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Υπεροξείδιο του Υδρογόνου H2O2. 
Η θεραπεία του ενός λεπτού. Το μυστικό που θεραπεύει σχεδόν κάθε ασθένεια! 

by Εναλλακτική ∆ράση 
 
Αυτά που θα διαβάσετε παρακάτω αποτελούν απόσπασμα από το βιβλίο The One-

Minute Cure: The Secret to Healing Virtually All Diseases της Madison Cavanaugh και 
αναφέρεται στη θεραπευτική χρήση του Υπεροξειδίου τους Υδρογόνου ή αλλιώς γνωστού ως 
οξυζενέ. Και για να σας προλάβουμε, το κοινό οξυζενέ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για 
θεραπευτική χρήση. Το βιβλίο αναφέρεται στο Υπεροξείδιο του Υδρογόνου με πυκνότητα 
35% Food Grade  (μπορείτε να το αναζητήσετε ως Η2Ο2 35% Food Grade), ενώ το κοινό 
οξυζενέ έχει πυκνότητα 3% και πολλά - πολλά χημικά τα οποία δεν τα θέλετε στο σώμα σας. 

Το βιβλίο και τα αποσπάσματα που θα βρείτε παρακάτω έφτασε στα χέρια μας έπειτα 
από μετάφραση της αναγνώστριας της Εναλλακτικής ∆ράσης Εύης Κομπογιάννη - Κρικώνη, την 
οποία ευχαριστούμε θερμά. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχουν 
θεραπευτεί ή έχουν βοηθηθεί να θεραπευτούν χιλιάδες άνθρωποι από πολύ σοβαρές παθήσεις, 
όπως το AIDS, τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, το Πάρκινσον, το ∆ιαβήτη, τον Καρκίνο και 
πληθώρα άλλων παθήσεων. Για τους Αγγλομαθείς, μπορείτε να διαβάσετε και τα ενδιαφέροντα 
σχόλια - κριτικές του βιβλίου που θα βρείτε στην amazon. 

Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται η θεραπευτική του δράση, οι δοσολογίες και ο τρόπος 
παρασκευής και διάλυσης. Αν και σκοπός μας δεν είναι η διαφήμιση του βιβλίου, εντούτοις 
πιστεύουμε ότι αξίζει να το διαβάσετε και να το ερευνήσετε. Και ως πραγματικοί ερευνητές, 
διαβάστε το βιβλίο αυτό χωρίς προκαταλήψεις και μην παραλείψετε να ερευνήσετε και τον 
πιθανό αντίλογο ώστε να εξάγετε σωστά συμπεράσματα. 

Οι πληροφορίες που πρόκειται να διαβάσετε σε αυτό το βιβλίο, όχι μόνο θα σας 
σοκάρουν, όχι μόνο θα προκαλέσουν θυμό αλλά παράλληλα θα σας συναρπάσουν. Θα σας 
συναρπάσουν επειδή η απλούστατη θεραπεία που παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες αν και 
μπορεί να αποτελεί σχεδόν τη μοναδική πανάκεια που έχει πέσει ποτέ στην αντίληψη σας, 
σκόπιμα έχει αποσιωπηθεί από εκείνους που νοιάζονται ελάχιστα για την υγεία των ανθρώπων 
αλλά τα μέγιστα για τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα. Θα θυμώσετε επειδή πιθανώς είχατε 
συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, που υπέφεραν μάταια από ασθένειες που θα 
μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή ακόμα και να έχουν πεθάνει, επειδή αυτές οι πληροφορίες 
δεν δημοσιοποιήθηκαν στο βαθμό που θα έπρεπε. Τέλος, θα σας συναρπάσουν, επειδή η απλή 
αυτή θεραπεία που αποτελεί το αντικείμενο αυτού του βιβλίου ίσως να είναι αυτό που οι θερμοί 
υποστηρικτές της αποκαλούν «το μεγαλύτερο θεραπευτικό θαύμα όλων των εποχών». 

Ίσως, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι, δυσκολευτείτε να πιστέψετε ότι κάποια 
θεραπεία, ουσία ή παράγοντας πράγματι έχει τόσο εκτεταμένο και ευρύ φάσμα 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη θεραπεία ασθενειών. Έχετε κάθε λόγο να είστε δύσπιστοι. 
Ίσως και να σκέφτεστε, «Πώς κάτι τόσο απλό, μπορεί πράγματι να είναι η απάντηση σε όλα τα 
σύνθετα προβλήματα της υγείας»; 

