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Argovilberg@gmail.com, 5575868 
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Slim Spurling 

 

 

Slim Spurlingu raamatu info! 

* Sacred sagedus 144Mhz, puhastab füüsilist maailma 
* Lost sagedus 177Mhz puhastab emotsionaalselt maailma. 
* Empowerment sagedus 188Mz tegeleb mõttemaailma ja vaimse 
maailma puhastamisega. 
* Hõbedane pallike sobib paremini linna ja tegeleb füüsilise 
maailma puhastusega. 
* Kullast pallike sobib paremini maale. Selline info on Slim 
Spurlingu kodulehelt. 

 



Matrix 44 harmoniseerija 

 

 

• Üldise tervise ja heaolu parandamine 
• Harmoonia loomine teis ja teie keskkonnas 
• Vähendab Hartmanni võrgu ja geopatilise stressi negatiivseid 

mõjusid 
• Suurendab positiivseid kavatsusi 
• Positiivne mõju teile ja teie läheduses asuvatele inimestele 
• Viib keskkonna harmoonia seisundisse 
• Puhastab õhusaastet 
• Vähendab tormide tõsidust 
• Vähendab keemiapilvede kahjulikke mõjusid 
• Taastab vett ja pinnast 

 

 

 

 

 



 

• Üldise tervise ja heaolu parandamine 
• Harmoonia loomine teis ja teie keskkonnas 
• Vähendab Hartmanni võrgu ja geopatilise stressi 

negatiivseid mõjusid 
• Suurendab positiivseid kavatsusi 
• Suurendab intuitiivseid võimeid 
• Ühendab teid otse tervenemise, valguse ja elu allikaga 
• Positiivne mõju teile ja teie läheduses asuvatele 

inimestele 
• Viib keskkonna harmoonia seisundisse 
• Puhastab õhusaastet 
• Vähendab tormide tõsidust 
• Vähendab keemiapilvede kahjulikke mõjusid 

 

 

 



Environment Clearing CD 24/7 mängida Matrix 44 ja Keskmise 

võlukepi kombinatsioonile. 

http://www.elavtoit.com/JimSpurling/CD/Spurling_Environmen

t_Clearing_CD.mp3 

 

 

 



Suvi 2020 ilma harmoniseerimised. 

http://www.harmoniseerijad.ee/satelliidipildid 

 

8 juuni 

2020 http://www.elavtoit.com/2020/8_JUUNI_2020.pdf 

9 juuni 

2020 http://www.elavtoit.com/2020/9_JUUNI_2020.pdf 

10 juuni 

2020 http://www.elavtoit.com/2020/10_JUUNI_2020.pdf 

15 juuni 

2020 http://www.elavtoit.com/2020/15_JUUNI_2020.pdf 

18 juuni 

2020 http://www.elavtoit.com/2020/18_JUUNI_2020.pdf 

26 juuni 

2020 http://www.elavtoit.com/2020/26_JUUNI_2020.pdf 

11 juuli 

2020 http://www.elavtoit.com/2020/11_JUULI_2020.pdf 

17 september 

2020 http://www.elavtoit.com/2020/17_SEPTEMBER_20

20.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.harmoniseerijad.ee/satelliidipildid
http://www.elavtoit.com/2020/8_JUUNI_2020.pdf?fbclid=IwAR3ncLdY5Jp2T5bG4i3g7wAGqH5XXHDnCd9uQ-e_G_8bfhF3WFUKB3xOrec
http://www.elavtoit.com/2020/9_JUUNI_2020.pdf?fbclid=IwAR39L7O6u1rA7DLaWyiqgAAuf_0NAeRz7jifLwTfO6amwnjz9GlEoY2U_sI
http://www.elavtoit.com/2020/10_JUUNI_2020.pdf?fbclid=IwAR1gm4Rq30Gg3_CD53-YZiFnXT0miIsXkxLi0F2ybZA6WCdoR494lysziCY
http://www.elavtoit.com/2020/15_JUUNI_2020.pdf?fbclid=IwAR3ncLdY5Jp2T5bG4i3g7wAGqH5XXHDnCd9uQ-e_G_8bfhF3WFUKB3xOrec
http://www.elavtoit.com/2020/18_JUUNI_2020.pdf?fbclid=IwAR2VPYKtomi_jfWtu-8eKLRpbXvjqRj1ino7M8ge7VgRnqo4L6pqSHMrk78
http://www.elavtoit.com/2020/26_JUUNI_2020.pdf?fbclid=IwAR2YIsUCHYjZH8tjDMtnIH2t80wEj_X8-I-2LsJ4eKKWdLGHn-CL6CGTIV0
http://www.elavtoit.com/2020/11_JUULI_2020.pdf?fbclid=IwAR3ncLdY5Jp2T5bG4i3g7wAGqH5XXHDnCd9uQ-e_G_8bfhF3WFUKB3xOrec
http://www.elavtoit.com/2020/17_SEPTEMBER_2020.pdf?fbclid=IwAR0AqWi4YwD-agUYMnSNfavWbI86-680dsRHZByQyDhboZkE7WmP_lNkQMo
http://www.elavtoit.com/2020/17_SEPTEMBER_2020.pdf?fbclid=IwAR0AqWi4YwD-agUYMnSNfavWbI86-680dsRHZByQyDhboZkE7WmP_lNkQMo


8 juuni Äiksepilvede üldpilt läbi pikselöökide kaardi 8 juunil. 

