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Peatükk 1: Vähktõve esmased põhjused 

 

Dr. Otto Warburgi "Esmane vähktõve põhjus ja 

vähktõve ennetamine" ja tema teiste tööde 

põhjal Ed McCabe poolt. Loengu kandis ette Ed 

McCabe Vähikontrolli Seltsi liikmetele 2001.a. 

aastakoosolekul. 

Eeldus – Vähktõve esmane põhjus 

Arvestades asjaolu, et vähirakke ei eksisteeri 

ja kui rakkude hingamisfunktsioon on 

kahjustamata - vähktõbe võib vältida, kui 

keha rakkude hingamine jääbki terveks. 

 

Vähktõve teisesed põhjused 

On palju teiseseid vähktõve põhjusi: mürgid, mikroobid, kiirgus, võõrkehad 

organismis, viirused, retroviirused ja teised kahjustused. 

Ent on ainult üks esmane vähi põhjus. Kõikide vähiliikide ühine tunnus on see, et 

miski võtab rakkudelt hingamisvõime ära – kas mehaaniliselt, keemiliselt või 

energeetiliselt. Kõikide vähiliikide esmane põhjus on vähenenud rakuhingamine. 

Rakud jagunevad pidevalt. Kui mõnelt vastloodud (embrüonaalselt) rakult 

võetakse vajalikust hapnikukogusest ära 35% või veelgi rohkem, siis ei ole tema 

mini-hingamise mehhanismid ja hingamisensüümid enam hapnikuga küllastunud. 

Kui raku hapniku ülekandeensüümid ei ole enam hapnikuga küllastunud, siis rakk 

kahjustub tõsiselt – hingamine väheneb pöördumatult. Selle tagajärjel lõpeb 

hingamisteede ensüümide hapnikuga küllastumine umbes nii nagu seiskuks su 

auto mootor kui kütus otsa saab. Madala hapnikusisalduse tingimustes võib see 

juhtuda rakujagunemise kahe tsükli vahel.  



Kui hingamine väheneb, siis hakkavad rakud võitlema ellujäämise eest, ent nad 

ei suuda energiatootmise kõrget taset ülal hoida, selle tavapäraseks säilitamiseks 

muundatakse hapnik ATP energiaks( ATP-adenosiintrifosfaat, keha energiaühik). 

Kui juba ka kahjustunud rakuhingamine (so. kõrge energiatootmise kompleks) 

muutub ebapiisavaks, kaotab rakk kõik oma kõrgemad funktsioonid ja 

taandareneb või muutub lihtsaks, taime tüüpi rakuks. Vähirakud näivad võimsa 

suurendusega mikroskoobi all välja nagu rohelise taime rakud. Miks muundab 

loodus inimese kahjustatud rakud "taime" rakkudeks? Sest see on ainus 

allesjäänud võimalus elu säilitada. Taime rakud kasutavad fermentatsiooni e. 

kääritamist, mis on energiatoomise palju lihtsam kuid ebaefektiivne vorm 

(levinud lihtsate organismide hulgas). Fermentatsioon on lihtne protsess, mis 

teisendab keha suhkruid (glükoosi) energia lihtsasse vormi ning toodab palju 

piimhapet. Kuid fermentatsioon on nii ebapiisav, et see võimaldab rakkudel ainult 

kasvada ja kasvada ja kasvada. Kahjustatud rakud ei saa enam talitleda kui 

diferentseerunud (eristunud) ühikud, millel on oma spetsiaalsed funktsioonid. 

Mõtle sellest protsessist – elu püüab taime vormis jätkuda, sest inimese vormis ei 

toimu see enam õigesti. 

ATP, adenosiintrifosfaat, on keha energiaühik. 

1 mooli piimhappe fermenteerimine toodab 1 mooli ATP-d = vähk. 

1 mool hapnikku tekitab hingamise ajal 7 mooli ATP-d = tervis. 

Kui rakusisesed tingimused endiselt ei võimalda tugevalt kahjustatud rakkudele 

ligipääsu 35% või suuremale hapnikuvajadusele, siis nad ikkagi püüavad 

kasvada, ent ebaõigel teel. Sellepärast peame kõrvaldama välised vähki-

põhjustavad tegurid. Rakud teavad, et neil ei ole piisavalt energiat ja nad teevad 

ennastsalgavaid katseid suuremaks energiatootmiseks, hakkavad üha rohkem 

fermenteerima, et vajalik energiakogus kätte saada. Ja kui saabub uus 

paljunemistsükkel, teevad kahjustatud rakud täpseid enesesarnaseid vigastatud 

koopiaid, millest omakorda paljundatakse üha rohkem fermenteerivaid raku-

koopiaid. Ma kirjeldasin praegu vähki. 

Lisaks pöördumatult kahjustunud hingamisfunktsioonile on vähi tekkeks 

ilmtingimata vaja ka fermentatsiooniprotsessi laienemist. 



Kui keha kannatab radioaktiivse kiirguse või mürkide kahjuliku mõju all, siis on 

hapnikku vähe ja ka aktiivseid hingamisensüüme pole eriti palju ning need 

ebaloomulikud tingimused võimaldavad fermenteerivate rakkude levikut. Nende 

reguleerimata paljunemine ja jääkproduktide üha suuremate koguste väljutamine 

lämmatab normaalsed rakud, tõrjub neist hapniku välja ja lõpuks võtab need 

aeglaselt üle. 

Latentsus (haiguse peiteaeg) 

Latentsus? Mitte päris. Ülevõtmine võib toimuda aastaid hiljem, pärast esimest 

kahjulikku toimet, kui raku hingamisensüümid ei olnud enam hapnikuga 

küllastunud ja normaalsed rakud muutusid fermenteerivateks vähirakkudeks. 

Vähk hakkab vaikselt kasvama ja kasvama ja kasvama, sest fermenteerivad 

rakud on talitluse üle võtnud. "Kõige olulisem asjaolu selles valdkonnas on see, 

et ei ole füüsilist või keemilist faktorit, millega rakkude fermentatsiooni 

organismis võib otseselt suurendada: suurendamaks fermentatsiooni on alati 

vaja aega ja palju rakke."  

Ja "müstiline latentne periood vähi tekkeks on seega ei midagi enamat kui aeg, 

mille jooksul fermentatsioon pärast hingamisfunktsiooni kahjustumist suureneb." 

Sellepärast on kasutu (välja arvatud kavandatud parandava ravi osana) 

vähkkasvaja väljaopereerimine või kiiritamine ilma algset põhjust eemaldamata. 

Piisava hapnikuta muteeruvad tavalised rakud lakkamatult happelisteks 

fermenteerivateks rakkudeks. Väga varases embrüonaalse arengu faasis 

fermenteerivad veidi ka tavalised keharakud, kuid kiire arengu järel 

fermenteerimine lõpeb ning asendub tavalise hapnikuhingamisega. Aga kui nende 

arengu jooksul püsib hapnikutase madalal, püüavad nad ellu jääda fermen-

teerimise abil. Kui see juhtub, on nad küpsedes fermenteerivad rakud! Te saate 

eemaldada väikseid kasvajaid, ent operatsiooni ajal võivad fermenteerivad rakud 

organismi sattuda. Kui organism ei ole puhas ja ei ole küllastunud hapniku ning 

ensüümidega, võivad fermenteerivad rakud leida uue kodu kuskil mujal.  

Ei oleks vähki, kui organismi normaalsed rakud ei oleks fermenteerivad. 



Erinevalt hapnikku kasutavatest rakkudest on fermenteerivad rakud (suhtelises 

mõttes) puuduliku seedimisega. Nad eritavad peamiselt piimhapet ja sõltuvalt 

sellest, kus nad kehas paiknevad, muid ainevahetuse toksiine ja amiine, mis nt 

jäigastavad lihaseid ning neil on muidki kahjulikke mõjusid nagu rakuhingamise 

blokeerimine. Toksiinide kõrvaldamine on keha ressurssidele lisakoormus. 

 

Kokkuvõte 

Kokkuvõtteks: igasugune vähktõbe 

põhjustav tegur alandab mingil viisil 

keha võimet hapnikku rakkudesse üle 

kanda või kahjustab respiratoorsetel 

ensüümidel transportida hapnikku 

rakkudesse või kahjustab rakusiseseid 

reaktsioone, et rakk saaks kasutada 

hapnikku energiatootmiseks. 

