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Podziękowania
Dziękuję mojemu Stwórcy za wszystko, co zostało mi dane i za
wszystko, co zostało mi odebrane. Dziękuję za to, że jestem. Dziękuję
moim rodzicom za chronione dzieciństwo. Zawsze chcieli, żebym był
lekarzem. Teraz stałem się czymś w rodzaju inżyniera zdrowia.
Dziękuję Jimowi Humble'owi za nadanie mojemu życiu nowego
kierunku. Dziękuję wszystkim moim tak zwanym "wrogom" i tym,
którzy stanęli mi na drodze. Tylko dzięki tobie mogłem się rozwijać i
stać się tym, kim jestem dzisiaj. DZIĘKUJĘ!

bohaterowie ludzkości
Wiele osób zapłaciło wysoką osobistą cenę za badania, rozwój,
stosowanie i rozpowszechnianie alternatywnych środków i metod.
Stracili pracę, reputację, majątek, domy, rodziny, wolność, zdrowie, a
niektórzy nawet życie. Jednak większość z nich nie przestała bronić
swoich poglądów i interesów do samego końca. Niektóre nazwiska od
razu przychodzą na myśl, inni pionierzy pracowali w czasie, gdy żaden
Internet nie mógł rozpowszechniać ich wyników, ani prześladowań i
ucisku. Dlatego niesprawiedliwe byłoby wyraźne wymienienie tutaj
niektórych nazwisk, a tym samym ich podkreślenie. Co skłoniło tych
wszystkich ludzi do kontynuowania działalności pomimo wszystkich
prześladowań i gróźb? Empatia i dobroczynność! Zgodnie z mottem:
"Wiem coś, co może pomóc wielu ludziom złagodzić ich cierpienia lub
ocalić ich od przedwczesnej śmierci i nie mogę spać spokojnie, dopóki
cały świat przynajmniej nie dowie się o tej możliwości".\Bo z tego
powodu tacy ludzie są dla mnie "bohaterami ludzkości i ludzkości". My
i kolejne pokolenia po nas wiele zawdzięczamy tym pionierom i
powinniśmy częściej o nich pamiętać!
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Oświadczenia lecznicze, zrzeczenie się
odpowiedzialności i licencje
Informacje zawarte w tej książce, e-booku, na naszych stronach
internetowych lub na naszych seminariach i warsztatach mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie stanowią żadnych oświadczeń o
uzdrowieniu ani zastępstwa dla leczenia. Ryzyko związane z
niewłaściwą diagnozą lub leczeniem można zmniejszyć tylko poprzez
konsultacje z lekarzami. Terapia, diagnozowanie i leczenie chorób są
prawnie zastrzeżone wyłącznie dla lekarzy, praktyków alternatywnych
i psychoterapeutów. W przypadku, gdy odniesienia, dawki lub
zastosowania niektórych procedur są wymienione na naszych stronach
lub w naszych zdarzeniach, nie ma gwarancji na ewentualne intencje
lub procedury medyczne. Użytkownik jest zobowiązany do konsultacji
z wyżej wymienionymi specjalistami w celu ustalenia, czy wytyczne i
zalecenia mają zastosowanie w konkretnym przypadku. Każda
aplikacja, dawka lub terapia jest zawsze przeprowadzana na własną
odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.
Treść książki / e-książek / oferty online
Ali Erhan nie jest lekarzem ani alternatywnym lekarzem, ale inżynierem
mechanikiem i informatykiem. W tej książce, e-booku, na swoich
seminariach i warsztatach przedstawia podsumowanie literatury i
wypowiedzi z osobistego szkolenia trenera MMS z odkrywcą MMS,
Jimem Humble. Ponadto, do książki tej wpłynęły wyniki wywiadów z
osobami, które miały dostęp do informacji poufnych, takimi jak dr
Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Leo Koehof i dr med. Antje Oswald, a
także dalsze badania. Wszystko to ma służyć wam jako wolna i
samostanawiająca się istota, jedynie jako informacja do
samoodpowiedzialnego działania. Autor/lektorek nie zaleca nikomu
wykonywania ani powstrzymywania się od wykonywania czynności.
Autor/lektorek nie odkrył ani nie znalazł żadnych środków ani metod
leczenia siebie samego i nie leczył nikogo oprócz siebie.
Autor/lektorek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
wynikające z zastosowania opisanych tu metod, a w szczególności za
poprawę lub pogorszenie stanu zdrowia. Te publikacje i wydarzenia
służą jedynie do dyskusji i rozpowszechniania fascynującej wiedzy o
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uzdrowieniu. Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia
odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub
jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora
odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych powstałych
w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych
informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych
informacji są wykluczone. Należy przestrzegać instrukcji obsługi i
ostrzeżeń, jak również kart charakterystyki wymienionych środków.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie
zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części
stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do
tymczasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.
Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do
zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza"), które znajdują się
poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie z tytułu
odpowiedzialności obowiązywałoby tylko wtedy, gdyby autor znał te
treści i miał techniczne możliwości i możliwości, aby zapobiec
korzystaniu z nielegalnych treści. Autor oświadcza niniejszym
wyraźnie, że w momencie tworzenia linków nie stwierdzono żadnych
nielegalnych treści na stronach, do których prowadzą te linki. Autor
nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, treść lub
autorstwo stron, do których prowadzą linki. Dlatego też autor
niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich
stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po
umieszczeniu linku. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich linków i
odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak
również do zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach
dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych i wszystkich
innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których
treści możliwy jest dostęp do zewnętrznego zapisu. Za nielegalne,
błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe
w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji,
odpowiada wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a
nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji poprzez linki.
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Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik,
dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów użytych we
wszystkich publikacjach. Ponadto autor stara się wykorzystywać
stworzone przez siebie zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe,
sekwencje wideo i teksty lub korzystać z bezlicencyjnych grafik,
dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie
nazwy marek i znaki towarowe wymienione w e-booku lub ofercie
internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają
bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach
towarowych i prawom własności poszczególnych zarejestrowanych
właścicieli. Sama wzmianka o znaku towarowym nie oznacza, że nie
jest on chroniony przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie do
publikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają
wyłącznie przy autorze stron. Jakiekolwiek komercyjne powielanie lub
wykorzystywanie obiektów takich jak schematy, dźwięki lub teksty w
innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione
bez zgody autora.
Ważność prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część
książek, e-booków i oferty internetowej, z której dokonano odniesienia
do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne warunki niniejszego
oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność
pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.