 

 



Äiksefront tõrvas, minust 60 km kaugusel. 

 

 

 



Raheterad muugal 8 juuni 2020 

 

 

 



Võrumaa kohal täpsemalt 

 

 



9 juuni. Äiksetorm jätkus. 

 

9 juuni elektrikatkestuste kaart. Võrumaal 1, Põlvamaal 0, 

Valgamaal 5, Viljandis 83 elektrikatkestust. 

 

 



10 juuni 2020 

Äike keerab APE tagant Lätimaalt Venemaa peale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 juuni. Suur äiksefront möödub 40 km kauguselt võrumaa 

teisest otsast. Suurem vaade 

 

 



15 juuni detailsem vaade hilisõhtul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 juuni 2020. 24 tunni äikselöökide kaart. Suur front läheb 

nüüd teiseltpoolt mööda väga võimsalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 juuni. Äiksetormid on kenasti kaarjalt keskpunktiga võrumaal 

umbes 600km kaugusel. Sel momendil lõpetasin Matrix 44 ja 

Keskmise Horuse võlukepiga 24/7 ilma harmoniseerimiva 

sageduse mängimise. Jätkasin ainult siis kui oli oht purustavaks 

äiksetormiks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 juuli torm. 

https://www.youtube.com/watch?v=ucCUD_KckQw&fbclid=IwAR3vJl-

LKDYbP2dCfLPechraxlQl2UtcZE8nDem4wbQXnGKlGTjYMliGh-g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucCUD_KckQw&fbclid=IwAR3vJl-LKDYbP2dCfLPechraxlQl2UtcZE8nDem4wbQXnGKlGTjYMliGh-g
https://www.youtube.com/watch?v=ucCUD_KckQw&fbclid=IwAR3vJl-LKDYbP2dCfLPechraxlQl2UtcZE8nDem4wbQXnGKlGTjYMliGh-g


Võrumaal ja Valgamaal NULL elektrikatkestust. Kesk eestis 

1000ndeid katkestusi igas maakonnas. Tartumaal 111, 

Põlvamaal 56, Raplamaal 2558. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 september 2020 

 

 

 

 

 

 



Väike,Keskmine ja Suur Võlukepp 

Tegemist on energia võimendiga. Katsetused näitavad, et väike 

võlukepiga vaimseid meditatsioone tehes saab kuni 4 korda 

kiiremini tulemuseni. Keskmist võlukeppi käes hoides suureneb 

inimese energiaväli 2 meetri pealt 11 meetri peale. Järgi testitud 

tundlike testimistraatidega. 

Süsteem on pärit vanast Egitusest. 

Võlusau on inimesest kõrgem. 

Biimeri kujuga kübar on aga vaaraol peas 

 

 



Väike võlukepp 

Kui panna teravik vastu valutavat põlve, siis põlvevalu kadus 2 

minutiga. 

 

 

 



 

Aurapilt väikest võlukeppi käes hoides. 

 

 

 



Keskmine võlukepp 

 

 



 



 

 



Suur võlukepp 

 

 

 



Biimerid. 1:1 kaelaskantav.  

Tööraadius 2 meetrit. 

Mobiili ja EMF kiirguse kaitse. 

Maa energia võimendid. Pikkus 7,23cm vastab planeet Maa Shumanni sagedusele. 

Tuuninguga, päripäeva kullatud vasktraat tekitab biimerit läbiva AVATUD energiavälja. 

Harmoniseerimine Biimeriga on võimalik alljärgneva puhul: 

• raadio- ja televisioonimastid; 

• mobiiltelefonide mastid; 

• mobiiltelefonid; 

• kõrgepingeliinid; trammide ja raudteede kontaktõhuliinid; 

• kõik elektroonilised seadmed; 

• suure impulsi sagedusega, ilma juhtmeta 

telefonid; 

• Maal looduslikult esinevad kiirgused; 

• 36 m ruudustik ja Benkeri kuubikusüsteem; 

• elektromagnetilised ja geopaatilised kiirgusväljad 

 

 

 



 

Biimerite detailsem info : http://www.elavtoit.com/Kiirgaja/Weber-Isis@-

Beamer.pdf 

Eesti inimeste tagasiside : http://www.elavtoit.com/BIIMERITE_TAGASISIDE.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



1:2 Biimer on 7,23cmX 2 = 14,46cm, tööraadius 6 meetrit 

1:3 Biimer on 7,23cmX 3 = 21,69cm, tööraadius 12 meetrit 

1:4 Biimer on 7,23cmX 4 = 28,92cm ,tööraadius 18 meetrit 

1:5 Biimer on 7,23cmX 5 = 36,15cm, tööraadius 24 meetrit 

 

1:2, 1:3 ja 1:3 biimer 

 



ISIS- Kaitseamulett 

Neli võlukeppi otsapidi ristina kokku pandud. 