 

Vähktõve teiseseid põhjusi on palju. Leidmaks neid tegureid, on teadus-

uuringutele raisatud palju raha. Peamine põhjus on teada ja me peame sellele 

keskenduma. Kui anaeroobsed retroviirused ründavad keha ja häirivad 

rakuhingamist, siis me teame - viirused ja bakterid saavad meis elada vaid 

seetõttu, et raku hapnikutase on liiga madal. Madalat hapnikutaset saavad veel 

halvemaks muuta pidevalt organismi kuhjuvad jääk- ja võõrained.  

Ent keha võib kaitseeesmärgil võõrkehade (nt implantaadid) ümber kasvatada 

hälbivaid hapnikunäljas kapillaarivõrgustikke. Raku hingamisensüüme kahjus-

tavad ka mürkained ja röntgenikiirgus. 

Röntgenikiirgusest tekkiv kartsinogenees (kasvuregulatsiooni häire) on muidugi 

midagi muud kui hingamise teel grana hävitamine (granum, grana – rakuplasmas 

paiknevad klorofülli sisaldavad osakesed). Vähirakke saab tappa keemia- või 

kiiritusraviga, kuna vähirakud on normaalsetest rakkudest nõrgemad. 



Normaalsed rakud paistavad (ravi ajal) nendele mürkidele vaatamata ellu jäävat, 

sest nad on tugevamad, ent nende hingamine saab kahjustatud. Ja me teame, 

mida see tähendab aja möödudes: "... ellujäänud normaalsete rakkude 

järeltulijad võivad latentse perioodi jooksul hingamise langust kompenseerida 

fermentatsiooni suurendamise teel ja sealt saavad alguse vähirakud." 

Hingamise parandamine (vabanemine vähktõvest) 

Kas probleemi on võimalik lahendada? Küsitlesin sadu hapnikravi abil paranenud 

inimesi, kes olid eelnevalt põdenud vähktõbe. Mitmed olid arstide poolt saadetud 

koju "surema", kuna "me ei saa midagi enamat teha." Seistes ja rääkides nende 

säravate silmadega tervete ellujäänutega (12 aasta jooksul) on see kogemus 

mind veennud, et probleem on suurema enamuse jaoks lahendatav, kui 

ettekirjutusi õigesti järgida. 

Warburg postuleeris, et kuna noored vähirakud elavad osaliselt kahjustatud 

hingamisfunktsiooniga kehas peaaegu aeroobselt, peaks nende edasise kasvu 

takistamine fermentatsiooni suunas olema võimalik, parandades kahjustatud 

respiratsiooni enne kui fermentatsioon hõlmab ka küpseid rakke. Soovitud 

paranemistulemuse saavutamiseks on kolm eeltingimust. Tervete rakkude 

saamine on nagu taimede istutamine aeda: enne istutustööd pead pinnase 

puhastama ja ette valmistama. 

1. Kõik kasvavad keharakud on hapnikuga KÜLLASTATUD. Warburg rõhutab 

uuesti, ... kõik keha rakud on hapnikuga KÜLLASTATUD... Nii et vali oma 

lemmikhapnikravi ja luba endale seda. Nagu Hr Hapnik ütles 12 aastat tagasi, 

"Toida oma keha hapnikuga – õigesti ja ohutult" 

2. Väldi vähktõbe põhjustavaid väliseid tegureid, vähemalt ravi ajal. 

Lõpeta suitsetamine, joomine, uimastite manustamine, hinga sügavalt, ära söö 

töödeldud, hüdrogeenitud ja ebatervislikku toitu, väldi röntgenikiirgust, töötamist 

toksiinide läheduses ja depressiooni. Tegele kehakultuuriga. 

3. Ujuta oma keha üle (asenda kahjustatud ja puuduolevad) raku hingamiseks 

vajalike ensüümide aktiivsete rühmadega.  



Nagu Warburg ütles: "Need ensüümid on ohutud ja neid tuleb toidule lisada 

suurtes kogustes, võib-olla igavesti." Ole ettevaatlik, rauda ei tohi manustada 

liiga palju. 

Warburgi aktiivsed grupid ”Respiratoorsete apo-ensüümide asendamine” 

Rauasoolad nagu Raudfruktoos (Ferric Fructose) Riboflaviin (B2) tähtis keha 

kasvule ja punaliblede tootmisele. Riboflaviini mürgisuse kohta andmed 

puuduvad. Kuna riboflaviin on veeslahustuv vitamiin, siis ülemäärane kogus 

eritub kehast uriiniga.  

Nikotiinamiid (B3) - Niatsiin suurtes annustes tekitab suurenenud vereringluse 

tõttu punetusetaolist löövet ja see võib põhjustada sügelust. 

Pantoteenhape (B5) - Tsüanokobalamiin (B12) on vajalik kemikaalide detok-

sifikatsioonil maksas. Tsütohemiin (taimsed rauarühmad) punapeedi kristallid, 

klorofüll, spiruliin, d-amino-levuliinhape (eelvorm hapniku ülekandel heemi, 

suurendab suhkru lagundamist). 

Keha püüab täiendavate aktiivsete ensüümigruppidega (me anname talle neid 

juurde) vähirakkude ainevahetust normaliseerida. Keha üritab mitte-

diferentseerunud vähirakke normaalseks muuta, tavaliselt on tulemuseks nende 

eemaldamine. Seetõttu eeldatakse, et metastaaside kasvu saab ensüümide abil 

pärssida. Kui keha rakuhingamine hoida terve, manustades piisavas koguses 

ensüüme, on võimalik vähktõbe vältida. 

Tehke pidevalt kolme asja: lisage hapnikku, eemaldage kantserogeenid ja 

asendage ensüümid ning kehas peaks lõppema mis tahes fermenteerivate 

rakkude kasv. Olge kannatlik ja lihtsalt oodake vanade kahjustatud rakkude 

loomulikku hävimist ning nende lagundamist. See võib kesta kuid. Bromelain on 

suurepärane ensüümlisand seedimaks vanade, surnud rakkude valke. 

(Warburgi tsitaat) "Need ettepanekud ei ole sugugi utoopilised. Vastupidi, neid 

võib igaüks igal ajal kasutadada...Vähktõve ennetamine ei vaja valitsuse abi ega 

mingit täiendavat raha." 



Vähi ennetamine 

Mida siis teha, kui sul ei ole vähktõbe, ent sa ei taha seda ka saada? Ära 

muretse, lahendus on olemas. 

Warburg "Vältimaks vähktõbe" 

Hoia vere tsirkulatsioonikiirus kõrgena, et veeniveri sisaldaks piisavalt hapnikku. 

(Ainevahetuse parandamiseks lisa toidule merevetika ekstrakte, joo rohkelt 

puhast vett, tegele regulaarselt kehakultuuriga, eriti reboundinguga (hüpped 

minitrampliinil). Säilita veres kõrge hemoglobiinitase. 

Lisa alati toidule hingamisensüümide aktiivseid rühmi ja suurenda nende annust, 

kui vähieelne seisund on juba välja arenenud. Välista rangelt välised 

kantserogeenid. Ela ja tööta seal, kus keskkond on puhas. 

2001. a registreeriti üleriigiliselt (USA-s)175.000 rinnavähi juhtu. Miks on 

vähktõbe nii palju? Pea meeles, et hapnikutaseme hoidmine ja raku 

hingamisensüümide kahjustamatus on võtmed vähktõve ennetamiseks ja paran-

damiseks. Teame, et meie toidus ja elukeskkonnas on krooniliselt puudu 

küllaldasest ja piisavast kogusest hapnikust. Ent missuguseid ensüüme teie toit 

sisaldab? Lõppude lõpuks, süüa värsket toitu peaks tähendama, et seal peavad 

kõik ensüümid olemas olema, kas pole nii? Ole ettevaatlik, isegi kui sa püüad 

toitu õigesti osta, võid eksiteele sattuda.  

Küpsetamine hävitab kõik ensüümid. 

Paraku tapab toidu küpsetamine temperatuuril umbes 116° Fahrenhaiti ( 47° C) 

kõik ensüümid. Konserveeritud või villitud toit ei sisalda ensüüme, sest seda on 

enne säilitamist pastöriseeritud. Enamikus värskelt külmutatud köögiviljas pole 

tavaliselt samuti ensüüme, sest neid kastetakse tavaliselt enne külmutamist 

kuuma vette. 

 

 



Tööstuslik põllumajandus hävitab ensüümid 

Isegi toores köögi- ja puuviljas, mida sööte, võivad ensüümid puududa! 

Toores köögi- ja puuvili võib olla ensüümide suurepärane looduslik allikas. 

Kahjuks ei sisalda ensüüme need köögi- ja puuviljad, mis korjatakse rohelisena 

(kaubanduskeskuste tõttu, sest neid transporditakse suurte vahemaade tagant). 