Είναι όμως γεγονός ότι συχνά οι πιο απλές έννοιες είναι και οι πιο ισχυρές – αν και 
συνήθως οι πιο περιφρονημένες. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά αιώνων έχουμε προγραμματιστεί ως 
κοινωνία να θεωρούμε τη θεραπεία μιας ασθένειας πολύπλοκη και δυσνόητη επιστήμη που 
πολύ ορθώς πρέπει να αφήνουμε στα χέρια των γιατρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
εξαρτόμαστε σχεδόν αποκλειστικά από τις πληροφορίες που μας παρέχουν οι γιατροί και οι 
αρχές υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι συνήθως αγνοούν τις εναλλακτικές θεραπευτικές 
επιλογές που μπορεί να είναι οι καταλληλότερες για τη θεραπεία ασθενειών από ότι οι 
συμβατικές ιατρικές μέθοδοι που περιλαμβάνουν φάρμακα, χειρουργικές επεμβάσεις, 
ακτινοβολίες και λοιπά. 

www.imdleo.gr

https://www.imdleo.gr/index.htm
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Αυτό που πρόκειται να μάθετε από αυτό το βιβλίο είναι μια απλή, ανέξοδη θεραπεία, που 
μπορεί να χορηγήσει ο ίδιος ο ασθενής στον εαυτό του, κατ’ οίκον, σε λιγότερο από ένα λεπτό 
και στοιχίζει σε 1,5 σεντς την ημέρα. Περίπου 15.000 Ευρωπαίοι γιατροί, φυσιοπαθητικοί και 
ομοιοπαθητικοί έχουν χορηγήσει αυτή την εκπληκτική θεραπεία σε πάνω από 10 εκατομμύρια 
ανθρώπους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών, για την αντιμετώπιση πάνω από 50 
διαφορετικών ασθενειών, αν και στις Η.Π.Α είναι σχετικά άγνωστη για λόγους που θα γίνουν 
σαφείς διαβάζοντας το υπόλοιπο βιβλίο. 

Το πιο σημαντικό στοιχείο στο ανθρώπινο σώμα. 
Για να διαλυθούν οι σύνθετες θεραπευτικές μέθοδοι που έχει δημιουργήσει ο κλάδος της 

ιατρικής και οι φαρμακοβιομηχανίες – και να ανακαλύψουμε το δρόμο προς την πραγματική 
θεραπεία – πρέπει να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον πυρήνα της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 70%-80% νερό – και το νερό αποτελείται από 
89% οξυγόνο κατά βάρος. Συνεπώς αποτελείται από οξυγόνο το 62% με 71% του σώματος 
και είναι το πιο άφθονο και βασικό συστατικό του. 

Το 90% όλης της βιολογικής μας ενέργειας προέρχεται από το οξυγόνο. Είναι το 
απαραίτητο στοιχείο που χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα όχι μόνο για να επιβιώσει αλλά και 
προκειμένου να έχει τα απαραίτητα επίπεδα ενέργειας, να λειτουργεί σωστά και να γίνεται 
παραγωγικότερο. 

Σκεφτείτε, για παράδειγμα, πως ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει για εβδομάδες ή και 
μήνες χωρίς τροφή και να ζήσει αρκετές ημέρες χωρίς νερό. Αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει 
πάνω από λίγα λεπτά χωρίς οξυγόνο. 

Εντούτοις αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι 
αυτό ακριβώς το συστατικό που μας κρατά στη ζωή είναι και το μυστικό που μας κρατά μακριά 
από την ασθένεια. Οι γιατροί ειδικά, θα έβρισκαν τη θεωρία της θεραπείας σχεδόν όλων των 
ασθενειών με οξυγόνο, μάλλον απλοϊκή και χωρίς αναγνωρισμένη αξία. 

Το περίεργο όμως είναι ότι το οξυγόνο ήδη χρησιμοποιείται στην ιατρική. Η χορήγηση 
οξυγόνου εφαρμόζεται για να διευκολύνει προβλήματα υγείας όπως το εμφύσημα και η 
πνευμονία που εξασθενίζουν την ικανότητα του σώματος να εισαγάγει ικανοποιητικές 
ποσότητες οξυγόνου. Το υπερβαρικό (υπερσυμπιεσμένο) οξυγόνο χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση της δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, τη γάγγραινα και τη νόσο του 
δύτη. Το οξυγόνο επίσης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υποβοηθούμενης υποστήριξης ζωής 
ή σε ασθενείς που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Ετοιμοθάνατοι ασθενείς στους 
οποίους χορηγούνται πρόσθετες δόσεις οξυγόνου, συχνά παραμένουν στη ζωή για μεγαλύτερο 
διάστημα από όσο θα ζούσαν χωρίς την παροχή του. 

Εντούτοις, επειδή το οξυγόνο σπάνια έχει χρησιμοποιηθεί από τον ιατρικό κλάδο ως 
πρώτη γραμμή άμυνας για την πρόληψη, πόσο μάλλον για τη θεραπεία ασθενειών, δεν έχει 
πάρει τη θέση που του αρμόζει ως το φάρμακο που θεραπεύει σχεδόν τα πάντα. 