Licencje wersji bezpłatnej i płatnej wersji pełnej
Autor postanowił udostępnić całą książkę bezpłatnie społeczności w
formie elektronicznej. Pełna wersja jest dostępna do pobrania w
formacie PDF lub na popularnych platformach e-booków i zawiera
wszystkie ważne fakty, aktualne receptury i protokoły aplikacyjne, a
także zagrożenia i skutki uboczne dotyczące MMS. Ponadto, znajdą
Państwo interesujące informacje na temat MMS-ów, z których część
nigdy wcześniej nie była publikowana w książkach. Możesz zobaczyć
w spisie treści, czy są też ekscytujące tematy dla Ciebie. Pełna wersja
jest również dostępna w wersji drukowanej z twardą lub miękką
okładką oraz na wszystkich platformach e-booków dla urządzeń
przenośnych. Dzięki praktycznej wersji e-booka masz zawsze pod ręką
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całą praktyczną wiedzę z zakresu MMS na swoim smartfonie lub
tablecie, np. podczas podróży lub wakacji.
Prawa autorskie do treści tej książki należą do autora Dipl.-Ing. Ali
Erhan. Możesz jednak przekazać e-book, np. pocztą elektroniczną, do
pobrania lub w wersji drukowanej w celach prywatnych, dowolnej
liczbie kochających ludzi, pod warunkiem, że nic nie zostanie usunięte,
dodane lub zmienione. Dystrybucja musi być bezpłatna i
bezwarunkowa. Rozpowszechnianie płatnych wersji pełnych jako
wersji drukowanej jest zastrzeżone wyłącznie dla autora. Obowiązują
wyłącznie prawa poszczególnych platform dystrybucyjnych.
Źródła i bibliografia
Wszystkie wypowiedzi w tej książce są oparte na badaniach,
publikacjach lub innych możliwych do zweryfikowania wypowiedziach
osób trzecich. Na stronie www.mms-seminar.com można również
obejrzeć prawie 7-godzinny webinar "Healing with MMS? Na
końcu rozdziału w zakładce "Fakty" znajduje się bezpośredni link do
każdego źródła, a także link do archiwalnej wersji.
UWAGA: Tłumaczenia
Książka ta została pierwotnie napisana w języku niemieckim.
Następnie zostało ono przetłumaczone maszynowo na wiele języków,
które można pobrać online na powyższej platformie www.mmsseminar.com. Jeśli tłumaczenie automatyczne jest nieczyste, błędne
lub niejednoznaczne, autor jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności.
Prosimy o sprawdzenie spornych fragmentów w innych językach lub
w języku oryginalnym. Jeśli bardzo dobrze znasz języki, możesz
otrzymać ode mnie wersję Word i samemu dokonać poprawek.
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Przedmowa
Aplikacje MMS dla ludzi i zwierząt stają się coraz bardziej popularne.
Kierując się własnymi sukcesami MMS jest często polecany dalej. W
ten sposób do MMS przybywa coraz więcej zainteresowanych osób.
Mają wtedy wielkie pragnienie wiedzy. Niestety, stare i nowe
informacje o aplikacjach MMS brzęczą w Internecie obok siebie i
częściowo zaprzeczają samym sobie. Niektóre stare protokoły
aplikacyjne są zbyt mocno dozowane i prowadzą szybciej do
nieprzyjemnych skutków ubocznych. Dlatego Jim Humble
wyraźnie zaleca, aby nie korzystać już ze starych protokołów z
jego pierwszej książki "Przełom"! Na moich seminariach często
doświadczam, że początkujący pracują z tymi całkowicie
przestarzałymi protokołami i mają z nimi niewiele sukcesów lub nie
mają ich wcale i poddają się frustrująco przed końcem kursu. Niestety
istnieje również wiele stron internetowych z tymi przestarzałymi
informacjami MMS. Dlatego też niniejsza książka lub e-book ma na
celu szybkie i wszechstronne przybliżenie staremu i nowemu
początkującemu graczowi obecnego stanu wiedzy na temat światowej
rodziny MMS. Jeśli otrzymałeś ten e-book od przyjaciół lub
znajomych, zawsze sprawdź na stronie www.mms-seminar.com, czy
masz najnowszą wersję i w razie potrzeby pobierz go za darmo.
Każda nowa wersja rozwija się i zawiera nowe rozdziały z
podstawowymi lub nowymi raportami doświadczenia MMS do
wykorzystania w dziedzinie zdrowia ludzi i zwierząt. Ponadto, rosną
praktyczne wskazówki dotyczące stosowania produktów z
dwutlenkiem chloru w gospodarstwie domowym, ogrodzie i na
wakacjach. Dodatkowo, każda nowa wersja zawiera poprawki błędów
i rozszerzenia wcześniej opublikowanych rozdziałów.
Ta książka / e-książka została opracowana bardzo skrupulatnie przez
lata szczegółowej pracy i jest wynikiem społeczności, światowej
rodziny MMS. Pomóż, przekazując konstruktywną krytykę, sensowne
raporty o swoich doświadczeniach lub nawet nowe wskazówki MMS!
Zwracam się do wszystkich nowoprzybyłych o naprawdę dokładne
przyjrzenie się przeglądowi rynku produktów zawierających dwutlenek
14
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chloru, ich aktywacji i protokołom stosowania. To właśnie tutaj
popełniane są najczęstsze błędy. Aplikacje z MMS-em lub
dwutlenkiem chloru nie nadają się do samodzielnej obróbki za pomocą
szybkiego spojrzenia w książkę. Jeśli wiesz, co robisz, niewyobrażalne
możliwości są dostępne dla Ciebie z tym wszechstronnym, ale również
nieprzyjemnym środkiem zapachowym i smakowym.
Życzę wam uzdrowienia na wszystkich poziomach zgodnie z
waszą wolą i planem waszej duszy i pozostaniecie
HeartLight
Twój Ali Erhan
...i jest nas coraz więcej!
Przedmowa 2020
Rok 2020 przyniósł wielkie poruszenie dla całej ludzkości. Nagle
zdrowie WSZYSTKICH na tej planecie zostało zagrożone przez
patogen zwany Covid-19, członek rodziny wirusa koronowego, który
prawie jednocześnie wywołał pandemię. W tym momencie nie
chciałbym wdawać się w ostateczną walkę pomiędzy dobrem a złem,
która szaleje w tle, a politycznymi motywami poszczególnych
agitatorów. Inni autorzy na pewno są w tym lepsi. O ile mi wiadomo,
jest to planowana pandemia z co najmniej dwoma różnymi
niebezpiecznymi patogenami. Wydaje się, że w pierwszej fali Europa
otrzymała prawie tylko ten nieszkodliwy wariant. Tutaj pandemia
została bardziej rozprzestrzeniona przez skrajne przesady mediów,
testy PCR, które nie nadają się do diagnozowania i nadmierne
ograniczenia codziennego życia. Z kolei z innych części świata, takich
jak Boliwia i Meksyk, odnotowano zupełnie inne szokujące rzeczy.