Ensüümid saavad areneda ainult siis, kui nad valmivad taime küljes. Ensüüme 

hävitab ka toidu kiiritamine ja säilitusainete lisamine. 

Vähktõbi ja ensüümid 

Ja nüüd on avastatud, et fermen-

teeerivate vähirakkude suured grupid 

(sarnanevad bakterikolooniatele) – 

kaitsevad ennast nii hästi kui võimalik 

sinu enese immuunsüsteemi eest – nad 

lihtsalt püüavad ellu jääda. 

Vähirakud varjavad end paksu kleepuva 

fibriini all (kattekiht) – see on nagu 

mantel, mis on umbes viisteist korda 

paksem kui fibriin normaalsetel 

rakkudel. See paks kattekiht varjab 

vähirakkudes olevaid kahtlustäratavaid markereid ja nende antigeene organismi 

immuunsüsteemi eest. 

Kleepuva kattega vähirakud kinnituvad kudedesse, kogunevad ja paljunevad 

seal. Keha immuunsüsteem saadab rakud võõrmaterjali jälitamiseks välja, ent 

vähkkasvaja rakud suudavad nende antigeenid kahjutuks teha. Immuunsüsteemi 

rakud ründavad vähkkasvaja kahjutuid pindmisi valke, kuid jätavad selle rakud 

puutumata.  

Vähirakud kasvavad, kuna pole või on liiga vähe ensüüme, mis suudaks 

üksikutelt vähirakkudelt fibriini eemaldada. Adekvaatne ensüümiaktiivsus katab 

need antigeenid ja organismi immuunsüsteemil on võimalus neid rakke hävitada.  



Kajastades Warburg'i manitsust " Need ensüümid on ohutud ja neid tuleb lisada 

toidule suurtes kogustes, võib-olla igavesti.” Ta ütleb vähivastasel kodulehel: 

"Mida rohkem vähirakke keha toodab, seda rohkem vajalikke ensüüme tuleb 

manustada." 

Kas on mingeid uusi tõendeid, et vähktõbe võib aeglustada või peatada, 

küllastades organismi hapniku või tema kõrgemate vormidega (osoon)?  

 

Peatükk 2: Aeroobne keha – vaba viirustest ja parasiitidest 

 

Vesinikperoksiid 

Järgnev tekst ei pretendeeri absoluutsele tõele ja on kirjutatud vaid üldharival 

eesmärgil, ei oma ettekirjutavat, soovituslikku, diagnoosivat ega ravivat 

tähendust. Sina ja ainult sina oled vastutav, kui valid kasutada terviklikult või 

osaliselt alljärgnevat informatsiooni. Sina ja ainult sina oled vastutav oma tervise 

eest. 

 

H2O2 - Vesinikperoksiid. 

Vesinikperoksiid (endise nimega vesinikülihapend) on meile üldjuhul tuntud kui 

apteegis müüdav haavapuhastusvahend. Vähesed aga teavad, et ta on ka 

naturaalselt esinev veetaoline aine looduses- ookeanides, järvedes, jõgedes, 

vihma- ja lumevees, värsketes puu- ja juurviljades ning kõikides elus-

organismides, ka meie kehades. Teda on peetud kõigi aegade kõige suuremaks 

imerohuks. 



Elu jooksul toodab inimkeha pidevalt vesinikperoksiidi, et immuunsüsteem saaks 

hävitada kahjulikke baktereid, viiruseid, parasiite jne. Hapnikuvaene keha ei ole 

võimeline tootma piisavas koguses vesinikperoksiidi. Ka meie sülg sisaldab 

vesinikperoksiidi, mis kokkupuutes hambapastaga paneb selle vahutama. 

Vesinikperoksiid, mida keha loomulikult ja lakkamatult toodab, aitab aeroobsetel 

(headel) bakteritel kasvada, tal on oluline roll immuunsüsteemi töös, aine-

vahetuses, kilpnäärmetalitluses, suguhormoonide tootmisel, ta stimuleerib 

interferooni (viirusevastane aine) tootmist, laiendab südame ja aju veresooni, 

reguleerib glükoosiomastavust suhkruhaiguse korral. 

Vesinikperoksiid aitab reguleerida rakkudeni jõutava hapniku hulka. 

Kõik elavad organismid vajavad teatud kogust vesinikperoksiidi, et võidelda 

haigustega ja olla terve. Kiire vooluga jõed sisaldavad rikkalikult 

vesinikperoksiidi, just seetõttu maitseb allikavesi värskemalt ja puhtamalt. 

Aeglaselt liikuv, seisev vesi on suurepärane pinnas erinevatele bakteritele, sest ta 

sisaldab vähe hapnikku. 

Ema rinnapiimas on suur hulk vesinikperoksiidi, 

eriti rohkesti aga esimeses nn ternespiimas. See 

on üks esmaseid põhjuseid, miks rinnapiim 

stimuleerib lapse immuunsüsteemi ja 

ainevahetust. 

 

Vesinikperoksiidil on oluline osa looduses, eriti tähtis on ta taimedele. Vihmavesi 

sisaldab väheses koguses vesinikperoksiidi, kuid kui värske on õhk ja kui roheline 

on rohi peale vihma! Taimede kastmiseks sobib vihmavesi palju paremini kui 

kraanivesi. Kuid seoses kasvava õhusaastega reageerib suur hulk vesinik-

peroksiidi õhus olevate toksiinidega ja ei jõua maapinnale. 

Meie atmosfäär peaks ideaalis sisaldama 20% hapnikku, eriti saastunud 

piirkondades on see aga vaevalt 10%. Ka kraanivees on hapnikku vähe, sest 

torudest läbi voolates ei puutu vesi kokku õhuga, tihti on veele ka lisatud kloori, 

mis on hapniku hävitaja. 



Igaüks teab, et Maad ümbritseb osoonikiht. Osoon koosneb kolmest hapniku 

aatomist (O3). Osoon (O3) tekib kui ultraviolettkiired Päikeselt puutuvad kokku 

Maa atmosfääris oleva hapnikuga (O2). Ultraviolettkiired lõhustavad hapniku 

molekuli (O2) kaheks üksikuks väga reaktiivseks hapniku aatomiks (O) ja 

seejärel liituvad omavahel kolm aatomit, moodustades osooni O3. Kuna O3 on 

raskem kui O2, „kukub“ ta alla Maa poole ja kohtub atmosfääris oleva veeauruga. 

Osoon ei ole eriti stabiilne, tegelikult loovutab ta päris kähku ühe oma aatomitest 

veele (H2O) ja tekibki vesinikperoksiid (H2O2). 

Vesinikperoksiid avastati aastal 1818 prantsuse keemiku Louis-Jacques Thenard 

(1777-1857) poolt. Vesinikperoksiidi nimi peaks tegelikult olema vesinikdioksiid. 

Tema keemiline valem on H2O2- see on vee (H2O) molekul ühe lisa hapniku (O) 

aatomiga. Prantslased kutsuvad teda Eau Oxygenee- hapniku vesi. 

Vesinikperoksiid on lõhnatu, värvusetu aga mitte maitsetu, ebastabiilne ühend. 

Sobivates tingimustes, st. valguse, tugeva loksutuse, kuumuse ja keemiliste 

ühendite nagu karbonaadid, kloriidid, süsi, raud jne, eest kaitstuna, on 

vesinikperoksiid stabiilne, ta laguneb suhteliselt aeglaset, umbes 10% aastas. 

Säilitamine külmikus aeglustab seda protsessi. 

Vesinikperoksiid laguneb kergelt veeks ja üksikuks hapniku aatomiks. Hapnik on 

stabiilne vaid siis, kui ta on paaris (O2). Üksik hapnik (O1) on tugev oksüdeerija 

ja desinfitseerija. 

Vesinikperoksiid kui ravim 

Dr Edward Rosenow (1875 – 1966) avastas, et H2O2 on 

ohutu, efektiivne, mikroobe ja viiruseid hävitav ühend. Seda 

avastust hakkas farmaatsiatehastele tutvustama Rosenow 

sõber, katoliku preester ja keemiaõpetaja Isa Wilhelm. 

Rosenow avastus oli huvitav ja intrigeeriv, aga kuna H2O2 on 

odav ja looduslik ühend, mida ei saa patenteerida, siis ravimi-

tootjad ei olnud ega ole siiani huvitatud selle turule toomisest, 

sest puudub igasugune rahategemise võimalus.  