Η επιστημονική και ιατρική κοινότητα ανέκαθεν γνώριζαν ότι το οξυγόνο αποτελεί τη βάση 
της ζωής και χωρίς αυτό οι άνθρωποι πεθαίνουν. Αυτή η θεμελιώδης αλήθεια έχει καλυφθεί ανά 
τους αιώνες από άσχετες θεωρίες και η σπουδαιότητα της έχει εντελώς επισκιαστεί από τον 
«Πύργο της Βαβέλ» που δημιούργησε ο κλάδος της ιατρικής. 

Αυτό το βιβλίο θα σας δώσει χειροπιαστές αποδείξεις ότι η πρωταρχική αιτία όλων των 
ασθενειών συνδέεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με την ανεπάρκεια οξυγόνου. Στην 
πραγματικότητα, πολλές από τις σύνθετες (και πανάκριβες) θεραπείες που προσφέρει η 
σύγχρονη ιατρική, επωφελούνται από την επίδραση του οξυγόνου πάνω στα νεκρωμένα 
κύτταρα. Οι περισσότερες συμβατικές θεραπείες κατά του καρκίνου, για παράδειγμα, 
συμπεριλαμβανομένων της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας, παράγουν συνθήκες που 
ενεργοποιούνται από το οξυγόνο, σκοτώνοντας έτσι τα καρκινικά κύτταρα. Ένα άλλο φάρμακο 
για τον καρκίνο, η Βερτεπορφίνη, αυξάνει τα ποσοστά οξυγόνου στο εσωτερικό των καρκινικών 
όγκων με αποτέλεσμα να τους εξαλείφει πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με την ακτινοβολία.  
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Η Ιντερφερόνη που χορηγείται για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, οφείλει 
την αποτελεσματικότητα της στο γεγονός ότι αυξάνει τα ποσοστά οξυγόνου στο σώμα. Κάποιος 
θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι πολλά φάρμακα στηρίζουν την αποτελεσματικότητα τους στην 
αρχή της οξυγόνωσης που περιγράφεται εδώ, αλλά αυτά τα φάρμακα κοστίζουν δεκάδες 
χιλιάδες περισσότερο από την αυτοχορηγούμενη θεραπεία της δεκάρας ανά ημέρα που 
παρουσιάζω εδώ. Επιπλέον η θεραπεία αυτή δεν περιλαμβάνει καμία από τις δυσμενείς 
παρενέργειες που σχετίζονται με τοξικά φάρμακα και άλλες ριζικές ιατρικές θεραπείες. 

Παρόλο που η θεμελιώδης αρχή που κρύβεται πίσω από την οξυγονοθεραπεία του ενός 
λεπτού βασίζεται σε μια αλήθεια που γεννήθηκε πριν από έναν αιώνα, ανακαλύπτεται τώρα εκ 
νέου και βρίσκεται ξανά στη διάθεση του σύγχρονου κόσμου. Όπως συμβαίνει με κάθε νέα 
ανακάλυψη, πρέπει απαραιτήτως να περάσει μέσα από 3 στάδια: Πρώτα, γελοιοποιείται. 
Κατόπιν υφίσταται σφοδρή επίθεση. Και τελικά, γίνεται αποδεκτή ως αυταπόδεικτη. 

Η αλήθεια που περιέχεται στο βιβλίο αυτό θεωρείται ήδη αυταπόδεικτη από ανθρώπους 
σε πολλά μέρη του κόσμου. Πολλοί άνθρωποι διαπίστωσαν ότι μια απλή διαδικασία που 
λαμβάνει χώρα στο σπίτι και που περιλαμβάνει μια οξυγονούχα ουσία, αντιπροσωπεύει ένα 
πρωτοποριακό θεραπευτικό πρότυπο. Καθώς αυτή η ασφαλής, αποτελεσματική, φυσική και 
ανέξοδη μέθοδος ίασης που εφαρμόζεται τόσο στα ήπια προβλήματα υγείας όσο και στις πιο 
εκφυλιστικές ασθένειες που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα, όπως Έιτζ, καρκίνο, 
καρδιοπάθεια, Αλτζχάιμερ και Πάρκινσον, ανακαλύπτεται από όλο και περισσότερους 
ανθρώπους, όχι μόνο θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων αλλά θα βοηθήσει και 
στην επίλυση της κρίσης που βιώνει το εθνικό σύστημα υγείας. 

Έγραψα αυτό το βιβλίο με την ελπίδα ότι αυτή η θεραπεία θα γίνει αποδεκτή από 
περισσότερους γιατρούς, όχι μόνο στις Η.Π.Α αλλά παντού στον κόσμο και θα αποτελέσει 
πολύτιμο εργαλείο των σύγχρονων ιατρικών μεθόδων. Οραματίζομαι έναν κόσμο όπου όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι θα παίρνουν τον έλεγχο της υγείας τους στα χέρια τους και θα 
θεραπεύονται εφαρμόζοντας αυτή τη θεραπεία. Έναν κόσμο απαλλαγμένο σχεδόν από κάθε 
ασθένεια. 

