
Přepis rozhovoru s doktorem medicíny Fritzem Wallnerem a paní Ingrid 

Kainovou, terapeutkou onkologické kliniky „Vera-Med“ v Brandenburku, 

3. 4. 2001 
 

 

Pane doktore Wallnere, Vy jste lékař onkologické kliniky „Vera-Med“ a doporučujete už tři měsíce 

oxywell-vodu a to i při terapiích. Co Vás k tomuto rozhodnutí přimělo? 

V prvé řadě to byly vlastní zkušenosti, dále v okruhu rodiny a známých. Tyto zkušenosti byly pozitivní. 

 

Co při tom bylo největší zkušeností, kterou jste zažil? 

Nezískal jsem žádné spekulativní zkušenosti. Při každém nasazení požívání Oxywell - vody bylo 

působení ve výsledném efektu pozitivní. 

 

Potravinářský průmysl definuje okysličenou vodu jako pouhý doplněk stravy. Souhlasil byste s tím, že 

okysličená voda je více než pouhým pomocníkem a stává se dokonce výživovou prevencí? 

S výživnými komponenty to nemá co společného. Kyslík není v žádném případě potravina, je to látka pro 

život nezbytná, bez které nemůžeme žít déle než pět minut. Kyslík je spíše stimulační prostředek a působí 

podobně jako homeopatie. Díky okysličené vodě se dostane kyslík všude tam, kde je jeho největší pokles, 

např.: ve vrátnicovém systému. 

 

Nabízí se tedy i možnost chránit buňky před nedostatkem kyslíku? 

Celý organismus! 

Je to v podstatě tak, že díky jeho přijímání ve vrátnicovém krevním oběhu, přesně tam, kde normálně není 

žádná tepenná krev, dochází k obohacování krevní plazmy a začíná látková výměna v játrech takovou 

silou, jako kdybychom foukali do ohně. 

 

Prof.Pakdaman, objevitel perorální kyslíkové terapie, vidí v okysličené vodě protektivní opatření ke 

stabilizování imunity v průběhu radiologického a chemoterapeutického ošetření při léčbě rakoviny. 

Jaké zkušenosti máte Vy? 

Já osobně mám problémy s imunologickými onemocněními, vždy v zimě s prochlazením, rýmou a 

kašlem. Od té doby, co piji oxywell-vodu se moje situace výrazně zlepšila. 

Naši pacienti, kteří jsou chemoterapeuticky ošetřeni a pijí okysličenou vodu říkají, že lépe snáší léky a 

vedlejší účinky. Konkrétní data vzhledem k imunitnímu systému ještě nemám, ale subjektivní zkušenosti 

jsou v každém případě pozitivní. 

 

To znamená, že pacienti, kteří během takového ošetření pijí okysličenou vodu, subjektivně lépe zvládají 

chemoterapeutickou proceduru než ti, kteří ji nepijí. 

Ano. 

 

Máte pacienty, kteří po dlouhodobějším požívání oxywell-vody prokazují nějaké vedlejší účinky? Jestli 

ano, tak jaké? 

Negativní vedlejší účinky žádné. Možný je však u některých jedinců v prvopočátku užívání krátkodobý 

vznik částečného nadýmání, příp. častější stolice.  

 

Mohli bychom to označit jako uzdravovací reakci s prvotními náznaky zhoršení, kterým se nakonec 

proces uzdravení urychlí? 

Spíš bych to označil jako urychlenější reakce, při které se tělo zbaví jedů. 

 

Jaké možnosti použití speciálně ve vaší klinice byste si mohl představit? 

Tyto možnosti použití bych neomezoval na nějakou specializovanou kliniku nebo obor. Je možné 

okysličenou vodu použít v těch nejširších lékařských oborech a nejlépe jako zdravotní prevenci. 

 



Pod možnostmi použití jsem spíš myslel třeba na akutní nebo degenerativní onemocnění. Kde tady 

vidíte nejdůležitější body perorální kyslíkové terapie? 

Především v chronických procesech, při těch akutních mi chybí k tomu potřebné zkušenosti. 

 

A v geriatrii /tedy v procesu stárnutí/ ? 

Ano, to by byla velmi dobrá perspektiva. Mám spíše zkušenosti s těmi mladšími pacienty. Pravděpodobně 

musíme ty starší více motivovat. Záleží to také na tom, jak hodně pacient trpí. Minulý rok /2000/ 

prodělala moje matka krvácení do mozku, které jsem mimo jiné ošetřil i oxywell-vodou. Do vánoc se 

dobře psychicky i fyzicky stabilizovala a velice rychle se zotavila. To na mně udělalo velký dojem.  

 

Mohli bychom říct, že okysličená voda pomáhá především lidem s poruchou krevního oběhu, např. 

pacientům s infarktem? 

Ano! Nenapadá mně v podstatě nikdo, komu bychom nemohli dát okysličenou vodu. 

 

Mnohokrát děkuji pane Dr. Wallnere, bylo to velmi zajímavé. 

 

 

Paní Kainová, teď bych chtěl slyšet i Vaše zkušenosti. Vy pracujete ve Vera-Med klinice a máte už 

s okysličenou vodou také nějaké zkušenosti. 

Ano, já sama jsem onemocněla před patnácti lety rakovinou prsu a nyní se starám o pacienty, kteří mají 

rakovinu. Jsou ve speciální skupině, kde si pomáhají navzájem. Já zde působím jako terapeut a díky mé 

vlastní zkušenosti mám k pacientům velmi blízko. 

Nedávno mi jedna pacientka řekla: „Zachránila jsi moje manželství, neboť od té doby, co můj manžel pije 

okysličenou vodu, neusne večer u televize a můžeme se sobě navzájem více věnovat.“ To mě velmi 

potěšilo, neboť tak okysličená voda nepřímo pomáhá i v problémech z oblasti vztahů. 

Hodně mi také říkají, že mají hezčí a hladší plať a zmizelo dokonce i akné. U mě osobně se normalizovala 

stolice, nepotřebuji už tak žádná projímadla a jiní pacienti zažili to samé. Dokonce teď i lépe vidím, moje 

sítnice je lépe prokrvená. Po tréninku ve fitnesstudiu nemám ty urputné bolesti svalů. Jeden pacient mi 

řekl, že díky okysličené vodě se zbavil i ledvinového kamene. 

 

Došlo tedy k opravdovému pročištění ledvin, k jejich propláchnutí? 

Ano, hodně pacientům se zdá, že musí vyloučit více tekutin a jejich tkáň je opět napjatější, že jim 

zmiznou otoky a dokonce je i celulitida u žen výrazně lepší. Možná to zní komicky, ale po požití více 

alkoholu Vám není špatně a dokonce i cigarety snesete lépe. 

 

Něco jako jarní probouzení hormonů, to se má partner na co těšit! 

No, ten zrovna ne, ale něco se s hormony určitě děje. 

Jedna pacientka, která po kousnutí klíštětem onemocněla boreliózou, nemá po požívání okysličené vody 

žádné křeče. 

To by byly ty nejdůležitější zkušenosti, které mně zrovna napadají. Ještě něco. Dávka inzulínu u diabetiků 

se snižuje. 

 

Ano, to bylo vyčerpávající. Děkuji mnohokrát paní Kainová a pane Dr. Wallnere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