Üle 170 aasta tagasi, kui India oli veel Briti koloonia, leidsid sealsed tohtrid, et 

vesinikperoksiid, lisatuna joogiveele, ravib erinevaid haigusi lihtsast nohust kuni 

tõsiste tõbedeni nagu koolera ja malaaria. Peagi aga keelustas Briti ravimiamet 

vesinikperoksiidi tarvitamise fabritseerides lugusid aine kahjulikkuse kohta. 

On kaks vesinkperoksiidi ravimeetodit, suukaudne ja veenisisene. 

Enamus haigusjuhtumeid allub väga hästi vesinikperoksiidi suukaudsele 

manustamisele. Praktika on näidanud, et parimaid tulemusi on andnud erinevad 

ravikuurid. Veenisisese meetodi puhul võetakse teatud hulk veeniverd, 

rikastatakse see väga madala kontsentratsiooniga vesinikperoksiidiga, ja 

tilgutatakse veeni tagasi. 

Briti arst T.H.Oliver oli esimene, kes kasutas raviks vesinikperoksiidi veeni-

sisestamise meetodit. Esimese maailmasõja ajal ja veidi peale selle lõppu levis 

kopsupõletiku epideemia. Vesinikperoksiidi kasutamine veenisiseselt andis häid 

tulemusi ja oli peamine ravim selle haiguse puhul. Sellest ajast alates on vesinik-

peroksiidi terapeutilisi omadusi uuritud üle kogu maailma erinevates riikides, 

Suurbritannias, Saksamaal, Itaalias, Kanadas, USA-s, Jaapanis, Kuubal. 

1950-ndatel aastatel juhtis Dr. Reginald Holman katseid, kus vesinikperoksiidi 

lisati vähkkasvajatega rottide joogivette. Kasvajad kadusid täielikult 15-60 päeva 

jooksul. 

1960-ndatel aastatel hakkasid Euroopa arstid määrama vesinikperoksiidi ravi 

oma patsientidele ja varsti aktsepteeriti vesinikperoksiidi meditsiinimaailmas 

Saksamaal, Venemaal ja ka Kuubal. Vaatamata laiaulatuslikele positiivsetele 

tulemustele, paljudelt Briti arstidelt, kes püüdsid kasutusele võtta osooni- ja 

vesinikperoksiidi ravi, ähvardati ära võtta tegutsemislitsentsid. 

Tänapäeval, vaatamata aastakümnete jooksul toimunud efektiivsele ravile, 

käsitletakse hapniku- ja vesinikperoksiiditeraapiat kui „eksperimentaalset“. 

Praeguseks on meditsiiniajakirjades avaldatud ligi 8000 artiklit osooni- ja vesinik-

peroksiiditeraapiast, iga kuu lisandub sellele 50-100 uut kirjutist.  



Tuhandeid ja tuhandeid on fakte lausa uskumatutest tervenemistest, kuid 

meditsiiniüldsus on otsustanud sulgeda silmad-kõrvad ja ignoreerib seda 

uskumatult lihtsat ja odavat raviviisi selle asemel, et lahendada tervishoiu 

probleem. 

Üle 15000 Euroopa arsti, loodusravi arsti ja homöopaadi kasutavad igapäevaselt 

osooni- ja vesinikperoksiidiravi miljonite patsientide tervendamiseks. 

Suurbritannias on vähemalt 500 arsti, kes riskides kaotada litsents, kasutavad 

ravimiseks osooni- ja vesinikperoksiiditeraapiat. 19.saj. tuntud keemik Louis 

Pasteur avastas, et pisikud, viirused jne, mitte ei tekita haigusi vaid õigemini nad 

otsivad keskkonda, kus kõige paremini paljuneda- ja need on hapnikust ilma 

jäetud kehad. 

Meie keha koosneb 70-80% veest ja vee massist 89% on hapnik. Seega, keha 

sisaldab 62%-71% hapnikku. 90% kogu kehal vajaminevast bioloogilisest 

energiast tuleb hapnikust. Inimene võib elada nädalaid ja kuid toiduta, palju 

päevi veeta, aga rohkem kui mõni minut hapnikuta ei ole võimalik elada. 

Kui kehas ei ole piisavalt hapnikku, aeglustub ainevahetus, hapnik ei jõua 

rakkudeni, keha ei tule toime jääkainete ja mürkide eemaldamisega, suureneb 

kehakaal. Vähk saab alguse, kui normaalne rakk ei saa piisavalt hapnikku. 

Terved rakud on kaetud ensüümikihiga, millest üksik, oksüdantne, hapnikuaatom 

O1 ei saa läbi tungida. Kui hapnikutase langeb alla 40% vajaminevast, hakkab 

rakk „kääritama“ suhkrut selle asemel, et „põletada“ seda. „Käärimine“ toodab 

aga vaid vähese osa sellest energiast, mis on vajalik rakku ennast ümbritseva 

ensüümikihi tootmiseks. Vähk, bakterid ja viirused ei oma kaitsvat ensüümikihti 

ja oksüdeeruvad kokkupuutes O1-ga. Vähk tekib siis, kui rakk muutub oma 

elutegevuselt aeroobsest anaeroobseks. Hapnikupuudus ja keha happelisus 

käivad tavaliselt käsikäes. Mida erepunasem on veri, seda rohkem hapnikku ta 

endas kannab, mida tumedam veri, seda vähem on temas hapnikku. Asjad, mis 

võivad rakku füüsilisel tasandil kahjustada on hapnikupuudus, tasakaalustamata 

toitumine, traumad, mürgised kemikaalid, allergilised reaktsioonid, radiatsioon, 

infektsioon, parasiidid, bakterid, viirused jne. 

 



Käärsool on vastutav ainevahetusjääkide ja toksiinide eemaldamise ja toitainete 

omastamise eest. Kui käärsoole seinad on kaetud tiheda roiskunud massi ja 

mürkidega, ei omasta meie keha piisavas koguses toitaineid, ka hapnikku mitte. 

Seedetrakti kaudu on hapniku omastamine 40% efektiivsem kui kopsude kaudu. 

Hapnikuteraapia ei ole uus, teda on kasutatud edukalt paljude haiguste raviks, 

aga lihtsalt hapniku sissehingamisest ei piisa, sest ainult 15% sissehingatavast 

hapnikust imendub verre ja veri omakorda peab selle kandma rakkude ja 

kudedeni. Ainult siis kasvab kudedes olev hapniku hulk, mis omakorda hävitab 

kahjulikke baktereid, viiruseid, defektseid rakke, andes nii tervetele rakkudele 

ellujäämisvõimaluse ja kokkuvõtteks loob tugevama immuunsüsteemi. 

Üks tähtsamaid avastusi, toetamaks hapniku tähtsust, pärineb 1931.aastast, mil 

Dr. Otto Warburg pälvis Nobeli preemia. Ta tõestas, et viirused ei saa paljuneda 

ja eksisteerida kõrge hapnikusisaldusega keskkonnas. Ja seda seepärast, et 

viirused on anaeroobsed (elamiseks hapnikku mittevajavad). Tema väitel on vähi 

esmaseks tekkepõhjuseks rakkude hapnikupuudus: võta rakult ära 35% tema 

hapnikust 48-ks tunniks ja rakk võib muutuda kantserogeenseks (pahaloomulisi 

kasvajaid tekitav). Vähi rakud hävivad kokkupuutes hapnikuga. Ja mitte ainult 

vähi rakud vaid pea kõik toksiinid, bakterid, viirused, seened ja haigust tekitavad 

mikroorganismid hukkuvad kõrge hapnikusisaldusega keskkonnas. Nad lihtsalt ei 

saa elada hapnikurikkas kehas. Normaalsed rakud aga, mis vastupidiselt, saavad 

elujõu hapnikust, paljunevad ja paranevad hapnikurikkas keskkonnas. 