Madison Cavanaugh 
 
Στο κεφάλαιο αυτό (1), αποκαλύπτω το μυστικό της οξυγόνωσης του σώματος σας με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποκρούει κάθε ασθένεια και στην περίπτωση που ήδη νοσείτε σας δίνω 
έναν εύκολο τρόπο ώστε να απαλλαγείτε από τη νόσο. Η οξυγονοθεραπεία που 
παρουσιάζεται εδώ, στην πραγματικότητα δεν θεραπεύει την ασθένεια, αλλά δημιουργεί 
τις συνθήκες εκείνες στο σώμα σας που κάνουν αδύνατη την παραμονή 
μικροοργανισμών, ιών, επιβλαβών βακτηρίων και παθογόνων. Επομένως θα δώσετε τη 
δυνατότητα στο σώμα σας να αυτοθεραπεύεται αποτελεσματικά. 

Η Ασθένεια είναι κερδοφόρα επιχείρηση: Η τρομερή αλήθεια! 
Στατιστικό στοιχείο: Οι Αμερικανοί ξοδεύουν περισσότερα για υγειονομική περίθαλψη, 

ωστόσο νοσούν περισσότερο από κάθε άλλο έθνος στον κόσμο. Εμφανίζουν υψηλή συχνότητα 
παθήσεων όπως καρκίνο, καρδιοπάθεια, διαβήτη, ρευματική αρθρίτιδα, πνευμονοπάθειες και 
πλήθος άλλων ασθενειών παρόλο που όλες αυτές οι ασθένειες είναι αποτρέψιμες και ιάσιμες. 

Ωστόσο, είναι λυπηρό το γεγονός ότι παρά τις υπερβολικές δαπάνες σε θεραπευτικές 
αγωγές και φάρμακα, οι Αμερικανοί είναι πιο άρρωστοι από ποτέ. Κάποιος μπορεί εύλογα να 
αναρωτηθεί γιατί τα αποκαλούμενα «θαυματουργά φάρμακα» που κατασκευάζονται και 
προωθούνται από τις φαρμακευτικές εταιρίες -για να μην αναφέρω ιατρικές «καινοτομίες» που 
χαίρουν μεγάλων επαίνων- δεν έχουν προλάβει αλλά ούτε και θεραπεύσει τις αρρώστιες σε 
αυτή τη χώρα. Η απάντηση είναι η ακόλουθη: Η ασθένεια είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση. 

Οι Αμερικανοί δαπανούν πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια για υγειονομική 
περίθαλψη και αυτό το νούμερο αναμένεται να φτάσει τα 3 τρις μέχρι το τέλος της δεκαετίας. 
Πάνω από το 1 τρις δολάρια που δαπανάται πηγαίνει σε φαρμακευτικά σκευάσματα. 
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Με τέτοιους τζίρους, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο από μέρους των φαρμακοβιομηχανιών 
για να προάγουν με οποιονδήποτε τρόπο την δημόσια υγεία. Πρόκειται για την πιο κερδοφόρα 
βιομηχανία στον κόσμο, που απολαμβάνει έναν μέσο όρο κέρδους της τάξης του 30.000% με 
50.000% από τα φάρμακα, πέρα από το κόστος των πρώτων υλών. Συχνά οι προμήθειες τους 
αγγίζουν το 569.000%! Ένας λογικός μέσος επιχειρηματίας δεν θα τολμούσε να εγκαταλείψει 
τέτοια κέρδη και θα έκανε σχεδόν τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η αγελάδα από την οποία 
αρμέγει τρισεκατομμύρια δολάρια θα παραμείνει άθικτη. 

Κατά συνέπεια η φαρμακοβιομηχανία έχει δημιουργήσει ένα καρτέλ διακίνησης φαρμάκων 
που αποτελείται από έναν στρατό ανθρώπων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα τους 
(λομπίστες) και που επηρεάζουν όχι μόνο ολόκληρη την ιατρική βιομηχανία αλλά επίσης το 
Αμερικάνικο Κογκρέσο και κατ’ επέκταση τις ζωές ολόκληρου του Αμερικάνικου πληθυσμού. Οι 
φαρμακευτικές εταιρίες δαπανούν τεράστια χρηματικά ποσά για να πείσουν τους γιατρούς να 
συνταγογραφούν στους ασθενείς τα δικά τους φάρμακα· για να πείσουν τους Αμερικανούς, 
μέσα από καταιγισμό διαφημίσεων, ότι έχουν πρόβλημα υγείας και να καταφέρουν το Κογκρέσο 
να περάσει νομοθεσία που θα διασφαλίζει τη συνεχή εισροή των κερδών τους. 