 

 

 

 



Meenutab Tiibeti Vajra kaitssüsteemi 

 

 

 

 

 

 



Eriti võimsa süsteemi saab veel siis kui teha 3D kaitserist: 

 

Analoog on ka Tiibeti Vajra-st olemas kuldse Buddha käes😊 

 

 

 

 



ISIS Kaitseristi aurapilt võrreldes normaalolekuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.magnetsormused.com 

 

Eesti edulood 

http://www.elavtoit.com/eesti_edulood.pdf 

 

USA edulood 

USA edulood — Magnetsõrmused (magnetsormused.com) 

 

 

 

 

http://www.magnetsormused.com/
http://www.elavtoit.com/eesti_edulood.pdf
http://www.magnetsormused.com/blogi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmoonia mesi 

Harmoonia Mesi — Harmonizer (harmoniseerijad.ee) 

 

Harmoniseeritud looduse ühendväljas korjatud mesi. 

• Tarud paiknevad Biimer 1:3 MAXI 12meetrises mõjuväljas.  
• Korjeala on harmoniseeritud Matrix 44 harmoniseerijaga. 
• Mesi on aktiveeritud Horuse Võlukepiga. 

Mesi pärineb Karula Rahvuspargi servalt Singa küla lähedalt metsast. 

Luhasooraba äärest ja Obinitsa tatrapõllu äärest. 

Saada on rabamett, tatramett, metsaääre mett. Täna kaasa TATRAMESI. 

 

Mee maitse muutub mahedamaks siidisemaks kui võlukepiga päripäeva mesi 

aktiveerida.  Seda tajus ka ETV+ venekeelse saate Zerkalo saatejuht: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGDU6cQyf9s 

http://www.harmoniseerijad.ee/mesi


www.fulvohape.ee 

 

Fulvohappe ime taimede jaoks 
 Lisaks humiinhappe paljudele positiivsetele funktsioonidele 

teeb fulvohape järgmist: 

 Soodustab taime ainevahetust 

 Annab positiivset mõju taimede RNAle ja DNAle 

 Toimib katalüsaatorina taimede hingamisel 

 Suurendab valkude metabolismi 

 Suurendab mitmete ensüümide aktiivsust 

 Parendab rakumembraanide läbilaskvust 

 Parendab rakkude jagunemist ja rakkude pikenemist 

 Abi klorofülli sünteesil 

 Suurendab põuataluvust ja väldib närbumist 

 Suurendab viljasaaki 

 Osaleb mikroobide denitrifikatsioonis 

 Puhverdab mulla pH 

 Toetab elektrokeemilist tasakaalu doonorina või aktseptorina 

 Sünteesib uusi mineraale 

 Keemiliselt kallutab anorgaanilisi aineid 

 Lagundab räni, et vabastada makromineraale toitainetest 

 Mürgitustab erinevaid saasteaineid (pestitsiide, herbitsiide jm) 

Taimede kasv suurenes 3-4 korda. 

Viinamarja pistikud juurdusid 2 nädalaga samapalju kui muidu 

aastaga. 

Fulvo viinamarjad kasvasid nagu džungel, iga 2 nädala tagant 

tuli pügada, et mitte kasvuhoone võssa ei kasvaks. 

Fulvohape on fundamentaalne aine mis teeb anorgaanilised 

mineraalid orgaanilisteks mineraalideks taimede 

kättesaadavaks. 

Fulvohappe koostist ei suuda teadlased selgeks teha, sest 

fulvohappe bakterid muudavad koguaeg aine keemilise koostist. 



Fuvotomatid 

http://www.fulvohape.ee/fulvotomatid 

 

 

http://www.fulvohape.ee/fulvotomatid


Fulvo viinamarjad 

http://www.fulvohape.ee/fulvoviinamarjad 

 

http://www.fulvohape.ee/fulvoviinamarjad


 

 

 

 

 



Eesti inimeste edulood Fulvoga: 

 



  



Mis on vesinik? 

 

Vesinik on maailma kõige lihtsaim ja väikseim molekul. See 

sisaldab üks elektron ja üks prooton. See tähendab et vesinik on 

kõige väiksem ja lihtsam molekul looduses. Vesinik moodustab 

75% nähtavast universumist.  

 

 



 

 

Mis on molekulaarne molekulaarne vesinik? 