Dr.William Douglass, Hydrogen Peroxide: Medical Miracle: 

 „Sinu keha rakud, mis võitlevad infektsiooniga- granulotsüüdid- toodavad 

vesinikperoksiidi, et osutada kaitset mistahes sissetungivate organismide- 

parasiitide, viiruste, bakterite, pärmiseente puhul. Ükski muu keemiline ühend 

sellel planeedil ei ulatu oma tähtsuselt ligilähedalegi vesinikperoksiidile…“ 

 

Dr. David G. Williams, üks maailma juhtivamaid arste, väga põhjalikult uurinud 

vesinikperroksiidi ja selle toimet, on seisukohal, et H2O2 sissevõtmine on täiesti 

ohutu: 



„Üksik hapniku aatom, mil iganes, on väga reageeriv ja esitletud meile kui vaba 

radikaali. Paljude viimaste aastate jooksul oleme jätkuvalt lugenud, et vabad 

radikaalid on vastutavad kõiksugu hädade, haiguste ja enneaegse vananemise 

eest. Mida paljud kirjutajad aga näivad siiski unustavat, on see, et meie kehad 

toodavad ja kasutavad vabu radikaale hävitamaks kahjulikke baktereid, viiruseid 

ja seeni. Tegelikult on rakud vastutavad infektsiooni ja võõrsissetungijate eest 

kehas (sinu vere valgelibled), nad toodavad vesinikperoksiidi ja kasutavad seda, 

et hävitada iga süüdlane. Intensiivne mullitamine, mida sa näed kui 

vesinikperoksiid puutub kokku bakteritega vigastuse või haava puhul, on hapniku 

vabanemine ja bakter saab hävitatud. Meie rakkude võime toota vesinikperoksiidi 

on hädavajalik eluks. H2O2 ei ole mingi soovimatu kõrvalprodukt või mürk, vaid 

hoopis hea tervise põhialus “ 

Vesinikperoksiidi erinevad astmed ja protsendid: 

• 3% farmatseutiline vesinikperoksiid - saadaval apteekides, välispidiseks 

kasutamiseks. Ei sobi sissevõtmiseks kuna sisaldab mitmeid stabilisaatoreid. 

• 6% kosmeetiline vesinikperoksiid- kasutatusel ilumaailmas näiteks 

blondeerijana. 

Ei sobi sissevõtmiseks kuna sisaldab mitmeid stabilisaatoreid. 

• 30% reagent vesinikperoksiid- kasutusel teaduskatsetel. Ei sobi sissevõtmiseks 

kuna sisaldab mitmeid stabilisaatoreid. 

• 30-32% elektrooniline vesinikperoksiid- kasutusel elektroonikatööstuses. 

Ei sobi sissevõtmiseks kuna sisaldab mitmeid stabilisaatoreid. 

• 35% tehniline vesinikperoksiid- sarnane reagent vesinikperoksiidile, on 

suurema kontsentratsiooniga. Kasutatakse heitvee puhastamiseks, joogivee 

desinfitseerimiseks, tekstiilitööstuses valgendajana. Sisaldab stabilisaatoreid, 

osad 35% tehnilist H2O2-te sisaldavad fosforit, et neutraliseerida kloori mõju 

lahjendatavas vees. Ei sobi sissevõtmiseks. 



• 35% Food Grade- vesinikperoksiid (Food - toit ing.k.- see ei tähenda, et teda 

võib süüa!!!)- kasutusel toiduainetetööstuses, eriti piima- ja munatööstuses, 

samuti desinfitseerijana mitmete toiduainete pakendamisel. 

AINUS VESINIKPEROKSIID, MIDA VÕIB ÜLILAHJENDATUL KUJUL 

SEESPIDISELT TARVITADA.  

Paljudes riikides on 35% Food Grade vesinikperoksiid vabalt müügil tervise-

poodides. Eestis see kahjuks nii ei ole.  

TÄHELEPANU!!! 

Vesinikperoksiid on väga tugev oksüdant 

ja lahjendamata kujul ohtlik. Iga üle 10% 

kontsentratsioon võib põhjustada 

kahjustusi. Vesinikperoksiid tuleb 

lahjendada väga puhta destilleeritud 

veega. Tavalisest poest ostetud tehniliseks 

otstarbeks mõeldud destilleeritud vesi 

selleks ei kõlba. Inimesed, kellel on 

siirdatud organeid, ei tohiks kasutada H2O2-te, kuna immuunsüsteem tugevneb 

ja „loeb“ transplantaati kui võõrkeha. 

• 35% standard vesinikperoksiid (ka 50%, 60%, 70%)-kasutusel puidu- ja 

paberitööstuses valgendajana, tekstiilitööstuses, keemiatööstuses, ka reovete 

puhastusjaamades. Sisaldab stabilisaatoreid, lisaaineid. Ei sobi sissevõtmiseks. 

• 90% vesinikperoxiid- kasutatakse raketikütuses hapnikuallikana. 

Ei sobi sissevõtmiseks. 

• 99,6% vesinikperoksiid- esimest korda valmistatud eksperimendi korras aastal 

1954, et teada saada, kui puhast H2O2-te on võimalik toota, kõrgeim 

kontsentratsioon, mida siiani on õnnestunud valmistada. 

 

 



Kasutamisvõimalused: 

Palju kasutatakse osooni ja vesinikperoksiidi joogivee puhastamiseks. Euroopas 

on kasutatud seda linnade joogivee puhastamiseks aastast 1901. Bakterid ja 

viirused hävivad desinfitseerimisel osooniga 500 korda kiiremini kui klooriga. 

Mõned näited 3% vesinikperoksiidi kasutamiseks kodus: 

Vesinikperoksiid hävitab ainult anaeroobsed (kahjulikud) bakterid, jättes 

aeroobsed (kasulikud) alles! 

• Desinfitseeriv vahend köögis, vannitoas, WC-s. Asendab mürgist kodukeemiat. 

Suurpärane vahend tööpindade, külmiku, nõudepesumasina, säilituskarpide, 

piimapudelite, nõudepesušvammide puhastamiseks. 

 

• Puu- ja juurviljade, liha ja kala pesemine: lisada veerand klaasi 3% H2O2-te 

kraanikausitäiele külmale veele. 

 

• ½ klaasi vett ja supilusikatäis vesinikperoksiidi: lahusega pritsida puuvilju, 

eemaldab keemilisi säilitusaineid. 

 

• Õhuniisutajad: lisa ½ liitrit vesinikperoksiidi 4liitrile veele. 

 

• Persumasin: pesu valgendamiseks ja plekkide eemaldamiseks lisa 150-250 ml 

vesinikperoksiidi. 

 

• Nõudepesu: 60ml pesutsükli kohta 

 

• Lemmikloomade joogi- ja vannivesi: lisada 30ml vesinikperoksiidi liitrile veele. 

 

• Toa- ja aiataimed: lisada 30ml vesinikperoksiidi liitrile veele, kasta või pritsida 

taimi 

 

• Taimekahjurite tõrje: 250ml 3% H2O2-te, 250ml valget suhkrut, 4liitrit vett, 

pritsi kahjustunud taimeosadele. 



 

• Seemnete idandamine: lisada 30ml vesinikperoksiidi ½ liitrile veele, leotada 

seemneid ööpäev, lisada sama kogus H2O2-te iga kord kui vaja seemneid 

niisutada. 

 

• Hambapesu: hambaharja ja hammaste loputamiseks. Eemaldab hambakatu, 

hoiab igemed terved ja hambad valged. Parima hambapasta saab kui segada 

söögisooda vesinikperoksiidiga. 

 

• Jalgade ja jalanõude desinfitseerimiseks. 

 

Vesinikperoksiid ja taimed: 

Kastmisvees olev hapnik intensiivistab taimede kasvu, hoiab ära juuremädaniku. 

Paljud aednikud, põllumehed on suurendanud saaki sellega, et lisavad 

vesinikperoksiidi kastmisveele. Ta on ka suurepärane taimekahjurite hävitaja. 

Vesinikperoksiid ja loomad: 

Väheses koguses vesinikperoksiidi lisamine loomade-lindude joogiveele farmides: 

kanadel paraneb munemine, linnuliha maitse paraneb, vajavad vähem toitu, 

kaaluvad rohkem, haigused ja suremus vähenevad, ei ole vaja kasutada 

antibiootikume, lehmadel suureneb piima kogus ja piima rasvaprotsent tõuseb. 

 

Soovid tellida, võta ühendust http://tervist.webs.com/kontakt kaudu. 

  

 

 

 

http://tervist.webs.com/kontakt


Master Mineral Supplement - naatriumklorit 

Järgnev tekst on kirjutatud vaid üldharival eesmärgil, ei oma ettekirjutavat, 

soovituslikku, diagnoosivat ega ravivat tähendust. Sina ja ainult sina oled 

vastutav, kui valid kasutada terviklikult või osaliselt alljärgnevat informatsiooni.  

 

Organismi puhastamine MMSi tilkadega. 

MMS (Master Mineral Solution) ei ole imet tegev toidulisand või ravim, vaid väga 

lihtsa koostisega keemiline ühend, naatriumklorit – NaClO2. 

NaClO2 on 80%se puhtusega, sisaldades peale NaClO2 veel NaCl (söögisoola ca 

18% üldisest kogusest), NaOH (ca 1 %) ja muid naatriumisoolasid ülejäänud 1%. 

Kokku tuleb seega 100%. See lihtne kombinatsioon on osutunud efektiivseimaks 

inimkonnale teadaolevaks patogeenide hävitajaks. 