Według Andreasa Kalckera, tysiące zarażonych ludzi i lekarzy zmarło
jak muchy. Mówi się, że nawet specjalne maski dla lekarzy nie dawały
żadnej ochrony. Tylko w tej nagłej sytuacji, przy śmiertelnym
zagrożeniu własnego życia, niektórzy lekarze pamiętali o licznych
wykładach Andreasa Kalckera w Ameryce Południowej na temat
MMS/CDS/Chlordoksydu. Skontaktowali się z nim, a następnie
zabrali go ustnie i bardzo wielu przeżyło poważną chorobę. Teraz
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cierpienie było prawdopodobnie tak wielkie, że coraz więcej lekarzy
stosowało CDS i sukcesy szły jak szalony ogień. Doprowadziło to
nawet do tego, że według Andreasa Kalckera, CDS został szybko
zatwierdzony przez prawo w Boliwii do leczenia pacjentów Covid-19.
W ten sposób wskaźnik śmiertelności chorych mógłby zostać
zmniejszony z ponad 90% do mniej niż 4% w ciągu zaledwie 2
miesięcy. Roztwory dwutlenku chloru są obecnie produkowane w
dużych ilościach przez uniwersytety w Boliwii i rozprowadzane, w
większości bezpłatnie, wśród ludności i w szpitalach. Pod koniec 2020
roku Andreas Kalcker poinformował, że obecnie istnieje
międzynarodowe stowarzyszenie lekarzy, które zrzesza prawie 4 000
lekarzy z ponad 20 krajów i że zgłoszono ponad 140 000 udanych
zabiegów dla pacjentów Covid-19. Po 4 dniach leczenia doustnego
wszyscy pacjenci byli wolni od objawów i pozbawieni ryzyka śmierci.
Fakt, że najprawdopodobniej nigdy nie słyszeliście o tym w waszych
mediach, mówi wiele o przemyśle farmaceutycznym, środkach
masowego przekazu i polityce oraz ich programach. Jest tu z
MMS/CDS prosty, tani, bezpieczny, wysoce skuteczny i niezawodny
środek przeciwko najgorszemu zagrożeniu dla ludzkości i ta wiedza
jest
rozpowszechniana
bardzo
powoli.
Zostań bohaterem! Ratujcie życie! Nie musisz być lekarzem ani
alternatywnym
lekarzem.
Wystarczy,
że przekażesz tę książkę jak największej liczbie przyjaciół i znajomych.
Jeśli zrobią to samo, ta informacja w końcu znajdzie osobę. Może to
pomóc tej osobie uchronić się od śmierci i/lub zmniejszyć jej
cierpienie! Więc musi być ci to winien. To była moja motywacja od
ponad 9 lat. Zostałem zaatakowany, zadenuncjowany i miałem
znaczne straty ekonomiczne. Ale wciąż prowadzi mnie to do
dzisiejszego dnia. Ufam, że zrobisz to, co należy.

16

Uzdrowienie z MMS-em?

Pierwsze lekarstwo z MMS?
Jest to pełna wersja V5.55 książki/książki "Uzdrowienie z MMS-em?
(dawniej "MMS Tips")
STOP! zanim będziesz kontynuować czytanie, najpierw sprawdź, czy
masz najnowszą wersję. Najnowszą wersję w postaci pliku PDF można
zawsze pobrać za darmo na stronie www.mms-seminar.com. Wersje
drukowane i e-booki dla Apple, Google Android i Amazon Kindle są
również zawsze aktualne i połączone z nimi. Nie jest to obowiązkowe,
ale jeśli zaprenumerujesz tam biuletyn, zawsze otrzymasz najnowszą
wersję i najnowsze informacje na czas.

1.1 Medycyna konwencjonalna i odpowiedzialność
osobista
Dzisiejsza współczesna medycyna ortodoksyjna ma dla mnie dwie
twarze. Prawa twarz to twarz chirurga i rzemieślnika. Rozwój w ciągu
ostatnich 50 lat był tu bardzo szybki. Nawet w przypadku złożonych i
ciężkich urazów, takich jak te spowodowane przez wypadek
samochodowy, funkcjonalność kości, stawów, ścięgien, nerwów,
naczyń krwionośnych i skóry można często przywrócić do ponad 90%.
Szacunek! Pod tym względem cieszę się, że mogę żyć w obecnych
czasach. Medycyna ratunkowa i intensywnej terapii uratowała wiele
istnień ludzkich. Niestety, istnieje jeszcze lewa twarz medycyny
ortodoksyjnej: niezwykle lukratywna próba leczenia chorób za pomocą
sztucznych substancji nie występujących w przyrodzie. Od 50 lat
istnieje tylko schemat F bez żadnych szybkich zmian czy przełomów,
jak w chirurgii. Zasadniczo, dobrze znane i wysoce skuteczne naturalne
składniki aktywne są celowo źle wymyślone i zakazane na rynku i
zastąpione przez sztucznie wyprodukowane substancje, które działają
słabo lub nie działają wcale i powodują znaczące skutki uboczne. Ale
ponieważ są one nowe i sztuczne, można je opatentować, a tym samym
sprzedawać z rażąco wysoką marżą zysku (żaden przemysł nie ma
wyższych marż!). Niestety, pacjent jest pozostawiony na uboczu.
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Co więcej, w przeszłości osobista odpowiedzialność była jeszcze w
pełni w rękach własnych. W ciągu ostatnich 50 lat zostaliśmy
zreedukowani w tym sensie, że za każdą drobnostkę biegniemy do
lekarza, a w poczekalni w szatni nie tylko wkładamy kurtkę, ale i
bierzemy na siebie osobistą odpowiedzialność. Wtedy jesteśmy tylko w
roli baranka ofiarnego i z niepokojem czekamy na pewne wartości
laboratoryjne i ich interpretację przez naszego lekarza, aby mógł on
ocenić nasz dalszy los. Jeśli wyślesz tego samego pacjenta z tymi
samymi objawami do pięciu różnych lekarzy, to czasami otrzymasz
pięć różnych diagnoz i pięć różnych propozycji terapii. Od
"operowania natychmiast", do podawania leków, do "pójścia najpierw
do domu i obserwowania go przez jakiś czas", wszystko może być
włączone. Czy procedura ta jest rzeczywiście naukowo uzasadniona, a
przede wszystkim, gdzie jest dokładna powtarzalność w stosowaniu tej
wiedzy? To nie powinno być oskarżenie przeciwko lekarzowi
leczącemu. Możliwości wpływania na rozwój chorób są znacznie
bardziej złożone niż zwykle się tego uczy. Ponadto każdy człowiek jest
indywidualny i ma bardzo indywidualne cechy fizyczne. Co więcej,
odgrywa on również rolę, kiedy lekarz był szkolony i jaki ma horyzont
doświadczenia. Ale dla pacjenta często oznacza to różnicę między
"nogą zdjętą a nogą założoną" lub jest to kwestia przeżycia. W
międzyczasie działania niepożądane leków i niewłaściwe praktyki
medyczne stały się główną przyczyną zgonów, zwłaszcza w
bogatych krajach (patrz badanie "Śmierć z przyczyn medycznych").
