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Svěřte se kyslíku a ozonu... 
Za názvem Středisko reflexní terapie nehledejte žádné tajemno. Vládne tu MUDr. Milan
Veselý, jehož favoritem je kyslík a ozon.

Z D R A V Í

V
příjemných ordinacích, kde se unikátním způsobem léčí,

na vás ze všech stran „útočí“ nápisy: nová terapie – nová

naděje, aktivní kyslík, ozon jako lék. A „vládce“ střediska

má na vizitce stručné: kyslíko-ozonová terapie. 

ZA VŠECHNO MŮŽE KYSLÍK
Podle doktora Veselého, původně chirurga (čím víc vyoperovaných

žlučníků v koši, tím jsem byl spokojenější, přiznává), je jeho obor

z českého pohledu v plenkách. Inspiroval se před lety v SRN. I jinde

v západní Evropě mají s touto terapií bohaté zkušenosti. Je založena

na jednoduchém poznání: pokud naše buňky strádají nedostatkem

kyslíku a jsou vyčerpané, zaděláváme si na problémy. Pomoc je jedi-

ná – víceoktanový kyslík (ozon). Jen ten udělá z téměř lazarů nové

lidi. Vypadá to jako zázrak. Má ale naprosto pragmatický základ.

ODBORNÍK, NEBO ŠARLATÁN?
„Odborníci se na mě dívají jako na šarlatána, pro alternativní

medicínu jsem zase odborník,“ říká MUDr. Milan Veselý a hned

s úsměvem informuje, že tahle terapie je vlastně z východu: na

konci šedesátých let dostali východoněmečtí vědci stranický úkol –

udělat něco se sportovci, aby byli nejlepší na celém světě. Vědci

nelenili a zjistili, že oxidací tělo získává energii a tím se logicky

zvyšuje fyzický výkon nadopovaného jedince. Po sportovcích přišli

na řadu další VIP z NDR (možná i Erich Honnecker) a okysličování

těla získávalo na popularitě v dalších zemích. Kyslíko-ozonový

terapeut ještě dodává, že léta je fanouškem té pravé východní filo-

zofie, od šestnácti let se stýkal s legendou, doktorem Eduardem

Tomášem a v životě se řídí těmito slovy: SUBHAM ASTU SARVADŽAG

ATAM – Šťastny ať jsou všechny bytosti na celém světě. 

DUŠEVNÍ PRÁCE DEPTÁ BUŇKY 
Možná si to neuvědomujeme, ale každý zdravotní problém je vlast-

ně z vyčerpání. V tomhle stavu se naše buňky doslova dusí a potře-

bují dodat víceoktanový kyslík. Pokud si však dopřejete kyslíko-

ozonovou terapii, zvítězíte i nad problémy, které vás dlouhodobě

trápí nebo by vás mohly potenciálně trápit. A se kterými problémy

můžete přijít za doktorem Veselým? Mimo jiné se tu léčí civilizační

choroby, arterioskleróza a všechny poruchy prokrvení, stavy po

infarktu myokardu a centrální mozkové příhodě, komplikace souvi-

sející s cukrovkou, poruchy imunity, únavové syndromy, nehojící se

rány a zlomeniny, bércové vředy, chronické infekce, poškození jater

(pijácká játra máme rádi, žertuje doktor Veselý). Tato metoda

pomáhá i při doléčování onkologicky nemocných a skvělé účinky má

při léčbě manažerského syndromu (stav vyhoření) a vyčerpání

organismu. Mimochodem – duševní práce ničí naše buňky mnohem

víc než fyzická... Je i prevencí – ti, kteří mají před sebou náročnou

operaci, ji po kyslíko-ozonové bombě s nadhledem přežijí. 

JAK SE MĚŘÍ „KOŘÍNEK“ 
Jak ale zjistím, že moje buňky potřebují kyslík? „Změříme vám

„kořínek“, jak na tom jste s kyslíkem, co vás čeká, jak daleko jste od

zdravotní katastrofy. Náš program na rozdíl od jiných umí zjistit

stav kyslíku na buněčné úrovni. Kyslíku totiž můžete mít v krvi dost,

ale může vám chybět v buňkách,“ vysvětluje doktor Veselý a na

otázku kdo jsou jeho pacienti odpovídá, že je to opravdu různorodá

klientela: od osmiletých dětí trpících cukrovkou, přes piloty a potá-

pěče až po takové hvězdy, jako je operní hvězda Peter Dvorský. Ten

pražskou ordinaci vyměnil za vídeňskou. Kyslík můžeme ale dopřá-

vat tělu i jinak. V „laboratoři“ doktora Veselého vznikly čtyři druhy

krémů, které omlazují a hojí i rány. Zakoupit si tu můžete i tablety

čistící střeva – projímadla to však nejsou. A kolikrát byste měli při-

jít na okysličení krve? „Poprvé desetkrát. Později podle toho, jak se

cítíte,“ uzavírá povídání na téma kyslík a ozon MUDr. Veselý. ■
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MUDR. MILAN VESELÝ S PACIENTEM, KTERÝ PRODĚLAL NÁROČNOU 
OPERACI SRDCE (PĚT BYPASŮ) A NA DOPORUČENÍ ZNÁMÉHO SE OBJEDNAL

NA KYSLÍKO-OZONOVOU TERAPII. 