Αναφορικά: Μια πρόσφατη ερευνητική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
δημοφιλούς εκπομπής «Εξήντα λεπτά» του καναλιού CBS, αποκάλυψε ότι: «Τα μέλη του 
Κογκρέσου είναι λιγότερα, με αναλογία 2 προς 1, από τους εκπροσώπους συμφερόντων 
(λομπίστες) της φαρμακευτικής βιομηχανίας που δαπανά περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια 
ετησίως συνεισφέροντας σε προεκλογικές εκστρατείες και αναλαμβάνοντας τις δαπάνες των 
εκπροσώπων της οι οποίοι προστατεύουν τα κέρδη της». Για το λόγο αυτό, οι εκπρόσωποι των 
φαρμακευτικών δεν χάνουν σχεδόν ποτέ μια πολιτική μάχη που επηρεάζει τα κέρδη της. Στην 
πραγματικότητα, έχουν κατατεθεί πάνω από 1.500 νομοσχέδια στην Βουλή των 
Αντιπροσώπων, τα τελευταία 8 χρόνια που αφορούν φαρμακευτικά θέματα και οι 
φαρμακοβιομηχανίες, σχεδόν ανεξαιρέτως, πήραν αυτό που ήθελαν. 

Η βιομηχανία των φαρμάκων έχει περισσότερα κέρδη όταν οι άνθρωποι 
αρρωσταίνουν παρά όταν είναι υγιείς. Επομένως κατασκευάζονται φάρμακα που μόνο 
ανακουφίζουν από τα συμπτώματα αλλά δεν θεραπεύουν την ασθένεια. Το ενδιαφέρον είναι 
εστιασμένο στη διατήρηση των ασθενειών επειδή τα πολλά λεφτά έρχονται από τα φάρμακα 
που διατίθενται σε χρόνιες παθήσεις. Εντούτοις, η έξυπνη προπαγάνδα των φαρμακευτικών 
που τις κάνει να φαίνονται ως οι σωτήρες της ανθρωπότητας -σωτήρες που βρίσκουν θεραπείες 
και σώζουν ανθρώπινες ζωές- έχει καταφέρει με επιτυχία να μας εξαπατά ώστε να τις 
αντιμετωπίζουμε με δέος, ευλάβεια και σεβασμό για τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια υγεία. 

Η ειρωνεία του πράγματος είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πεθάνει από 
αποτρέψιμες ασθένειες παρά σε όλους συνολικά τους πολέμους του κόσμου, ως συνέπεια της 
επιχείρησης του φαρμάκου. Αυτοί οι θάνατοι δεν προήλθαν μόνο από τη χρήση φαρμάκων 
(όπως οι 106.000 θάνατοι ετησίως από τις παρενέργειες των φαρμάκων) αλλά από την 
καταστολή πληροφοριών που ασκεί η εν λόγω βιομηχανία στις μη-φαρμακευτικές εναλλακτικές 
επιλογές που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τόσους θανάτους. 

Οι φαρμακευτικές εταιρίες χρησιμοποιούν τη δύναμη τους σε καθημερινή βάση καθώς και 
απεριόριστους οικονομικούς πόρους, ώστε να αποτρέπουν τους γιατρούς από τη 
συνταγογράφηση φυσικών σκευασμάτων -ενώ οι ισχυροί λομπίστες καταφέρνουν ακόμα και το 
Κογκρέσο να απορρίπτει εδραιωμένα στοιχεία για φυσικά θεραπευτικά σκευάσματα. Αν κάνετε 
μια έρευνα, θα ανακαλύψετε ότι αυτό πράγματι ισχύει. Έχουν διαμορφώσει έναν τέλειο 
λαβύρινθο χειραγώγησης, ελέγχου, διείσδυσης και οικονομικών κινήτρων ώστε να εξαπατούν 
συστηματικά εκατομμύρια ανθρώπους κάνοντας τους να πιστεύουν ότι τα φάρμακα είναι η μόνη 
λύση για την αρρώστια. 

Αυτή η πλάνη έχει γίνει τόσο ισχυρή μετά από τη χρόνια πλύση εγκεφάλου που έχουμε 
υποστεί, που έχουμε φτάσει στο σημείο να πιστεύουμε ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε όταν 
αρρωσταίνουμε είναι απλά να παίρνουμε ένα χάπι και θα νιώσουμε αμέσως καλύτερα. 
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Σύμφωνα με ένα άρθρο που ανάρτησε τον Ιούνιο του 2008 στο δημοφιλές ενημερωτικό δελτίο 
του για τη φυσική υγεία, ο ∆ρ Joseph Mercola: «Όσο  κι αν θέλουν να σας πείσουν οι 
φαρμακευτικές ότι είναι φυσιολογική η καθημερινή λήψη φαρμάκων, δεν είναι. Η λήψη 
φαρμάκων πρέπει να αποτελεί σπάνια εξαίρεση». 