Dlatego też dziś znów bardzo ważne jest, aby nie traktować już lekarza
jako półboga w bieli, ale jako dobrego doradcę. Jeśli ma się wtedy radę
kilku doradców, nie należy kierować się strachem, ale przeczuciem,
którą z proponowanych terapii chciałoby się zastosować. Dla
najbardziej rozpowszechnionej choroby na tej planecie, o największej
liczbie zgonów, nie jest to rak czy choroba sercowo-naczyniowa, ale
choroba Strachu. Strach wyprowadza cię z centrum, wyprowadza z
równowagi i odbiera ci siłę. Tylko wtedy zarazki i choroby mają szansę.
Dlatego od razu na początku tej książki otrzymasz dwie najważniejsze
wskazówki dotyczące przetrwania:
1. zawsze pozostańcie w zaufaniu i zawsze pozostańcie z wami!
2. ponownie wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje ciało
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To mogą być najważniejsze kroki do całkowitego uzdrowienia i często
bardziej przyczyniają się do sukcesu niż niechętnie przyjmowanie
rzekomo lepszej terapii.
Fakty:
- Badanie "Death by Medicine" (Śmierć z powodu leków i
zabiegi)
Źródła i bibliografia
Wszystkie wypowiedzi w tej książce są oparte na badaniach,
publikacjach lub innych możliwych do zweryfikowania wypowiedziach
osób trzecich. Na stronie www.mms-seminar.com można
zarezerwować webinar "Healing with MMS? Na końcu rozdziału w
zakładce "Fakty" znajduje się bezpośredni link do każdego źródła, a
także link do archiwalnej wersji.
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1.2 Co to jest MMS?
Dwutlenek chloru jest najpotężniejszym zabójcą wirusów i bakterii
znanych ludzkości i jest stosowany od dziesięcioleci na całym świecie
m.in. do dokładnej i bezpiecznej dezynfekcji wody pitnej. Samodzielne
leczenie chorób, z farmaceutycznie niezatwierdzonym MMS i jego
faktyczną substancją czynną dwutlenkiem chloru, stało się znane na
całym świecie w ostatnich latach dzięki książkom Jima Humble'a.
Amerykański Jim Humble jest olśniewającą osobowością i miał wiele
zawodów. Po pracy jako inżynier w NASA zajmował się m.in.
optymalizacją metod wydobycia w kopalniach złota. Napisał też kilka
książek na ten temat. Pewnego dnia wrócił na jedną ze swoich wypraw
do kopalń złota głęboko w dżungli, pięć dni z dala od jakiejkolwiek
cywilizacji, kiedy to dwóch jego kolegów zachorowało na malarię. Ale
ponieważ nie powinno być malarii w tym obszarze, nie mieli ze sobą
żadnych leków uspokajających (nie ma konwencjonalnej medycyny
przeciwko malarii). Dokonał więc inwentaryzacji przedmiotów i
środków zaradczych, które mieli przy sobie i natknął się na środek
dezynfekujący do wody pitnej. Podszedł do problemu dość logicznie i
wtedy wpadł na genialny pomysł i był w stanie skutecznie leczyć
malarię środkiem dezynfekującym, co zostało później opisane w jego
książce "MMS - The Breakthrough". Właściwie, podszedł do sprawy
w sposób całkowicie inżynierski. Poza tym trzeba wiedzieć, że
inżynierowie to leniwi współcześni - mogę tak powiedzieć. Jeśli jakiś
problem musi zostać rozwiązany, inżynierowie zawsze najpierw
szukają podobnych, już znanych problemów i sprawdzają, czy
dostępne tam rozwiązania można w jakiś sposób zastosować lub
dostosować do aktualnego problemu. Podstawowa idea Jima
Humble'a, kiedy odkrył MMS, była więc następująca: Istnieje
znany problem silnie zanieczyszczonej wody, którą chciałoby się
wykorzystać do picia. Opracowany już w tym celu roztwór był
środkiem dezynfekującym wodę pitną, który niezawodnie zabija
wszystkie patogeny nawet w silnie zanieczyszczonej wodzie, dzięki
czemu można było pić wodę bez wahania. Obecnym problemem była
malaria pracowników spowodowana patogenem, który powoduje
chorobę. Ciało tych pracowników (ludzi w ogóle) składa się z około
70-80% wody. Logiczne rozwiązanie: Dlaczego lek, który zabija
wszystkie zarazki w wodzie pitnej, nie powinien być w stanie zabić
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zarazków chorobotwórczych w wodzie, tj. we krwi lub wodzie
śródmiąższowej człowieka lub zwierzęcia? Ze względu na brak
alternatyw i zagrażający życiu stan pracowników teoria została szybko
zastąpiona przez praktykę i roztwór rozcieńczony został przyjęty
doustnie. W ciągu zaledwie 4 godzin wszystkie objawy malarii aż do
gorączki i bólu zniknęły. Kilka dni później również sam zachorował na
malarię i był w stanie szybko wyleczyć się z tego środka. Dopiero
później odkrył on rzeczywisty aktywny składnik tego środka
dezynfekującego, mianowicie dwutlenek chloru, i użył różnych
preparatów do jego produkcji z mineralnego chloranu sodu (MMS).
Zadziałało natychmiast i wielokrotnie przy malarii. Jim
rozpowszechniał tę wiedzę w wielu krajach afrykańskich i był
wielokrotnie prześladowany. Dopiero późniejsi użytkownicy z całego
świata zgłosili mu, że MMS może być z powodzeniem stosowany
również z wieloma innymi chorobami, takimi jak np. grypa, ostre lub
przewlekłe zapalenia pęcherza moczowego, gardła, zębów i korzenia
zęba aż do zatruć pokarmowych i krwi, a także grzybów jelitowych. Na
podstawie licznych doniesień o doświadczeniach, zarazki i zatrucia
wydają się być przyczyną o wiele większej ilości chorób (np.
nowotworów i cukrzycy) niż jest to znane w medycynie
konwencjonalnej. Bardzo szybko z sukcesami ludzie zebrani wokół
Jima i światowej rodziny MMS rozwinęli się zupełnie
niebiurokratycznie. Do tej rodziny należą nie tylko aktywni świeccy, ale
także liczni, wysoko odznaczeni specjaliści różnych dziedzin. Celem
tego światowego ruchu MMS jest szerzenie tej wiedzy o uzdrowieniu.