MMS, õige tarvitamise korral hävitab ainult anorgaanilisi viiruseid, baktereid, 

seeni ja pärme, mis on inimesele kahjulikud. MMS viib organismist välja 

raskemetalle, ravimite jääke jne. MMS ei hävita orgaanilisi e kasulikke baktereid 

ja terveid rakke oma aluseliste omaduste tõttu. 

Korduv, tunni-paari tagant ja väikestes annustes MMSi tilkade võtmine on 

tõhusam kui suured doosid üks või kaks korda päevas. MMS ei toimi kehas 

rohkem kui üks või kaks tundi olenemata annuse suurusest.  

MMS on tugevatoimeline puhastaja, millega võib kaasneda kerge iiveldus ja 

lühiajaline kõhulahtisus. Eriti rasketel juhtudel võib kõhulahtisus kesta kuni mitu 



päeva, võib kaasneda ka oksendamine. See näitab, et MMS on juba leidnud ja 

hävitanud rohkem toksiine kui keha elimineerida suudab. See on ka üks 

põhjustest, miks väiksem tilkade arv ja sagedamini on parem – annad lihtsalt 

oma kehale aega rahulikuks puhastumiseks. 

MMS hävitab soovimatud patogeenid ja 

parasiidid kehas, kuid MMSil ei ole mingit 

toiteväärtust mineraalide või vitamiinide 

näol. Kuigi MMS on kõige tõhusam 

bakteritsiidne vahend planeedil, siiski vaid 

immuunsüsteemi toob paranemise ja 

tervise säilimise.  Seepärast toitainete 

omastamine on oluline immuunsüsteemi 

tööks. Vajadusel tarvitage toidulisandeid, 

eriti kaltsiumit, magneesiumit, räni, D3-

vitamiini jne, et kehal oleks „ehitus- ja 

toimimismaterjali“. MMS ise ei hävita soolesõbralikke mikroorganisme, kuid 

pikemaajaline kõhulahtisus võib mõnikord nende arvu vähendada – 

probiootikumid on abiks. 

MMSi toimet vähendab C-vitamiini. Vältida tuleb C-vitamiini ja seda sisaldavaid 

puuvilju nagu sidrun, apelsin, mandariin, greip (jms) 2 tundi enne ja pärast MMSi 

võtmist. See on ka ainsam nõue, mida järgida, et MMS oleks tõhus. Liiga suurte 

MMS annuste puhul, kui näiteks iiveldus on väljakannatamatu, tuleb võtta 

leevenduseks C-vitamiini või süüa kasvõi natuke õuna ja järgmine kord 

vähendada tilkade arvu. 

Umbes pool tundi enne MMSi tilkade võtmist võib kergelt süüa. Kerge söömine 

enne MMSi vähendab iiveldustunde tekkimist. Hiljem, kui organism on piisavalt 

puhastunud, võib võtta MMSi ka tühja kõhuga. Toime on tugevam tühja kõhuga, 

aga eesmärk on organismi puhastamine, mitte iivelduse tekitamine. 

Kloordioksiid (CLO2) on toimeaine, mis reageerimisel vabaneb – seda pole 

võimalik eraldi ette valmis teha, seda tuleb iga tarbimiskorra juures uuesti 

reageerimisel tekitada. Hoida tuleb MMSi pimedas ja jahedas. 



  

Vaja läheb: 

1.    MMSi tilgad, 28% 

2.    10% sidrunhappelahust või sidrunimahla. Võtke 30 gr 

sidrunhapet ja lisage sellele 270 gr destilleeritud vett. Saadud 

lahus pange eraldi (tilga)pudelisse. Kui teil ei ole pudelit, kust 

saab tilgutada, vajate veel lisaks pipetti. 

3.    Puhast vett või mahla. Sobivad tugevamaitselised mahlad, millele ei ole 

lisatud askorbiinhapet (C-vitamiini), näiteks Aura Kirsinektar. Tugevamaitselised 

mahlad neutraliseerivad (peidavad) MMSi võimaliku ebameeldiva maitse. (6-8 

tilga segu ei oma märkimisväärset erilist maitset, aga suurem tilkade arv ei 

tekita just kõige meeldivamat maitseelamust). 

Võtke alguses 1-3 tilka (oleneb tervise seisundist ja kehakaalust); kel on tõsised 

tervise probleemid, peaksid alustama 1st tilgast ülespoole ja tilgutage need 

klaasi põhja. 

Lisage iga MMSi tilga kohta 5 tilka 10%st sidrunhappelahust. Katke klaas kinni 

(et ei tekiks vastumeelsust lõhna suhtes) ja oodake 3 minutit (reageerimiseks 

optimaalne aeg). 

Valage reageerinud segule peale u pool klaasi mahla või vett ja jooge lahus ära. 

Lisatava vedeliku kogus ei mõjuta MMSi toimet. Tund-paar peale esimesest 

manustamist, tehke kõik samamoodi uuesti jne. Kasvata tilkade arvu kui 

märkimisväärset iiveldust ja kõhulahtisust pole tekkinud. 

Kerge iiveldustunne MMS-i puhul on normaalne. Kui tekib tugev iiveldus, siis 

vähendage teisel korral MMSi tilkade arvu 1-2 tilga võrra ja jätkake tilkade arvu 

tõstmist alles siis, kui tugevat iiveldust enam ei teki. 

Tilkade arvu doosis pole soovitatav tavajuhul kasvatada üle 10-ne. 6 tilka 

korraga on parim optimaalne keskmine, maksimaalne soovituslik kogus 15 tilka. 



Võta vähemalt 2 korda päevas, aga mitte rohkem kui 1 kord tunni aja vältel, 15 

tilga puhul mitte üle 3 korra päevas. 

Sulle sobiva maksimaalse tilkade arvuga(tilkade arv, mille juures ei teki iiveldust) 

teha järjest vähemalt 7 päeva või nii kaua kuni on toimunud organismis 

puhastumine, mis võib tekkida ka varem, kui oled suhteliselt terve. Seejärel 

vähenda tilkade arvu, pole hea lõpetada kuuri kõrgpunktis. Kui jäädki võtma 6 

tilka korraga, pole tilkade arvu vähendamine nii oluline, vähenda kordade arvu 

päevas. 

Tõsisem ravi vajab pikemat protsessi. 

 

Millistel juhtudel kasutada MMSi? 

MMSi on kasutatud üle maailma väga pikka aega ja kõige erinevamate haiguste 

ja terviseprobleemide puhul alustades lihtsast nohust-köhast lõpetades vähi ja 

AIDSiga. 

Laste maksimaalne doos on 3 tilka iga 12 kg kohta, sama kehtib ka lemmik-

loomade puhul. 

MMSi aktiveeritud lahust ei tohi lähedalt ega tugevasti sisse hingata, sest võib 

see võib kahjustada kopse ootamatu hapniku vähenemise tõttu. 

Nohu puhul kasutatakse lisaks sisse võtmisele 2 tilgaga aktiveeritud segu 

(kindlasti mitte rohkem kui 4 tilka), millele ei ole lisatud vett: hoida 20-30 cm 

näost eemal, ettevaatlikult ja kergelt hingata mõne minuti jooksul vaheldumisi 

puhast õhku ja lahust. 

MMSi kasutatakse välispidiselt üldise hügieeni ja nahaprobleemide puhul(vähk, 

seenhaigused, infektsioonid, kasvajad, suuõõnehaigused jne).  

 

 



Kokkuvõtteks: 

· MMS ringleb veres, hävitades patogeenid, mis järk-järgult kõrvaldatakse. 

· MMS ei taasta vigastatud rakke, ei anna vitamiine, mineraale jne. 

· MMS suurendab immuunsüsteemi tööd. 

· MMS ei ravi midagi. Nihestused, luumurrud, kiilaspäisus, sõltuvused jne ei ole 

tekitatud viiruste ja bakterite poolt. 

· Kui keha on vaba patogeenidest ja toksiinidest, toetab tugev immuunsüsteem 

vigastustest ja haigustest taastumist.       

· MMS-i võib kasutada regulaarselt, et säilitada kõrgeimmuunsusega puhast 

toksiinivaba keha. 

· MMS-i tarvitamine koos teiste ravimitega: konflikt on vähetõenäoline. 

Tellida saab siit:  (link) 

 

 

Peatükk 3: Räni – elu element 

Mitte üks organism ei suuda eksisteerida ilma ränita, on öelnud V.I.Vernadski 

(1863-1945), tunnustatud Vene mineraloog, geokeemia ja biogeokeemia rajaja, 

noosfääri õpetuse arendaja. 