 

Vesiniku molekuli eraldi looduses tavaliselt ei esine. 

Enamus ajast, vesiniku aatomid seonduvad teiste aatomitega.  

Molekulaarne vesinik (H2) on molekul, mis koosneb kahest 

vesinikuaatomist, mis on seotud üksteist.  

Näiteks on seotud kaks vesiniku aatomit ühele hapniku 

aatomile, moodustades veemolekuli. 

 

                  

 



 

 

Vesi on oluline osa meie igapäevaelus ja kaks vesiniku vesiniku 

aatomit annavad vee molekus veele unikaalsed omadused läbi 

vesiniku sideme. Vesiniku side on kahe elektroni vahele side. 

 

Kuna H2 on nii väike, eksisteerib ta normaaltemperatuuri ja 

rõhu juures gaasina. 

H2 viidatakse ka kui vesiniku gaasile. 

Vesinikugaas on olnud fookuses peamiselt puhta energia 

allikana. 

Vesiniku põlemise tulemusena tekib jääkproduktina lihtne vee 

molekul 

              



Vesiniku energiatihendus on kolm korda suurem kui bensiinil.            

 

Kas Molekulaarne Vesinik tekib kuskil naturaalselt? 

Looduses toodavad H2 bakterid ja vetikad anaeroobse 

ainevahetuse kaudu. 

Inimeste jaoks teie soolestikus olevad bakterid 

H2 imendumata käärimisel süsivesikud. Tavaliselt molekulaarse 

vesiniku kogus, mille on tootnud bakterid teie soolestikus ei ole 

piisavad märgatav terapeutiline kasu.    

Kui aga inimene on puhtal puuviljadest toortoidul, siis soolestik 

toodab 10 liitrit vesinikku ööpäevas. 

Seega kui olla puhtal puuviljade toidul tekib meie soolestikus 

piisav kogus terapeutilist vesinikku. 

 

 



Molekulaarne vesinik tervendajana. 

Kuigi H2 on näiliselt lihtne molekul, pakub see mitmesuguseid 

tervisele kasulikke eeliseid mida avastatakse siiani. Kasu, mida 

H2 võib pakkuda, on kinnitatud viimase 10 aasta jooksul, kuigi 

see on pikka aega tähelepanuta jäetud. 

Nüüd on olemas üle 600 uuringu H2 terapeutilisest toimest 

erinevates haigusmudelites. 

 

Miks ma pole varem kuulda, et H2 on teie tervisele kasulik? 

Põhjus, miks te pole ilmselt kuulnud, et H2 on teie tervisele 

kasulik, on sest "see on liiga lihtne". H2 ei saa patenteerida, mis 

tähendab, et ei saa farmaatsiaravimina kasumlik. Seetõttu pole 

palju ressursse olnud eraldatud H2 reklaamimiseks 

peavoolumeedias. Samuti tundub, et H2 on esmapilgul “kõigeks 

hea”. Kuna H2 töötab antioksüdantne kaitsesüsteem teie 

rakkudes, on selle mõju inimeselt erinev. See on sest vabad 

radikaalid mõjutavad meid kõiki erineval viisil. See võib olla 

keeruline mõiste haarata ja mõned inimesed lõpuks ei usu, sest 

see kõlab “liiga hea, et olla tõsi". 

 

 

 

 

 

 



 

Vesiniku toimemehhanism maailma võimsaima 

antioksüdandina. 

 

 

Teie rakke ründavad pidevalt vabad radikaalid. Vabad radikaalid 

on kõrvalsaadused energia tootmine teie mitokondritest, teie 

rakkude mootoritest. Vaba radikaal on paarimata elektron ja 

soovib seda rahuldada, võttes molekulilt elektroni läheduses. 

Vabad radikaalid on lühiajalised, ebastabiilsed ja reageerivad 

teiste molekulidega saavutada stabiilsus. Vabade radikaalide 

teaduslik termin on reaktiivsed hapniku liigid (ROS). 

 

 



 

 

Tavaliselt suudab teie antioksüdantne kaitsesüsteem vabade 

radikaalide eest hoolitseda enne nende toimimist kahju 

tekitada. Kuid vananedes ja toksiinid koormavad teie süsteemi, 

teie antioksüdanti süsteem muutub loiuks ja vabad radikaalid 

hakkavad teie rakkudes laastama. 

Pikaajalisi vabade radikaalide kahjustusi, mida nimetatakse ka 

oksüdatiivseks stressiks, on seostatud vananemisega ja enamus 

kroonilisi haigusi, nagu vähk, diabeet, neurodegeneratiivsed 

haigused, südame-veresoonkonna haigused ja palju muud. 

Seetõttu on antioksüdandid olnud esmatähtsad ja märksõna 

toidulisanditööstuses algusest peale. 

