Ще лежиш на гръб - ще умреш! Особено е важно това, когато
медиците казват: „Край"! Но от Природата в организма са заложени грамадни резерви, в това
число и атомарния кислород, който в комплекс с другите мероприятия ще ви помогне да си
оправите здравето.

Разбира се, всичко казано изисква допълнителни изследвания, но, както си представям, за
съжаление никой в най-близко бъдеще няма да се занимава с тази работа , тъй като по този
начин сам ще опровергае всички съществуващи догми за причините за болестите, и, главно,
изкуствено  накамарените  подходи  към  лечение  на  болестите  със  синтетични  лекарствени
средства, които се оказват безсилни пред микробната флора, населяваща организма ни, която
след такова лечение става все по-вирулентна, т.е. по-заразна.

Както се вижда от изложението и от опита при използване на кислородна вода, придобиван
практически нелегално, възникват повече въпроси,  отколкото отговори има на тях.  Затова и
трябва  да  съществуват  учреждения,  които  да  са  задължени  да  се  заемат  с  това  при
действителната  заинтересованост  за  прилагането  в  живота  на  декларираното  положение  за
грижа за човека.

Народната  медицина  предлага  много  начини  и  средства  от  природен  произход,  които  с
голяма степен на вероятност могат до излекуват това, което не е подвластно на официалната
медицина. Време е усилията да се обединят и да се признае народната медицина за един от
видовете  медицинска  дейност,  за  което  е  подготвен  проект  на  Общоруската  медицинска
асоциация  на  специалистите  по  традиционна  народна  медицина  и  лечителите.  Проектът  е
внесен за разглеждане в Държавната Дума - вече няколко години без резултат. Например моят
лекарски опит и опитът ми на народен лечител са гаранция за това, че с помощта на същата
тази  предложена  кислородна  вода  в  съчетание  с  ултравиолетово  облъчване  на  кръвта,
фактически без каквито и да било загуби, могат да се лекуват хиляди болни, независимо от
характера на заболяванията им, което вие разбрахте от книгата.
Ще напомня, че освен прибора „Хелиос-1", за медицинската практика е създаден и прибор за
лечение  на  всякакви  животни,  практически  без  използването  на  лекарствени  средства  -
„Хелиос-2", а също така - инсталация за използване и в селското стопанство, което позволява да
се повишава 1,5-2 пъти реколтата на всякакви култури, при това без използването на химически
минерални торове или с минималното им количество. Използвайки този прибор, за 3-5 години
практически даже може да се възстанови процесът на естествено плодородие. По такъв начин е
създадена  ефективна  оздравително-екологична  система  на  всички  равнища:  човек,  животни,
растения, земя, за което съответните ведомства знаят. И се получава, че макар тези разработки
да са вече на повече от 25-30 години, няма нужда да се реализират, защото това „ ще надвиши
кислорода" на много НИИ и заводи, изработващи профилна продукция. Като преживееш много
години, идваш до парадоксалния извод: здравият човек в Русия на никого не е нужен.

По отношение на кислородната вода ще кажа: да се въздига в ранга на някаква панацея, не
трябва. Както вече сте разбрали, при всякакво заболяване в организма се увеличава разходът на
кислородна  вода,  в  края  на  краищата  се  стига  до  нейния  дефицит.  На  този  фон се  усилва
влиянието на патологичната флора. Болестите се задълбочават, появяват се нови. Безусловно,
при това организмът се нуждае от помощ, без която той просто не може да мине. Кислородната
вода е именно един от ефективните варианти на такава помощ. Аз бих нарекъл кислородната
вода универсално спомагателно средство за лекуване фактически при всяко заболяване.

И накрая - последното. Много болни, особено читателите на „ЗОЖ", а те са повече от три
милиона, изискват лекарите да им вливат вътрешновенозно кислородна вода, позовавайки се
на моя авторитет.И какво си мислите - лекарите, преодолявайки вътрешното съпротивление, не
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само вливат кислородна вода във вената, но и превръщат този метод в основен при лечението
на различни заболявания.  Какво се получава?  Методът „е тръгнал" не отгоре,  а отдолу, от-
където е възникнала официалната медицина - от източниците на народната медицина.

За  да  се  облекчи  живота  на  лекарите,  довеждам  до  знание,  че  Ижевската  държавна
медицинска  академия  в  лицето  на  Републиканския  център  за  активна  хирургична
имунокорекция,  е  пуснала  в  обръщение  информационно  писмо  „Прилагането  на
вътрешносъдово вливане на ниско концентрирани разтвори на кислородна вода в клиничната
практика"  (Ижевск,  2002),  чиито  сътрудници,  а  и  други  лекари,  вече  широко  използват
кислородната вода в своята лечебна практика, за което вие вече знаете от интервюто с професор
В.Ситников.

Както  виждате  -  „ледът  се пропука"  и  да  се спре процесът  на  по-широко  внедряване  на
кислородната вода в клиничната практика, мисля, на Министерството на Здравето РФ вече няма
да се отдаде. Напротив, ръководството му трябва по всякакъв начин да съдейства проявата на
грижата за здравето на гражданите на Русия да стане дело. Какво пък - ще поживеем, ще видим.
Аз  по  натура  съм  оптимист.  Предполагам,  че  с  използването  на  кислородната  вода  в  ме-
дицинската практика ние ще откриваме все нови и нови свойства на този препарат.

Завършвайки книгата, искам да приведа стихове със смисъл, които намерих в архива си.
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