Jak szybko wiedza ta się rozpowszechnia i jak wiele osób na świecie
zna MMS-y w międzyczasie i korzysta z nich z powodzeniem, niektóre
liczby powinny się tu wyjaśnić. Na koniec 2014 roku rodzina MMS
liczyła ponad 2 051 aktywnych członków w 163 bazach w 110 krajach
świata. W sumie przeszkolono 1 465 osób w zakresie obsługi MMS i
obecnie jest 82 trenerów MMS, z których ja byłem jednym z
pierwszych. Moim zdaniem jedyną rzeczą, która może zgromadzić w
tak krótkim czasie tak wielu ludzi różnych ras, języków, religii i kultur,
jest weryfikowalny i powtarzalny wpływ MMS. W samych tylko krajach
niemieckojęzycznych istnieje obecnie ponad 18 książek MMS o
łącznym nakładzie ponad 300.000 egzemplarzy. Na moich seminariach
i warsztatach MMS regularnie spotykałem się z lekarzami,
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weterynarzami, dentystami, lekarzami medycyny, farmaceutami,
psychoterapeutami, ale także z sędziami, prawnikami, detektywami i
patologami siedzącymi obok zainteresowanych laików, z których
większość jest pod wrażeniem przekonywującej logiki tego, co jest
przedstawione. Zjawisko masowej wyobraźni można zatem całkowicie
wykluczyć za pomocą MMS.
Wróćmy do pytania, czym właściwie jest MMS. MMS i/lub jego
substancja czynna dwutlenek chloru nie jest roślinny, nie biologiczny,
a po Jimie Humble'u również nie jest homeopatyczny. W
rzeczywistości nie pasuje on wcale do obecnej tendencji do łagodnych
środków zaradczych i - metod, a mimo to jest całkowicie akceptowany
przez coraz większą liczbę przedstawicieli tych zakresów. Dwutlenek
chloru (ClO2) jest prostym związkiem chemicznym składającym się z
jednego chloru i dwóch atomów tlenu i jest gazem bardzo lotnym,
cięższym od powietrza. Dlatego też jest on zazwyczaj produkowany z
mineralnego chloranu sodu (nie mylić z chlorkiem sodu = sól
kuchenna) za pomocą kwasu aktywującego tylko na krótko przed
użyciem. W temperaturze pokojowej jest to gaz o barwie bursztynowej
z ostrym, chloropodobnym zapachem podobnym do zapachu krytego
basenu. Ale w przeciwieństwie do czystego chloru, dwutlenek
chloru jest nietoksyczny! Jest to bardzo ważne, ponieważ nieuczciwi
krytycy lubią celowo mylić to z czystym, toksycznym chlorem lub
wybielaczem chloru! Dwutlenek chloru rozkłada się po krótkim czasie,
ale najpóźniej w momencie jego użycia, z powrotem do składników
woda, tlen i nieszkodliwa sól zwyczajna. Dwutlenek chloru jest znany
od 1811 r., został dobrze zbadany pod kątem jego szerokiego spektrum
działania i nieszkodliwości i jest stosowany na całym świecie jako
bezchlorowy środek wybielający w przemyśle celulozowym oraz do
dezynfekcji żywności i wody pitnej. Więc Jim Humble nie wynalazł nic
nowego, użył tylko czegoś znajomego w inny sposób. Więc nie musiał
udowadniać, że to działa, ani że jest nieszkodliwe!
Produkty do dezynfekcji wody pitnej na bazie dwutlenku chloru są
legalnie oferowane do użytku przemysłowego i prywatnego. Opisane
tutaj zastosowania zdrowotne, tj. stosowanie dostępnych w handlu
produktów do dezynfekcji wody pitnej w celach innych niż te, do
których są przeznaczone, są zawsze wykonywane przez każdą osobę
na własną odpowiedzialność. Wszelkie próby ze strony nadgorliwych
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krytyków wprowadzenia zakazu stosowania MMS lub dwutlenku
chloru jako niezatwierdzonego leku zawiodły już kilkakrotnie na
szczeblu sądowym, ponieważ istnieje również wiele całkowicie
legalnych obszarów zastosowania produktów zawierających dwutlenek
chloru. Niemniej jednak władze starają się powstrzymywać, utrudniać
i/lub zastraszać dostawców usług w związku z kampaniami nienawiści
w mediach, a w opinii niektórych wyspecjalizowanych prawników
częściowo całkowicie nielegalnie. Tutaj publicznie dostępne i
weryfikowalne fakty powinny pomóc w sformułowaniu własnej opinii
na ten temat.
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1.3 Jak działa MMS?
Dwutlenek chloru dostaje się do organizmu, doustnie lub przez skórę,
przez osocze krwi, a nie przez czerwone krwinki wszędzie w
organizmie, jak zakładano. Oznacza to, że z MMS mamy nagle
dwutlenek chloru jako drugi system, który może transportować tlen w
organizmie. MMS lub jego rzeczywista substancja czynna dwutlenek
chloru jest utleniaczem, tzn. pobiera elektrony ze swoich partnerów
reakcji i niszczy ich strukturę biochemiczną. Bakterie, grzyby,
roztocza, zarodniki, priony (BSE) i małe pasożyty są w ten sposób
niezawodnie zabijane. Z wirusami wydaje się, że zatrzymuje ich
rozmnażanie poprzez blokowanie ich białek. Interesujący jest
dwutlenek chloru (skuteczność: 99,9999%) około tysiąca razy
dokładniej zdezynfekowany niż np. znany domowy środek czyszczący
Sagrotan (skuteczność 99,9%). Ta niezwykle wysoka moc czyszczenia
wydaje się mieć również związek z tym, że cząsteczka dwutlenku
chloru jest w stanie odebrać pięć elektronów partnerowi reakcji
(zarazkowi).
Jeśli MMS zabija wszystkie bakterie, to musi zaatakować moje dobre
bakterie jelitowe. Jest to najczęstszy sprzeciw wobec doustnego
przyjmowania MMS. Skondensowane raporty z doświadczeń pokazują
jednak, że MMS nie szkodzi dobrej florze jelitowej nawet przy
dłuższym ciągłym przyjmowaniu. Potwierdził to również lekarz
weterynarii Dirk Schrader, pobierając próbki kału od psa przed i po
zabiegu CDS. Nie mamy naukowo zabezpieczonych wyjaśnień na ten
temat, ale mamy wiarygodne i logiczne modele wyjaśniania. Dwutlenek
chloru jest utleniaczem. Nadtlenek wodoru i ozon są bardzo silnymi
utleniaczami i mogą niszczyć zarówno komórki ciała jak i dobre
bakterie. Kolejnym słabszym utleniaczem jest tlen. Komórki naszego
ciała i nasze dobre bakterie jelitowe (potencjał redoks 1,45 volta) są w
stanie utrzymać swoje elektrony w porównaniu z silnym tlenem
utleniającym. Ta siła trzymania się elektronów nazywana jest również
potencjałem redoks. Inaczej każdy oddech, który weźmiemy, zabiłby
wiele tysięcy komórek w naszym ciele. Dwutlenek chloru jest znacznie
słabszym utleniaczem. Więc jeśli komórki mogą skutecznie bronić
swoje elektrony przed silnym utleniaczem, mogą bronić je przed
słabszym dwutlenkiem chloru (potencjał redoks 0,95 volta). Co
ciekawe, większość zarazków chorobotwórczych (nawiasem mówiąc,
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zarazki chorobotwórcze są często beztlenowe i zwykle nie
wykorzystują tlenu) ma niższy potencjał redoks niż dwutlenek chloru i
dlatego są atakowane przez MMS w pierwszej kolejności. W
protokołach aplikacyjnych MMS zaleca się zwykle tylko takie stężenia,
przy których zachowana jest dobra flora jelitowa. \"Fazit:
Dwutlenek chloru nie atakuje ani komórek ciała, ani "dobrych"
bakterii!