 

Samuti nähtub siit, et kuna inimene ei ole toorel puuviljatoidul, 

siis ka vesiniku tootmine soolestikus ei ole piisav, et vabasid 

radikaalisid maha võtta piisavalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vabasid radikaalisid toodetakse pidevalt rakkude mitokondritest 

energia tootmisel 

 

 

Kõige ohtlikum vaba radikaal Hydroxyl Radical -OH 

 

  



-OH radikaale tekitavad ka UV kiirgus ja EMF kiirgus 

 

Hüdroksüülradikaalid on ülireaktiivsed vabad radikaalid, mis 

varastavad elektroni kõigilt teiste molekulidega, kahjustades 

seeläbi neid. Pange tähele, kui sarnased nad oma ülesehitusega 

on vesi. Neil on vaja ainult vesiniku aatomit, elektroni, et saada 

veest. Nende soov stabiliseeruda vees on nii võimas, et nad 

saavad hõlpsasti vesinikuaatomid ära rebida ja elektronid igast 

ümbritsevast molekulist, et ennast rahuldada. Tavaliselt on 

ohvrid DNA, valgud ja lipiidid, mis moodustavad teie rakud. 

  



 

 

Oksüdatiivne stress tekib siis, kui häiritakse vabade radikaalide 

tasakaalu ja antioksüdandid, mis põhjustavad pöördumatut 

hüdroksüülradikaali moodustumist rakumolekulide kahjustus. 

Oksüdatiivset stressi tuntakse paljude erinevate põhjustena 

terviseprobleeme ja see mõjutab igat inimest erinevalt 

geneetikast. Kui tunnete, et te pole nii tervislik, nagu peaks, 

peaksite olema kõige tõenäolisem algpõhjus 

Oksüdatiivne stress. Peate oma antioksüdantset kaitsesüsteemi 

tõhustama, et see saaks hakkama neutraliseerida tõhusalt 

liigsed vabad radikaalid. Saate oma antioksüdante suurendada 

rakke, täiendades oma dieeti antioksüdantirikka toiduga, 

järgides tervislikumat elustiili ja H2 kasutamist. 

 



Miks on molekulaarne vesinik (H2) ideaalne antioksüdant? 

Suurus. 

H2 on kõige väiksem olemasolev antioksüdant. Teised 

antioksüdandid nagu C-vitamiin või 

E-vitamiin on võrreldes H2-ga väga suured molekulid ja peavad 

läbima teie seedetrakt, mis imendub teie soolestikus, rändab 

läbi teie vere ja siseneb oma rakke, enne kui nad suudavad vabu 

radikaale kõrvaldada. 

 

H2 on 176 korda väiksem molekul kui C-vitamiin. 

Ja tuletage meelde Saaremaa haigla ravis C-vitamiiniga edukalt 

Koroona haigeid. 

 

 

 

 

 



H2 on nii väike, et see võib tungida läbi teie mao limaskesta, et 

hakata sees toimima kohe. H2 on ka gaasilises olekus, nii et see 

hõljub põhimõtteliselt teie kaudu rakud (kiire difusioon) ja 

täidab oma funktsiooni antioksüdandina, mida ei mõjuta 

tavalised mehhanismid, mis takistavad teiste antioksüdantide 

vaba liikumist kehas. 

 

 

H2 võib vere-aju barjääri kergesti ületada ka selle väiksuse 

tõttu, samas kui muu antioksüdantidel on raske läbi saada või ei 

saa üldse läbi. Aju on väga vastuvõtlik oksüdatiivsele stressile, 

kuna see tarbib 20% teie hapnikust hingata, hoolimata sellest, 

et see on ainult 2% teie kehakaalust. Nii et see on väga oluline 

kaitsta oma aju antioksüdantidega, kuna see on eriti haavatav. 

  



 

 

H2 on selektiivne antioksüdant. 

H2 on selektiivne ja sihib ainult hüdroksüülradikaale (-OH). See 

on peamine eelis, sest ainult H2 kõrvaldab kahjulikud vabad 

radikaalid, kuid ei mõjuta otseselt kasulikke vabu radikaale 

vesinikperoksiidi või lämmastikoksiidina. Nagu me varem 

mainisime, on vesinikperoksiid mida immuunrakud kasutavad 

bakterite hävitamiseks ja lämmastikoksiid on signaalmolekul, 

mis aitab avada ja sulgeda veresooni, mis suunavad verd 

erinevatesse kehapiirkondadesse. 

Teised antioksüdandid ei ole selektiivsed, vaid pigem 

neutraliseerivad nende läheduses olevad vabad radikaalid. 

Mitteselektiivne vabade radikaalide eliminatsioon võib häirida 

vabade radikaalide tasakaalu 

antioksüdandid rakkudes, mis avaldavad negatiivset mõju teie 

kehale 

 

 

 

 

 

 

 



 

Null toksilisust. 