Elu ei saa eksisteerida ilma ränita - seda tõestas ka 

keemiaprofessor Adolf Butenant 1939 aastal ja pälvis oma 

uurimuste eest Nobeli preemia. Ka Stokholmi Nobeli 

Komitee kuulutas juba 1978.a. RÄNI inimorganismile eriti 

tähtsaks elemendiks. 

http://www.mineral-solutions.net/Master-Mineral-Solution-1-MMS1?itemid=58&AffId=11


Kooli keemiaõpikutes on öeldud: ...räni on erakordselt tähtis pooljuht materjal, 

mida kasutatakse mikroelektroonika seadmetes ja mitmesuguste mikroskeemide 

valmistamiseks. Teda kasutatakse päikesepatareides, kuna suudab muuta 

päikese energia elektrienergiaks, kasutatakse mitmeotstarbeliste eri tüüpi 

ekraanide/ kuvarite valmistamisel jne. Keemiliste elementide perioodilise 

süsteemi 104 elemendi seas on ränil eriline osa. Ta on - piesoelement. Ta suudab 

muuta ühte tüüpi energia teiseks. Mehhaanilise energia elektriliseks, valgus-

energia soojusenergiaks jne. 

Just räni baasil toimub nii kosmoses kui Maal energeetilise informatsiooni 

vahetus. Kui me vaatame tähtede, Kuu või Maa keemilist koostist, siis kõige 

levinumaks selles maailmas on hapnik - 47 %, teisel kohal on räni - 29,5 %, ning 

ülejäänud elementide osa on tunduvalt väiksem. 

Spektraalanalüüsi andmetel: igapäevastes produktides, mida endast eritab terve 

inimese organism, on ränisisaldus - 4,7 %. Kuna inimese kehas räni 

kaheksakordselt võtab osa elutagamise protsessidest, siis see peidetud osavõtu 

protsess annab: 4,7x8=37,6 %. St ligi 38 % meie tervisest või elutegevusest 

baseerub otseselt ränil. Räni puudujäägil inimese organismis saab häiritud 

ainevahetuse protsess, kuna üle 70 muu elemendi omastamine organismi poolt 

on energeetiliselt reguleerimata. 

Maakoores on räni 29,5 %, kaltsiumi 2,96%. Räni leidub liivas, savis, vees, 

mudas, poris, taimedes, kus kõige rohkem on terades, juurikates jne. Räni on ka 

kõikjal pinnases. Räni puudumine pinnases teeb sellest viljakandmatu maa. 

Selline maa ei suuda akumuleerida Päikese energiat ja anda seda edasi 

kasvavatele taimedele. Seda suudab vaid räni. 

Mineraalide koostises põhiline osa on ränioksiididel. Just räni on kristallvõrede 

põhielement nendel mineraalidel, mis võtavad kristallidega vastu päikese-

energiat, et seda genereerida maapealsete protsesside tarbeks. 

Looduses kõige enam levinud räniühend on ränidioksiid - SiO2. Puhtal kujul on ta 

musta värvi, kuid mitmesuguste metallide –raud, vask, kloor jne -lisanditega 



esineb värve kuni erkkollaseni välja. See on terve rida kivimeid ja poolvääriskive: 

mäekristall, kaltsedon, ahhaat, jaspis, tulekivi, ametüst, tsitriin, topaas jne. 

Must ränikivi moodustus juba kriidiajastul 

elusorganismide kolooniate välja-suremisel, 

säilitades enda koosseisus nende skeletid ja 

karbid. Ta tekkis soojades veekogudes, kui 

tekkisid meile tuttavate eluvormide eellased. 

Teadlased kinnitavad, et orgaanilised jäägid 

ränis – need on unikaalsed biokatalüsaatorid, 

mis on suutelised ümber töötama valgusenergiat ja kümneid kordi kiirendama 

oksüdeerimis-taastumisreaktsioone meie kehas. Need bioloogilised ained on 

baasiks, et ehitada keerulisi orgaanilisi ühendeid - elusorganismi põhialuseid – 

klorofülli ja hemoglobiini. Vesilahused, mis moodustuvad ümber räni, mängivad 

ääretult olulist rolli kõige elava arengus ja mõjuvad soodsalt organismile. 

Ränivees toimub struktuurse veesüsteemi moodustumine vedelate räni kristallide 

elektrilise võrguga nii, et selles pole ruumi patogeensetele, mittesümbiootilistele 

mikroorganismidele ja võõrastele keemilistele elementidele. Räni on elu element. 

Tema normaalne sisaldus inimese organismis on tervise võti. 

Vastavalt biokeemikute uurimustele kasutatakse räni inimese organismis 

kaheksakordselt, võttes osa erinevatest reaktsioonidest kui katalüsaator, 

"energiaandja". Peale kaheksakordset kasutamist organism väljastab räni. Kui 

räni sisaldus organismis ei täiene pidevalt toidu ja veega, siis elu lahkub sellest 

organismist. 

 

Inimorganismis elementaarsel tasandil räni "kuuleb" aju ja kontrollib kasvamise 

ja arenemise "tehnoloogiat" alates rakumembraanide loomisest kuni sidekoe, 

luude, kõõluste jne formeerimiseni. 

Räni, tänu oma keemilistele omadustele, loob elektriliselt laetud süsteemid. Neil 

on omadus "kleepida“ enda külge viirused, haigust tekitavad mikroorganismid – 

need, mis pole omased inimorganismile ega ela temaga sümbioosis. Räni 

kolloidsüsteemide valikuline "kleepimise“ võime on absoluutselt unikaalne. 



Viirused, bakterid, seened ja muud patoloogilised mikroorganismid imetakse 

nendesse kolloidsetesse moodustitesse elektrilise külgetõmbe jõuga nii veres kui 

soolestikus. Tüüpilised inimsoolestiku asukad, nagu näiteks soolekepike, piim-

happe kepike jne. ei oma võimet kleepuda räni kolloidsüsteemide külge ja jäävad 

rahulikult soolestikku. See on väga tähtis seedetrakti normaalseks tööks. 

Eriti vajavad räni sisaldavaid produkte rasedad naised, rinnaga toitvad naised ja 

lapsed. Nende räni vajadus on mitu korda suurem, kui tavalisel täiskasvanud 

inimesel, sest noores kasvavas või arenevas organismis alles formeerub 

sidesüsteem aju-keha. Räni on peamine side-struktuurelement inimese 

organismis. Paljud teadlased kinnitavad, et räni võtab osa kaltsiumi, kloori, 

fluoori, naatriumi, väävli, alumiiniumi, tsingi, molübdeeni, mangaani, koobalti ja 

teiste elementide metabolismis. Umbes 70 elementi organismis ei omastu õigesti 

kui räni ei jätku. 

Kõige enam inimese keemilises koostises on - hapnikku, siis tuleb räni ja alles 

pärast seda kõik ülejäänud elemendid. Elusa looduse osas on kõige enam 

uuringuid ja ka vastavalt sellele kogutud teadmisi pühendatud süsinikule, aga 

tema osa moodustab u 10%, räni 29,5%. 

Räni on element, mis määrab ära painduvate struktuuride omadused – kõõluste 

sidekoed, soonte seinad, mao-soolestikutrakt, luuümbris, kõhr, liigeste vedelik. 

Eriti tundlikud ja olulised süsteemid- südameklapid, sulgurlihased, veenisüsteemi 

tagasivoolu klapid sõltuvad ränist. Eriti rikkad on räni poolest küüned, juuksed ja 

nahk. 

 

DIATOMACEOUS EARTH – 89% ränidioksiid - SiO2 

 



Järgnev toode ja informatsioon ei ole kooskõlastatud ja heaks kiidetud toidu- ja 

ravimiameti poolt, ei pretendeeri absoluutsele tõele ja on kirjutatud vaid 

üldharival eesmärgil, ei oma ettekirjutavat, soovituslikku, diagnoosivat ega 

ravivat tähendust. Terviseprobleemidega, lapseootel ja rinnaga toitvatel emadel 

konsulteerida arstiga. Sina ja ainult sina oled vastutav, kui valid kasutada 

terviklikult või osaliselt alljärgnevat informatsiooni. Sina ja ainult sina oled 

vastutav oma tervise eest. 

Räni on tähtsaim mineraal inimese tervise tagamisel. 