Cytat z Seegarten Klinik Schweiz, która od lat z powodzeniem stosuje
MMS / dwutlenek chloru w postaci opatentowanego dioksychloru:
"Dioxychlor wytwarza atomowy tlen (O1) w kontakcie z wirusami, bakteriami i
grzybami, który rozbija błony ochronne większości mikroorganizmów (np. w
przypadku wirusa polio nawet przy stężeniu mniejszym niż 1 ppm = 1 cząsteczka
dwutlenku chloru w 1 milionie cząsteczek wody!) Działanie dioksynochloru
niszczy również uwalniane kwasy rybonukleinowy i dezoksyribonukleinowy, a
zwłaszcza ich zasady nukleidowe guaniny. W ten sposób niezawodnie zapobiega
się powstawaniu nowych generacji mikroorganizmów".
Również metale ciężkie i inne trucizny środowiskowe mogą
wyeliminować MMS poprzez utlenianie lub sprawić, że woda stanie się
rozpuszczalna poprzez tworzenie się soli i dlatego wydalana jest z
moczem. Ma więc efekt sterylizujący, detoksykujący i odprowadzający
metale ciężkie. Ponadto wydaje się, że znacznie zwiększa on całkowite
obroty organizmu, aktywując mitochondria również na poziomie
elektrycznym. Wszystkie procesy w organizmie są energetyzowane i
przyspieszane. Eliminując wiele ośrodków zapalnych i neutralizując
produkty wydalania tych zarazków, prowadzi to do przyjemnej jasności
i czujności na poziomie psychicznym i duchowym, a tym samym
pozwala na odpracowanie wszelkich długo nagromadzonych
problemów w tych dziedzinach.
W wielu rodzajach nowotworów wyłączane są elektrownie spalające
cukier w komórkach, mitochondria. Cukier jest wtedy używany tylko
do fermentacji alkoholowej. Prowadzi to również do poważnego
lokalnego zatrucia toksynami komórkowymi. Podobnie jak w
kanadyjskich badaniach nad dichlorooctanem (DCA), chemiczny
odpowiednik dwutlenku chloru, dwutlenek chloru, szczególnie tutaj,
może stymulować i przywracać funkcję mitochondriów. Natomiast
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komórki nowotworowe popełniły samobójstwo, zaprogramowaną
śmierć komórek (apoptoza). Jednakże, w przeciwieństwie do DCA,
dwutlenek chloru nie powoduje skutków ubocznych, takich jak
zdrętwiałe nogi z powodu aktywnych hydrogenów.
Pięć efektów działania MMS/dwutlenku chloru:
1. Zabijanie wszelkiego rodzaju zarazków chorobotwórczych
poprzez utlenianie
2. Eliminacja i odprowadzanie metali ciężkich (tworzenie się soli)
i toksyny środowiskowe
3. Wzrost całkowitego obrotu elektrycznego nadwozia (więcej
Energia!)
4. Zaprogramowana śmierć komórek nowotworowych (apoptoza)
przez
aktywacja
mitochondrialna
i
dodatkowy
tlen
w
Komórka
5. Zmniejsza nadmierne zakwaszenie organizmu poprzez dodatkowe
Tlen
6. Działa selektywnie pH! Preferuje uwalnianie tlenu w organizmie,
w którym pH jest najbardziej kwaśne. Ciekawe: Wszędzie tam,
gdzie jest rak, jest on odczyn kwaśny!
7. Promuje przebudzenie się duchowości (tak, całkiem słusznie, do
gdzie indziej więcej)
Rezultat: MMS działa zatem znacznie bardziej celowo i szerzej niż np.
antybiotyki i ma jeszcze jedną gigantyczną zaletę: MMS zabija również
wszelkie genetycznie zmutowane zarazki. Oporności na antybiotyki,
takie jak obecne, zagrażające życiu rozprzestrzenianie się zarazków
MRSA w szpitalach (lub np. na mrożonych kurczakach), tracą w ten
sposób swój horror.
Fakty:
- Book "Healing is possible" Dr. Andreas Kalcker \
- Lekarz chorób nowotworowych dr Helmut Ehleiter
- Klinika Seegarten Szwajcaria
- Centrum guza biologicznego Allgäu
- Badanie Dioxychlor
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- Armia USA: Dwutlenek chloru przeciwko Eboli
- Firma Chlordisys
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1.4 Zagrożenia i skutki uboczne
Dwutlenek chloru, przyjmowany doustnie, nie działa w organizmie
dłużej niż maksymalnie 2 godziny. Następnie rozkłada się na tlen,
wodę i sól kuchenną, wszystkie naturalne składniki krwi. Oznacza to,
że nie pozostały żadne resztki składników, jak to ma miejsce na
przykład w przypadku leków, które muszą być rozkładane lub usuwane
przez organizm. Głównymi efektami ubocznymi mogą być mdłości,
wymioty i biegunka po przedawkowaniu. Jest to często tylko
krótkotrwałe. Wydaje się, że żadne z nich nie wynika z nietolerancji
rzeczywistej substancji czynnej, lecz po prostu z jej zbyt dokładnego
działania. Duże ilości odpadów resztkowych zabitych bakterii i
grzybów unoszą się następnie we krwi i muszą zostać usunięte.
Wywołuje to alarm zatrucia w organizmie, a organizm uruchamia swój
program awaryjny, w którym wypuszcza wszystko powyżej i poniżej.
Z MMS dotyczy tylko częściowo aktywowanego chloranu sodu, który
może aktywować się w żołądku w zależności od warunków kwaśnych
jeszcze kilka godzin po i tym samym produkować dalszy dwutlenek
chloru. Nie dotyczy to gotowych do użycia CDS lub aktywowanych
CDSplus.
Według dr Andreasa Kalckera, nieliczne znane w literaturze przypadki
śmierci w związku z dwutlenkiem chloru wynikają jedynie z wdychania
dużej ilości gazu zawierającego dwutlenek chloru (np. wada systemu
technicznego), a nie pojedynczy przypadek śmierci jest spowodowany
doustnym spożyciem wodnego roztworu dwutlenku chloru.