Iga H2 molekul võib muuta kaks hüdroksüülradikaali veeks, 

niisutades teie rakke protsessis (joonis 1). Seetõttu pole H2 isegi 

kõrge kontsentratsiooni korral mürgine. Mis tahes liigne H2 

vabaneb lihtsalt kehast. Teised antioksüdandid muutuvad 

nõrgaks vabad radikaalid ise pärast vabade radikaalide 

neutraliseerimist. Näiteks askorbiinhape 

(C-vitamiin) muutub askorbüülradikaaliks . 

 

 

 

 

 

 



H2 mitte ainult ei neutraliseeri hüdroksüülradikaale otseselt, 

vaid aitab parandada teie antioksüdantide ensüüme nagu 

glutatioonperoksidaas, superoksiiddismutaas ja katalaas. Iga 

spetsiifiline antioksüdantne ensüüm ja molekulaarne vesinik ise 

hoolitsevad erinevat tüüpi vabade radikaalide hulka. Kõik need 

antioksüdandid töötavad koos, et tagada üleliigne sisaldus 

vabad radikaalid, mis võivad teie rakkudes põhjustada 

oksüdatiivset stressi 

 

 

 

 

 



Nagu ülaltoodud joonisel näidatud, on H2 võimeline toetama 

teie antioksüdantseid ensüüme ja elimineerivad kõige 

ohtlikumad hüdroksüülradikaalid. H2 pakub täielikku kaitset 

vabu radikaale, rikkumata vabade radikaalide ja antioksüdantide 

tasakaalu teie sees rakke. Molekulaarne vesinik on nende nelja 

põhjuse tõttu selgelt parem kui kõik teised antioksüdandid. 

Molekulaarse vesiniku lisamiseks oma ellu on paar võimalust, 

mida me ka kasutame arutage järgmises osas. 

 

 

 

  



4 viisi kuidas saada molekulaarne vesinik oma rakkudeni. 

H2 inhalaator 

 

 



2. Vesinikvee soolalahus 

Teine H2 tarbimise meetod, mida kasutatakse haiglas 

on H2 soolalahuse süstimine. Soolalahusega kott 

(soolane vesi) infundeeritakse gaasiga H2, mis siis on 

süstitakse otse vereringesse 

patsiendid. See meetod on kõige täpsem viis 

vesiniku koguse mõõtmiseks, mis on 

manustada patsiendile. 

 



3. H2 veejoomine 

 

 



4. H2 pulber. 

Mida saab lisada hapu mahla sisse ja reageerides tekib vesinik. 

H2 kokteil. Parima kokteili saab apelsinimahlaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vesinik ja COVID-19. 

Arstid ja õed kasutavad Hiina haiglates koroonaviiruse 

kopsupõletiku patsientide raviks vesiniku hapniku inhalaatorit. 

Surmajuhtumid on viimastel nädalatel märkimisväärselt 

vähenenud. Arvan, et vesinik mängis olulist rolli. 66% vesinikku , 

33% hapnikku. Hiina haiglates inhalaator 3000ml/min Vesinik ja 

1000ml/min Hapnik 

https://medium.com/@vaibhav9401/hydrogen-therapy-for-

covid-19-induced-acute-respiratory-distress-syndrome-ards-

67628cbca5fe 

 

https://medium.com/@vaibhav9401/hydrogen-therapy-for-covid-19-induced-acute-respiratory-distress-syndrome-ards-67628cbca5fe
https://medium.com/@vaibhav9401/hydrogen-therapy-for-covid-19-induced-acute-respiratory-distress-syndrome-ards-67628cbca5fe
https://medium.com/@vaibhav9401/hydrogen-therapy-for-covid-19-induced-acute-respiratory-distress-syndrome-ards-67628cbca5fe


Vesinik-hapnikuga segatud gaas kui efektiivne teraapia, mille tutvustas prof dr 

Nanshan Zhong intervjuus koroonaviiruse COVID-19 juhtimiskogemusest Hiinas. 

Prof. dr Nanshan ZHONG on Hiina Inseneriakadeemia akadeemik, riikliku 

hingamisteede haiguste kliinilise uurimiskeskuse direktor, Guangzhou 

Meditsiiniülikooli hingamisteede meditsiini professor 

https://vimeo.com/395657458 

 

Ukraina uudiste TV-st jooksis läbi lõik kus räägitakse H2 ja O2 inhalaatori 

kasutamisest COVID-19 ravil. Hiina protokoll 66% vesinikku, 33% hapnikku. 

 https://www.youtube.com/watch?v=p-BJQgkdzKs 
 

  