∆εν είναι παρήγορο το γεγονός ότι ο Κρατικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων 
(FDA) στις Η.Π.Α, που δημιουργήθηκε για την προάσπιση της δημόσια υγείας, έχει ως 
προτεραιότητα την προώθηση των φαρμάκων και των οικονομικών συμφερόντων των 
φαρμακευτικών εταιριών. Κι αυτό επειδή πολλά στελέχη της ανώτατης διοίκησης και μέλη των 
συμβουλευτικών επιτροπών του, δέχονται πάνω από $ 50.000 έκαστος για εταιρικές 
επιχορηγήσεις, συμβάσεις και αμοιβές για μελέτες σκοπιμότητας από φαρμακευτικές εταιρίες. 
Μόνον όταν έγινε γνωστό το σκάνδαλο με το φάρμακο Vioxx αποκαλύφθηκε το πραγματικό 
πρόσωπο του FDA καθώς και ο λόγος της επιείκειας του ως προς την βιομηχανία που 
υποτίθεται ότι επόπτευε. Το 2004, η Merck κυκλοφόρησε το Vioxx για την θεραπεία των 
αρθριτικών καθώς και για άλλες παθήσεις που συνοδεύονται από χρόνιο ή οξύ πόνο. Αργότερα, 
αποκαλύφθηκε ότι η Merck είχε σκοπίμως αποσιωπήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής από 
το Vioxx. Η διεθνής ιατρική κοινότητα αποδοκίμασε τον FDA, όχι μόνο επειδή έκανε τα στραβά 
μάτια όσο συνέβαινε αυτό αλλά και επειδή συνεργάστηκε με τη Merck στη συγκάλυψη της 
αλήθειας. Ο ∆ρ Richard Horton εκδότης του «The Lancet» (ένα από τα πιο σεβαστά ιατρικά 
περιοδικά στον κόσμο) έκανε το εξής σχόλιο για την ανεύθυνη συμπεριφορά του FDA: «Αυτή η 
αποκάλυψη, καταδεικνύει τις απίστευτες αποτυχίες της Merck όσον αφορά τον εσωτερικό 
μηχανισμό που διαθέτει για την επιτήρηση των φαρμάκων μετά τη διάθεση τους, καθώς και τις 
θανατηφόρες αδυναμίες του μηχανισμού ελέγχου και επιτήρησης του κρατικού οργανισμού 
φαρμάκων και τροφίμων». Το Vioxx έκτοτε σταμάτησε να διατίθεται στην αγορά. 

Αυτή η απλή και ανέξοδη θεραπεία που εξαλείφει την ασθένεια απειλεί το φαρμακευτικό 
καρτέλ των τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως αναλύσαμε και προηγουμένως, όταν κάτι 
απειλήσει τα βασικά κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένης μιας επικείμενης 
νομοθεσίας), θα κατασταλεί, θα ασκηθούν πιέσεις εναντίων του ή θα του αποδοθούν μομφές με 
στόχο την γελοιοποίηση, θα απαγορευτεί και θα χάσει την αξιοπιστία του. 

Και ενώ η συγγραφή αυτού του βιβλίου βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν παρθεί ήδη μέτρα, στο 
παρασκήνιο, για την απόσυρση του υπεροξειδίου του υδρογόνου από την αγορά, επειδή 
αποτελεί απειλή για τα έσοδα της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Οι φαρμακευτικές εταιρίες 
αναζητούν νόμιμους τρόπους για να δυσφημίσουν το κατάλληλο για βρώση υπεροξείδιο του 
υδρογόνου, αποκαλώντας το επικίνδυνο, παρόλο που έχει αναγνωριστεί ως γενικά ασφαλές 
από τον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων. 

Όσον αφορά το θέμα αυτό, θεωρώ άκρως εγκληματική την απόκρυψη των πληροφοριών 
που αφορούν στα θεραπευτικά οφέλη του κατάλληλου για πόση υπεροξειδίου του υδρογόνου – 
ειδικά αφού η διάδοση αυτών, όχι μόνο θα έσωζε ανθρώπινες ζωές αλλά επίσης θα βελτίωνε 
την ίδια την ποιότητα ζωής. 

Οι λόγοι για τους οποίους η θεραπευτική χρήση του βρώσιμου (Food Grade) υπεροξειδίου 
του υδρογόνου (Η2Ο2) αποτελεί την πιο εκπληκτική θεραπεία που έχει εμφανιστεί στον 
ορίζοντα της υγείας και της θεραπείας, είναι επταπλοί: 