Inny efekt uboczny mogę wywnioskować z doniesień o
doświadczeniach, które mi przekazano: Wysypka skórna. W niektórych
przypadkach proces detoksykacji odbywa się prawdopodobnie przez
skórę. Zazwyczaj może to prowadzić do czerwonawej swędzącej
wysypki. To jest tylko tymczasowe i zawsze goiło się bez trwałych
uszkodzeń. Czy są to malutkie pasożyty, które opuszczają organizm,
czy też bardziej agresywne toksyny, pozostają do zbadania.
W doświadczeniu na zwierzętach, szczury otrzymywały 400mg
dwutlenku chloru do picia przez tygodnie. Dawka 400mg odpowiada
dziesięciokrotnej dawce, którą użyłby człowiek. Żadne z tych zwierząt
nie umarło ani nie miało innych chorób. W grupie kontrolnej bez
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dwutlenku chloru zginęło kilka zwierząt. Tak więc przyjmowanie
dwutlenku chloru zwiększa nawet średnią długość życia. Tak
więc nawet przy 10-krotnym przedawkowaniu, nie było żadnych oznak
zatrucia ani śmierci. Badacze byli zaskoczeni, że szczury nawet
dobrowolnie wypiły roztwór dwutlenku chloru. Żaden szczur nie ma
raka. Tak więc nawet przy 10-krotnym przedawkowaniu, aktywny
składnik dwutlenku chloru nie jest ani toksyczny, ani
rakotwórczy.
Później hodowca królików dał kilka tysięcy zwierząt 400mg dwutlenku
chloru w dłuższym okresie czasu. Nie było pojedynczej mutacji i było
więcej i zdrowsze potomstwo (większa waga urodzeniowa). Tak więc
dwutlenek chloru również nie jest mutagenny (modyfikowany
genetycznie) i nie może niszczyć płodności.
Według Andreasa Kalckera, dawka 400mg odpowiada około 4
latom spożycia dwutlenku chloru u ludzi!
Fakty:
- Książka "The MMS Handbook" Dr. med. Antje Oswald
- Książka "MMS przetestowany klinicznie"

1.4.1 Ostrzeżenie Federalnego Urzędu Oceny
Ryzyka
W trosce o kompletność i uczciwość należy również wspomnieć o
ostrzeżeniu Federalnego Urzędu ds. Oceny Ryzyka (BfR) z dnia
2.7.2012 r. dotyczącym MMS.
Oświadczenie nr 025/2012 BfR z dnia 2 lipca 2012 r. (wyciąg)
"Miracle Mineral Supplement" ("MMS") jest oferowany do sprzedaży
jako rozwiązanie w dwóch małych butelkach w Internecie. Zgodnie z
doniesieniami z zagranicy, produkt ten może szkodzić zdrowiu
konsumentów. Istnieją doniesienia o zaburzeniach żołądkowojelitowych, takich jak bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunka,
czasami z zaburzeniami ciśnienia krwi i znaczną utratą płynów.
Bezpośredni kontakt nierozcieńczonego lub nieprawidłowo
wymieszanego gotowego do użycia roztworu może prowadzić do
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podrażnienia skóry i błon śluzowych, a nawet oparzeń. W
międzyczasie w Niemczech znane stały się również pojedyncze
przypadki niepożądanych skutków po spożyciu "MMS". Część ofert
zawiera wskazówkę, że środek ten może być stosowany do dezynfekcji
wody. Na niektórych stronach internetowych zwolennicy stosowania
"MMS-ów" wskazują na możliwość przyjęcia produktu ustnie. BfR
zdecydowanie odradza przyjmowanie i stosowanie "Cudownego
suplementu mineralnego" ("MMS").
Czytając szczegółowo to ostrzeżenie, można stwierdzić, co następuje:
Chociaż w międzyczasie o wiele ponad milion osób w Niemczech zna
i stosuje MMS od lat, biuro to nie uznawało dotychczas za konieczne
własnych dochodzeń. Cytuje tylko ostrzeżenia z zagranicy. Właściwie
wszystkie kraje cytują jedynie ostrzeżenie amerykańskiej FDA
(Federalnej Agencji ds. Leków), która na przykład nadal nie widzi
żadnego problemu w zatwierdzaniu aspartamu, który jest poważnie
szkodliwy dla zdrowia. Zatem sytuacja zagrożenia nie może być tak
wysoka, jeśli nie przeprowadzi się żadnego dochodzenia. W tym
ostrzeżeniu są:
- nie ma zgonów
- brak sytuacji zagrażających życiu
- brak trwałych uszkodzeń
wymienione po przyjęciu MMS. Więc to, co pozostaje, to przejściowe
problemy zdrowotne. Są to mdłości aż do wymiotów i biegunki, o
czym do tej pory wspominano również w każdej książce MMS. Z
drugiej strony, istnieją tysiące historii sukcesów nawet w przypadku
chorób uznawanych za nieuleczalne. Oznacza to, że tutaj każdy musi
ważyć argumenty na własną odpowiedzialność za siebie.
Krótko mówiąc, powyższe ostrzeżenie Urzędu Federalnego jest w
rzeczywistości najlepszą ulotką dołączaną do opakowania dla
MMS/CDS/dwutlenku chloru. Firma Bayer chciałaby mieć taką
nieszkodliwą ulotkę do swojego hitu "Aspiryna". Niestety są w nim
takie brzydkie rzeczy jak stałe zmiany w morfologii krwi i krwawienie
z żołądka. Dr Friedrich Hagenmüller z kliniki Asklepios w Hamburgu
szacuje, że liczba zgonów spowodowanych ubocznym działaniem
aspiryny "krwawieniem z żołądka" w samych Niemczech wynosi od
1.000 do 5.000, przy czym liczba niezgłoszonych przypadków może
być znacznie wyższa. Ponieważ ma również wątpliwości co do korzyści
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płynących z "jack-of-all-trades" w leczeniu bólu, opowiada się za
ograniczeniem handlu. Według Phillipa Mimkesa (The Aspirin Lie),
przy 16 500 zgonach w 2000 roku, lek ten był jedną z 15 najczęstszych
przyczyn zgonów w Ameryce.
Więc o jakim potencjale ryzyka dla MMS / dwutlenku chloru mówimy?
Fakty:
- Książka "Uzdrowienie jest możliwe" Dr. Andreas Kalcker
- Ostrzeżenie Federalnego Urzędu ds. Oceny Ryzyka BfR
- Szpital w Hamburgu: Ostrzeżenie dotyczące aspiryny
- Studium Phillip Mimkes
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1.5 Interakcje i przeciwwskazania
Kto ma bardzo rzadką alergię na chlor, MMS nie powinien używać lub
używać tylko z dużą ostrożnością. Poza tym, MMS ma lekki efekt
rozrzedzający krew. Pacjenci z Marcumar muszą wziąć to pod uwagę,
szczególnie przed operacją. MMS i witamina C, przeciwutleniacz,
znoszą się wzajemnie w swoim działaniu. Jeśli zażyłaś zbyt dużo MMS,
możesz zmniejszyć nieprzyjemne skutki uboczne przyjmując witaminę
C lub odpowiednie soki. Teoretycznie można by sobie wyobrazić
reakcje z żywnością w żołądku i lekami, ale do tej pory praktycznie
żadne konkretne interakcje nie były znane pomimo wielu lat
stosowania MMS-ów na całym świecie.