Haiguste kaupa on teadusuuringud leitavad siit: 

http://www.molecularhydrogeninstitute.com/studies 

 

https://vimeo.com/395657458
https://www.youtube.com/watch?v=p-BJQgkdzKs&fbclid=IwAR1tHx4bnsvLRl7hxj4gv8bH2OX4VLQed0b7_6jyJp1-TnXZGrGc0VVhaDA
https://www.youtube.com/watch?v=p-BJQgkdzKs&fbclid=IwAR1gC-Z71vJApR-6TNYKTpOAjA40-wW4BG0w1BpKbYzcjjn6g1drXg1sXao
https://www.youtube.com/watch?v=p-BJQgkdzKs&fbclid=IwAR1gC-Z71vJApR-6TNYKTpOAjA40-wW4BG0w1BpKbYzcjjn6g1drXg1sXao
http://www.molecularhydrogeninstitute.com/studies
https://www.youtube.com/watch?v=p-BJQgkdzKs&fbclid=IwAR1gC-Z71vJApR-6TNYKTpOAjA40-wW4BG0w1BpKbYzcjjn6g1drXg1sXao


Ülevaade SARS-CoV-2 (COVID-19) nakatumisest ja molekulaarse vesiniku olulisusest täiendava teraapiana 

Tyler LeBaron kirjutab " 

Kui suur au on, et meie ülevaateartikkel H2-ravi kohta COVID-19-le avaldatakse ajakirja esilehel!  

Meie artiklis käsitletakse seda, kuidas SARS-CoV-2 β-koronaviirus võib põhjustada COVID-19 haigust  

koos sellega kaasnevate oksüdatiivsete ja põletikuliste kahjustustega ning kuidas molekulaarne vesinik  

(H2 gaas) võib neid tegureid leevendada ja haigust leevendada. Vaatame üle mõned H2 keemilised 

omadused  

ja molekulaarsed mehhanismid.  

https://www.researchgate.net/publication/342359903_An_Overview_of_SARS-CoV-2_COVID-

19_Infection_and_the_Importance_of_Molecular_Hydrogen_as_an_Adjunctive_Therapy 

Aitäh Grace Russell ja palju õnne! 

 

https://www.researchgate.net/publication/342359903_An_Overview_of_SARS-CoV-2_COVID-19_Infection_and_the_Importance_of_Molecular_Hydrogen_as_an_Adjunctive_Therapy
https://www.researchgate.net/publication/342359903_An_Overview_of_SARS-CoV-2_COVID-19_Infection_and_the_Importance_of_Molecular_Hydrogen_as_an_Adjunctive_Therapy


 

 

 

 

 

 



Eesti keeles  

Joogivette lisatud vesiniku (molekulaarse vesiniku) 27 

teaduslikult tõendatud kasulikku toimet tervisele 

http://www.vesinikvesi.ee/teadus 

1) Vesinikvesi on antioksüdant ja aitab vältida ajukahjustusi 
2) Vesinikvesi võib parandada meeleoluhäireid 

3) Vesinikvesi summutab põletikku  

4) Vesinikvesi vähendab lihaspingeid, väsimust, motoorseid häireid ja 

lihasdegeneratsiooni (lihaste kärbumist) 

5) Vesinikvesi pärsib ainevahetushäiret 

6) Vesinikvesi võib aidata langetada kaalu  

7) Vesinikvesi parandab mitokondrilist toimet 

8) Vesinikvesi ravib diabeeti 

9) Vesinikvesi võib ravida ainevahetuslikku atsidoosi (atsidoos – liigne 

happesus kehavedelikes või kudedes) 

10) Vesinikesi võib ära hoida vähi tekke 

11) Vesinikvesi vähendab vähiravi kõrvaltoimeid 

12) Vesinikvesi parandab naha tervist 

13) Vesinikvesi soodustab haavade paranemist 

14) Vesinikvesi vähendas siirdatavate elundite kahjustumist 
15) Vesinikvesi parandab põie düsfunktsiooni (väärtalitlust) 
16) Vesinikvesi on südant kaitsev 
17) Vesinikvesi kaitseb silmi 
18) Vesinikvesi hoiab ära kuulmise kaotuse 
20) Vesinikvesi leevendab neerupuudulikkust 
21) Vesinikvesi kaitseb maksa 
22) Vesinikvesi soodustab seedekulgla tervist 
23) Vesinikvesi kaitseb kopse 
24) Vesinikvesi on kiirguskaitseline 
25) Vesinikvesi leevendab valu 
26) Vesinikvesi võib pikendada eluiga 
27) Vesinikvesi on antibakteriaalne ja võib parandada suu tervist 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

http://www.vesinikvesi.ee/teadus


MMS ja CDC Koroona ravimina. 

100% efektiivne. 