1)  Η θεραπευτική χρήση του πόσιμου υπεροξειδίου του υδρογόνου είναι μια συστημική 
θεραπεία (δηλ. επηρεάζει την ολότητα του σώματος, παρά ένα συγκεκριμένο όργανο ή μέρος 
του). Συνεπώς δημιουργεί ένα περιβάλλον στο σώμα που το καθιστά ικανό να αυτοθεραπεύεται 
σχεδόν από όλες τις ασθένειες που προκαλούνται από ιούς, επιβλαβή βακτήρια, τοξίνες, 
παθογόνους μικροοργανισμούς και παθογόνα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ των άλλων: 
καρκίνο, Έιτζ, Αλτζχάιμερ και Πάρκινσον, διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά 
πλάκας, καρδιακές παθήσεις, έλκος, άσθμα και πολλοί άλλοι τύποι ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένης της γρίπης. 
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2) Σε αντίθεση με άλλες αποκαλούμενες «θεραπείες» που τείνουν να επικεντρώνονται 
υπερβολικά σε μικρές λεπτομέρειες βιοχημείας, η οξυγονοθεραπεία μέσω του βρώσιμου 
υπεροξειδίου του υδρογόνου διασφαλίζει την παροχή του πιο άφθονου και απαραίτητου 
στοιχείου του  ανθρώπινου σώματος. Το σώμα μπορεί να χρειάζεται μια σειρά διαφορετικών 
στοιχείων και θρεπτικών συστατικών όπως το συνένζυμο q10 (γνωστό και ως ουβικινόνη), το 
μαγνήσιο, Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και λοιπά, ωστόσο, μόνο το οξυγόνο είναι τόσο ζωτικής 
σημασίας που μια ανεπαρκής παροχή του αναγκάζει το σώμα να αναπτύσσει ασθένειες, ενώ η 
απουσία του προκαλεί το θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά. Το οξυγόνο καθιστά δυνατή την ύπαρξη 
ζωής και για το λόγο αυτό αποτελεί έγχυση «ζωτικής δύναμης». 

3) ∆ιάφορα έντυπα και περιοδικά που διακηρύσσουν τα θεραπευτικά οφέλη άλλων 
προϊόντων υγιεινής διατροφής συνήθως παράγονται από άτομα που έχουν οικονομικές 
απολαβές από την πώληση αυτών των προϊόντων (τα οποία συνήθως αποφέρουν μεγάλο 
ποσοστό κέρδους). Συνεπώς η ακρίβεια και η αξιοπιστία τέτοιων πληροφοριών είναι αμφίβολη. 
Αντίθετα, οι πληροφορίες που περιέχει το βιβλίο αυτό (όπως και η περισσότερη βιβλιογραφία 
που πιθανώς βρείτε σε σχέση με τα θεραπευτικά οφέλη του βρώσιμου υπεροξειδίου του 
υδρογόνου) δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το βρώσιμο Η2Ο2 είναι ένα χημικό το οποίο 
έχει πολύ μικρό ποσοστό κέρδους και είναι ευρέως διαθέσιμο, γεγονός που καθιστά ανέφικτη 
την υπερτιμολόγησή του από κερδοσκόπους. Το βρώσιμο υπεροξείδιο του υδρογόνου κοστίζει 
μόνο 1,5 σεντ ημερησίως για την προτεινόμενη δοσολογία και η χορήγηση του διαρκεί λιγότερο 
από ένα λεπτό. Άλλοι ισχυρίζονται ότι έχουν κατασκευάσει μηχανήματα που παράγουν νερό 
κορεσμένο σε οξυγόνο, το οποίο υποθετικά παρέχει μια πλούσια πηγή επιπλέον οξυγόνου σε 
μια εξαιρετικά απορροφήσιμη μορφή - αλλά θα πληρώσετε μια μικρή περιουσία (έως και $3.980 
) και στην καλύτερη περίπτωση θα έχετε τα ίδια οφέλη με εκείνα που θα είχατε με το ελάχιστο 
κόστος που συνεπάγεται η χρήση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. 

4)  Σε αντίθεση με άλλες θεραπείες που εφαρμόζονται μόνο σε ένα ορισμένο ποσοστό του 
πληθυσμού, η οξυγονοθεραπεία μέσω του βρώσιμου υπεροξειδίου του υδρογόνου έχει 
παγκόσμια εφαρμογή (με εξαίρεση τους ανθρώπους που έχουν υποστεί μεταμόσχευση 
οργάνου). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στα κατοικίδια. 

5)  Οι συμβατικές θεραπείες συνήθως βλάπτουν τα κύτταρα του σώματος κατά την 
διαδικασία της «θεραπείας» της ασθένειας. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα και οι ιατρικές αγωγές 
όπως η χημειοθεραπεία, αποτελούν παραδείγματα τέτοιων θεραπειών οι οποίες όχι μόνο 
βλάπτουν τα υγιή κύτταρα αλλά καταστέλλουν και το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος τη 
στιγμή που το χρειάζεται περισσότερο. Η χρήση του Η2Ο2, από την άλλη πλευρά, δημιουργεί 
τις συνθήκες εκείνες στο σώμα, οι οποίες σκοτώνουν ιούς, βλαβερά βακτήρια, τοξίνες, 
παθογόνα και μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την 
ζωτικότητα των κυττάρων που είναι απολύτως υγιή. Λόγω των αυξημένων ποσοστών οξυγόνου 
που επιφέρει το Η2Ο2, ενισχύεται και το ανοσοποιητικό σύστημα καθιστώντας το σώμα ικανό 
να απαλλαγεί από την ασθένεια και να αποθεραπευθεί. 