DE (Diatomaceous Earth) on naturaalne, orgaaniline ränidioksiid ja ei ole ohtlik 

ega mürgine. DE on kogutud puhastest mageveekogudest. DE on mikros-

koopiliste koorikloomade fossiilsed jäänused, mis on loodud ainuraksete taimede 

– ränivetikate (diatom-ik) poolt. DE sissevõetuna, omab kolme peamist toimet: 

1. Nagu näha fotolt (suurendus 7000 korda) on tegemist auke täis silindriga. 

See silinder omab väga suurt negatiivset laengut. Kui 

miljonid sellised silindrid liiguvad läbi mao ja 

seedetrakti, tõmbavad ja seovad silindrid enda sisse 

bakterid, seened, ainuraksed, viirused, endotoksiinid, 

pestitsiidid, ravimite jäägid, raskemetallid (positiivse 

laenguga) ja seejärel kogu „kraam“ elimineeritakse. 

2. DE on väga tugev. Tugevusskaalal teemandi tugevus on 9, DE-l 7. See on 

oluline, sest kõik need miljonid tillukesed tugevad ja teravate servadega silindrid 

läbivad soolestiku ja „kaabitsevad“ sooleseinad puhtaks. Pärast mõnekuulist DE 

kasutamist ei ole sooleseinad enam kaetud šlaki, lima jne kihiga. Selle tulemusel 

vabaneb keha mürkainetest, mis oleksid sooleseinast verre imendunud, paraneb 

toitainete imenduvus. Jämesool ja tema toimimine on esmase tähtsusega tervise 

tagamisel ja seda on võimatu ületähtsustada. 

3. Teatud kogus DE-d imendub vere kaudu ka kehasse kui räni. 

 



Veel mõningad valdkonnad, kus DE toimib: 

• Aitab kahjutuks teha halbu rasvu. 

• Alaneb halva ja tõuseb hea kolesterooli tase 

• Normaliseerub vererõhk. 

• Parandab liigeste liikuvust, aitab reumatismi korral 

• Aitab osteoporoosi korral 

• Aitab langetada kaalu 

• Suurepärane sisemine kosmeetiline vahend- taastab ja noorendab nahka, 

juukseid, küüsi. Kollageeni põhikomponent on räni ja kollageen on „liim“, mis 

hoiab meid koos, kui kehas on piisavalt räni glükoosamiinglükonaasi, on 

kollageenil noorendav toime. 

• Räni aitab nahaprobleemide ja –vigastuste, sealhulgas, lööve, paised, akne, 

paksendid, soolatüükad, ekseem, põletused, psoriaas, haavandid jne korral 

• Tugevdab hambaid ja igemeid 

• Mõjub hästi hingamisteedele, paraneb kopsude ja bronhide töö 

• Vähendab menopausi sümptomeid 

• Stimuleerib neerude ja kusepõie tööd 

• Stimuleerib lümfisüsteemi 

• Stimuleerib ainevahetust ja annab energiat 

• Töötab koos antioksüdantidega ja on võimas vananemisvastane vahend 

• Aitab hemorroidide puhul 

• Vähendab peavalusid 

• Stimuleerib immuunsüsteemi 

 

Päevane räni vajadus täiskasvanud inimesel on 20-30 mg. Food Grade DE 

päevane kogus on 1-2 keskmise kuhjaga supilusikatäit segatuna vee, mahla, 

jogurti või muu vedelikuga. DE-l ei ole maitset, jook jääb lihtsalt veidi „kriidine“. 

Lisa ka lemmikloomade toidu hulka ja lillepotti või –peenrale!!! 

Soovid tellida, võta ühendust http://tervist.webs.com/kontakt kaudu. 

 

 

http://tervist.webs.com/kontakt


Peatükk 4: Oomega 6 – 3 tasakaal 

 

Oomega-3 kasulik toime  

Olulisemad oomega-3 rasvhapped on eikosapentaeenhape (EPA) ja 

dokosaheksaeenhape (DHA). Neil on positiivne toime nii lapse kui täiskasvanu 

südamele, ajule ja mälule, nägemisele ning kogu organismi arengule.  

Oomega-3 rasvhapete tarvitamine raseduse viimasel trimestril ja imetamise ajal 

on eriti oluline, kuna need soodustavad lapse aju ja silmade arengut, ema 

paremat rasedusaegset tervist ja vähendavad enneaegse sünnituse riski. Norra 

lastearst Hellandi uuring kinnitas, et oomega-3 rasvhapete lisamine naise toidule 

raseduse ja imetamise ajal annab positiivse efekti lapse hilisemale vaimsele 

arengule — õppimis- ja keskendumisvõimele. Kalamaksaõli kasutanud emade 

lastel oli 4% kõrgem IQ tase, võrreldes taimeõli kasutanud emade lastega.  

Oomega-3 rasvhapped on vajalikud ka nägemise normaalseks arenguks ja 

nägemisteravuse säilitamiseks. Lisaks aitavad need langetada vererõhku ja 

normaliseerida kolesterooli taset veres, parandavad vere hüübivust ja muudavad 

veresoonte seinad elastseks.  

Meie igapäevane toidusedel on viimaste aastakümnete jooksul muutunud. Suure 

muutuse põhjuseks on see, et oleme rohkelt oomega-3 sisaldava kala ja 

puuviljade tarbimise asemel hakanud pigem tarbima taimseid õlisid ja töödeldud 

toitu, mis sisaldavad palju oomega-6. See on viinud tasakaalu nende kahe vahel 

paigast ära. 

Oomega 6-3 tasakaalu jaoks arvutatakse välja oomega-6 hulk veres võrreldes 

oomega-3. Enamuses lääneriikides on see soovitatav suhe 5:1 (ideaalis 1:1). 

Uurimused näitavad, et suurel osal Euroopast on keskmine tasakaal hetkel 15:1, 

USA-s keskmiselt 25:1. 

 



Oomega 3-e vajalikkusest või mitte-vajalikkusest leiab palju vastakaid artikleid 

nii Eesti ajakirjanduses kui ka väliskirjanduses. Üks on selge, tähtis on oomega 

6-3 omavaheline tasakaal. Kui igapäevane toitumine on kala- ja puuviljarohke, ei 

ole vaja oomega-3’e lisaks võtta.  

Küsimus on selles - milline on sinu kehas oomega 6-3 suhe. On see 5:1 või üle 

selle. Kui tead milline on sinu kehas see suhe, saad teha teadlik valiku kas 

hakata oomega-3’e juurde võtma või mitte. 

Tahad teada oma oomega 6-3 suhet?  

Testi sooritamine võtab alla minuti aega (CE-sertifitseeritud vereproov 

koduseks  kasutamiseks). Testi  analüüsitakse St Olavi Ülikooli Haiglas 

Trondheimis, mis on üks  Skandinaavia juhtivatest laboratooriumitest. Test 

analüüsib 11 rasvhapet sinu veres ja näitab 98% täpsusega, milline on tasakaal 

oomega-6 ja oomega-3 vahel. Lisaks näitab test, kui suur protsent oomega-3 

rasvhappeid on sinu veres. Testi tulemuse saad 20 päeva jooksul. 

Välja on töötatud uus ja lihtsustatud meetod rasvhapete analüüsimiseks. See 

meetod, mis kasutab sõrmeotsast võetud verd on võrreldav konventsionaalse 

lipiidide analüüsi meetodiga, mis põhines veenivere analüüsil. 

 

    

 

Üksikute rasvhapete ühemõõtmelist gaasikromatograafilist vastust mõõdetakse 

11 erineva  rasvhappe hulgast vahemikus C14 – C24, suurendades näidise 

vahemikku 15-75 mcg. See uus meetod rasvhapete analüüsimiseks, on heaks 

kiidetud, et uurida inimeste toitumistasakaalu. 

 



See test annab hea ülevaate rasvhapete tasakaalu kohta ning on täheldatud, et 

need vastused käivad käsikäes inimeste tervisliku seisundiga. See on nii 

sellepärast, et vere lipiidide profiil näitab meile milliseid rasvhappeid sinu keha 

ehitab kõikidesse rakkudesse ja kudedesse. 

  

 

  

See uus meetod rasvhapete analüüsimiseks on kohane toitumisuuringuteks.  

11 rasvhapet on: Palmitiinhape (PA), Steariinhape (SA), Oleiinhape (OA), Linoolhape (LA), 

Alfa-linoleenhappe (ALA), Gammalinoleenhape (GLA), Dihomo Gammalinoleenhapet 

(DHGLA), Arahhidoonhape (AA), Eikosapentaeenhape (EPA), Dokosapentaeen hape (DPA), 

Dokosaheksaeenhape (DHA) 

 

Soovid rohkem infot testi kohta, võta ühendust: 

http://tervist.webs.com/kontakt 

 

E-raamatu koostas: Ainar Leppik. 

http://tervist.webs.com/kontakt