 

Siin on inimeste peal tehtud kliiniline uuring- rasked koroonahaiged vs emm emm ess. Iga päev 

jälgitud et kui kiirelt sümptomid kaovad. Üliefektiivne vahend selle viiruse puhul. 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/22fa4f6a-4d8f-4e47-b0d1-

9e4d9c49cd84/AEMEMI%20CLO2%20STUDY.pdf?fbclid=IwAR2fy18GZAeSCtyRSy90R

xfp2_ZZX2CdSN_JZu9k9XL0VDM6__xW7qS-m5A 

 

 

 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/22fa4f6a-4d8f-4e47-b0d1-9e4d9c49cd84/AEMEMI%20CLO2%20STUDY.pdf?fbclid=IwAR2fy18GZAeSCtyRSy90Rxfp2_ZZX2CdSN_JZu9k9XL0VDM6__xW7qS-m5A
https://img1.wsimg.com/blobby/go/22fa4f6a-4d8f-4e47-b0d1-9e4d9c49cd84/AEMEMI%20CLO2%20STUDY.pdf?fbclid=IwAR2fy18GZAeSCtyRSy90Rxfp2_ZZX2CdSN_JZu9k9XL0VDM6__xW7qS-m5A
https://img1.wsimg.com/blobby/go/22fa4f6a-4d8f-4e47-b0d1-9e4d9c49cd84/AEMEMI%20CLO2%20STUDY.pdf?fbclid=IwAR2fy18GZAeSCtyRSy90Rxfp2_ZZX2CdSN_JZu9k9XL0VDM6__xW7qS-m5A


https://andreaskalcker.com/wp-content/uploads/2020/04/chlorine-dioxide-against-coronavirus-v2.1.pdf 

 

 

https://andreaskalcker.com/wp-content/uploads/2020/04/chlorine-dioxide-against-coronavirus-v2.1.pdf


https://andreaskalcker.com/en/coronavirus-special-information-for-physicians-and-researchers/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://andreaskalcker.com/en/coronavirus-special-information-for-physicians-and-researchers/


 

 

CDC ja MMS on Boliivias ametlik Koroona ravim. 

https://www.bitchute.com/video/HEtDx2U3PBCK/?fbclid=IwAR2P3JbvOd9xkMoKG2Hwu9tb9scMVlsmj268ShQV-

cVSmEY53Ugrj4PWIhc 

 

 

 

https://www.bitchute.com/video/HEtDx2U3PBCK/?fbclid=IwAR2P3JbvOd9xkMoKG2Hwu9tb9scMVlsmj268ShQV-cVSmEY53Ugrj4PWIhc
https://www.bitchute.com/video/HEtDx2U3PBCK/?fbclid=IwAR2P3JbvOd9xkMoKG2Hwu9tb9scMVlsmj268ShQV-cVSmEY53Ugrj4PWIhc


 

Google kaudu leitavad lingid 

Bolivia's senate approved 'miracle mineral 
solution' — a toxic bleach with no medical 
use — as a treatment for COVID-19 

https://www.businessinsider.com/bolivian-senate-approves-toxic-bleach-as-covid-19-treatment-2020-7 

 

How an entire nation embraced toxic bleach 
as a COVID-19 miracle cure after a tide of 
misinformation that authorities couldn't 
counter 

 

https://www.businessinsider.com/bolivian-senate-approves-toxic-bleach-as-covid-19-treatment-2020-7 

https://www.businessinsider.com/bolivian-senate-approves-toxic-bleach-as-covid-19-treatment-2020-7


 

Eestikeelsest meediast leitavad lingid Boliivia ja MMS kohta. 

Koroonaviirusest kurnatud Boliivias kiideti heaks kloordioksiidi kasutamine Covid-19 ravis - Uudised - Elu24 - Eesti 

kõige menukam veebitabloid 

https://www.elu24.ee/7025453/koroonaviirusest-kurnatud-boliivias-kiideti-heaks-kloordioksiidi-kasutamine-covid-19-ravis
https://www.elu24.ee/7025453/koroonaviirusest-kurnatud-boliivias-kiideti-heaks-kloordioksiidi-kasutamine-covid-19-ravis


 

 

 

 

 

 

 

 

Boliivia senat kiitis heaks kloordioksiidi mineraallahuse (MMS) kasutamise koroonaviiruse vastu võitlemiseks | 

Telegram 

https://www.telegram.ee/maailm/boliivia-senat-kiitis-heaks-kloordioksiidi-mineraallahuse-mms-kasutamise-koroonaviiruse-vastu-voitlemiseks
https://www.telegram.ee/maailm/boliivia-senat-kiitis-heaks-kloordioksiidi-mineraallahuse-mms-kasutamise-koroonaviiruse-vastu-voitlemiseks


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYRO ENERGEN. 



Negatiivsete ioonidega loodud staatiline elektriväli, milles väidetavalt 100% hävivad kõik 

viirused: 

https://www.pyroenergen.com/

 

 

Siit on leitavad üle 100 eduloo väga erinevate haiguste korral. Kaasa arvatud vähk: 

https://www.pyroenergen.com/testimonials.htm 

 

 

Tänan tähelepanu eest! 

 

 

 

 

https://www.pyroenergen.com/
https://www.pyroenergen.com/
https://www.pyroenergen.com/testimonials.htm