6)  Πολλές αποκαλούμενες «θεραπείες» είναι απλώς μεταμφιεσμένες τάσεις και μανίες 
που ευδοκιμούν στο χώρο της υγείας. Έχοντας γίνει μάρτυρας πολλών τέτοιων τάσεων και 
μανιών που έχουν ανακηρυχθεί πανηγυρικά θαυματουργές, ενώ λίγο αργότερα έρχονται άλλες 
μελέτες να τις αναιρέσουν (τις οποίες επίσης υποκινεί το κέρδος), αποφάσισα να θεωρώ 
αξιόπιστες μόνο εκείνες που έχουν αντέξει στο χρόνο. Η επιτυχής θεραπευτική χρήση του 
υπεροξειδίου του υδρογόνου εφαρμόζεται εδώ και πάνω από 170 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα, παρόλο που η χρήση του υφίσταται εκτεταμένη καταστολή (εδώ) στις Η.Π.Α. 

 7)  Η εφαρμογή θεραπειών που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία που καλύπτουν 
μόνο ένα μικρό κομμάτι της βιοχημείας του ανθρώπινου οργανισμού, είναι παρόμοια με το να 
μαγειρεύεις στα τυφλά. Είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν ανεπιθύμητες παρενέργειες (π.χ. 
όταν υπερβεί κανείς τη δοσολογία μιας βιταμίνης, μπορεί να επιβαρύνει αδικαιολόγητα το 
συκώτι του, ή όταν κανείς καταναλώνει κολλοειδή άργυρο για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί 
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να εκδηλώσει υπερμελάγχρωση του δέρματος. Η οξυγονοθεραπεία αντίθετα, λαμβάνει υπόψη 
τα χημικά συστατικά του ανθρώπινου οργανισμού και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση μέσα στα 
πλαίσια των βιοχημικών παραμέτρων του σώματος. Εφόσον το υπεροξείδιο του υδρογόνου 
διαλύεται μέσα σε αποσταγμένο νερό, έχει την προτεινόμενη πυκνότητα και λαμβάνεται με άδειο 
στομάχι μεγιστοποιούνται τα συστατικά που φέρει για την καταπολέμηση της ασθένειας και οι 
ανεπιθύμητες παρενέργειες σχεδόν εκμηδενίζονται. 

Μετάφραση: Εύη Κομπογιάννη - Κρικώνη 
 
Σημειώσεις: 
Η Εναλλακτική ∆ράση δεν έχει τα δικαιώματα του βιβλίου, ούτε κάποιο εμπορικό κέρδος ή 

οποιοδήποτε όφελος από αυτό. H Εναλλακτική ∆ράση δεν έχει κανένα οικονομικό ή άλλου 
είδους όφελος από την πώληση H2O2 35% Food Grade. 

Η Εναλλακτική ∆ράση δεν είναι σε θέση ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να διαψεύσει τους 
ισχυρισμούς της συγγραφέως. Η Εναλλακτική ∆ράση δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις για το 
πως μπορεί να προμηθευτεί κάποιος H2O2 35% Food Grade. 

 

Πηγή: http://enallaktikidrasi.com/2014/02/i-therapeia-tou-enos-leptou-to-mystiko-pou-therapeyei-sxedon-
kathe-astheneia/#ixzz2v5NzogGO 
 
ΣΗΜ. (ΛΜ∆): Καλύτερα, βάσει και όσων γράφονται στο κείμενο, να λέμε ότι η χρήση του H2O2 είναι 
υποβοηθητική στη θεραπεία ασθενειών, και όχι ακριβώς θεραπευτική. Εξ άλλου η θεραπεία είναι 
και ζήτημα της ψυχής, εφ' όσον κατά τους αγίους της Εκκλησίας μας ο άνθρωπος είναι δισύνθετος, 
αποτελούμενος από ψυχή και σώμα. Και επειδή η ψυχή ζωοποιεί το σώμα, χρειάζεται να δίδεται 
προτεραιότητα στην ψυχική υγεία, χρησιμοποιώντας τα μέσα που μας παρέχει η Εκκλησία (τα Μυστήρια, 
τον αγιασμό, την προσευχή κλπ).  
∆είτε πχ. για τη δύναμη του αγιασμού στα «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» από τις 
έρευνες (+2 βίντεο): https://www.imdleo.gr/diaf/2015/03/nero.html 

Η δύναμη και τα θαύματα του Σταυρού, των Θεοφανείων και του Τσερνομπίλ. 

https://www.imdleo.gr/diaf/2011/05/STAYROS+Theofaneia+Chernobyl.pdf 

Το παρόν (εκτυπώσιμο): https://www.imdleo.gr/diaf/files/health/H2O2/1_min.pdf 

https://www.imdleo.gr/diaf/2015/03/nero.html
https://www.imdleo.gr/diaf/2011/05/STAYROS+Theofaneia+Chernobyl.pdf