Niemniej jednak, według dr Andreasa Kalckera, osoby o następujących
cechach nie powinny stosować MMS, MMS2 lub CDS, ani podchodzić
do leczenia z dużą ostrożnością
- z długotrwałym stosowaniem leków
- znana alergia na chlor
- dla zaburzeń czynności wątroby
- Hemofiliak
- Leczenie antykoagulantami
- Traumatyczne doświadczenia z zatruciem gazowym
Najbardziej podoba mi się rekomendacja dr Klinghardt (www.ink.ag)
rano do ok. 18:00 dochody MMS do osiągnięcia i z 3-4 godzin drogi
więc po ok. 21-22:00 godziny niezbędne leki i / lub żywności
pomocnicze środki (NEM) do podjęcia. Konkretne interakcje z innymi
lekami farmaceutycznymi nie są jeszcze znane. W razie wątpliwości
należy wybrać przedział czasowy od 2 do 4 godzin.
Antidotum na przedawkowanie i silne efekty uboczne:
Można rozpuścić łyżeczkę sody oczyszczonej (zwanej również
wodorowęglanem sodu, wodorowęglanem sodu, wodorowęglanem
sodu lub solą byków) w szklance wody i wziąć ją lub zjeść na przykład
jabłko. Alternatywnie, można również przyjmować witaminę C.
Fakty:
- Książka "The MMS Handbook" Dr. med. Antje Oswald
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- Książka "MMS przetestowany klinicznie"
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1.6 Przegląd rynku produktów zawierających dwutlenek
chloru
1.6.1 Pierwszy etap rozwoju: klasyczny MMS
Pod pewnymi warunkami produkty z dwutlenkiem chloru są legalnie
dopuszczone do dezynfekcji wody pitnej i są legalnie dostępne w
handlu. Dwutlenek chloru jest gazem cięższym od powietrza i szybko
ucieka. Dlatego nie może być przechowywany przez długi czas i często
jest wytwarzany w wyniku reakcji chemicznej na krótko przed użyciem.
Do tego potrzebny jest roztwór chlorynu sodu NaClO2 i kwas
aktywujący. Jim Humble najpierw wziął do tego celu sok z cytryny.
Następnie zalecił najpierw 10 procent, a później 50 procent kwasu
cytrynowego o różnych proporcjach mieszania. Inni dostawcy
oferowali MMS również z kwasem winowym i kwasem mlekowym
jako aktywatory. Takie zalecenie nigdy nie zostało opublikowane przez
Jim Humble Group i dlatego nie jest tutaj popierane! Po długich
próbach i pozytywnych doświadczeniach Kerri Rivery w zakresie o
wiele lepszej kompatybilności ze szczególnie wrażliwymi dziećmi
autystycznymi, pojawiło się nowe, aktualne zalecenie. W tym
przypadku jako aktywator zalecany jest tylko 4-5% kwas solny,
ponieważ jest to jedyny kwas nieorganiczny (bez resztkowej cząsteczki
węgla) dopuszczony zgodnie z prawem do uzdatniania wody pitnej.
Od lutego 2013 roku Jim Humble poleca tylko następujący przepis
MMS:
25% roztwór chlorynu sodu (NaClO2) i
4-5% kwas solny (HCl) jako aktywator
stosunek mieszania wynosi zawsze 1:1
czas aktywacji wynosi zawsze 45 sekund
Nie martw się, nie musisz teraz pozbywać się swojego istniejącego
zestawu MMS. Dwutlenek chloru to dwutlenek chloru i to działa. Ale
w przyszłych zamówieniach należy się upewnić, że wszyscy używamy
tylko tej samej formuły. W ten sposób mamy powtarzalne protokoły
aplikacyjne i takie same stężenia dwutlenku chloru oraz wiele
przypadków rozróżnienia i pytań od użytkowników, jak to zrobić z tym
zestawem i jak to zrobić z tym można w końcu wyeliminować.
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Aktywacja i dozowanie

Dawki dla MMS są podane we wszystkich książkach i protokołach
aplikacyjnych w liczbie "kropli aktywnych", przy czym "kropla
aktywowana" składa się w rzeczywistości z dwóch kropli, kropli
chloranu sodu i kropli kwasu aktywującego.
Standardowa aktywacja MMS:
1. Weź suche i czyste szkło (ceramiczne tak, ale nie metalowe)
2. Wrzucić np. 3 krople roztworu chlorynu sodu (25% NaClO2) do
szkła.
3. Wrzucić tę samą ilość aktywatora kwasu solnego (4-5% HCl) do
szklanki
4. Trzymać szybę pod kątem tak, aby krople spotykały się i
reagowały ze sobą.
5. Odczekać ok. 45 sekund, aż mieszanka zmieni kolor na żółtobrązowy i będzie pachnieć jak basen kryty.
6. Teraz napełnij szklankę odpowiednią ilością wody (ok. 150-250
ml).
7. Użyj tego roztworu natychmiast, ponieważ gazowy dwutlenek
chloru chce się ulotnić
Ostrzeżenie: Proszę trzymać nos z dala od szkła i starać się unikać
wdychania uwalnianych gazów.
Jeśli w szkle jest już woda, nie zachodzi żadna reakcja chemiczna. Nie
ma znaczenia, który z dwóch składników kapiecie w pierwszej
kolejności. Ilość wody, którą zużywasz, zależy od Ciebie. Jeśli lubisz go
mocno rozcieńczonego, musisz pić więcej płynu. Jeśli nie możesz
wypić tyle płynu, smak będzie silniejszy. Ważne jest, aby ilość
dwutlenku chloru, którą pijesz, była zawsze taka sama.
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Informacje ogólne
Czysty chlor
W wyniku tej reakcji powstaje nie tylko dwutlenek chloru, ale również
zawsze odrobina czystego chloru. Czysty chlor jest natomiast bardzo
reaktywny i można wytwarzać najmniejsze ilości toksycznych
chloranów. To "mikrotrucie" może być kolejnym powodem
wczesnego pojawienia się mdłości u osób wrażliwych.\
Silnie kwasowy
W przeciwieństwie do wcześniejszych stwierdzeń w odpowiednich
księgach MMS, kwas aktywujący nie jest zużywany do produkcji
dwutlenku chloru. Nie pozostaje więc żaden "kwas resztkowy", ale
zachowana jest pełna kwasowość, tzn. produkowany roztwór jest
bardzo kwaśny w pH (2,5-3). Osoby przewlekle chore są często bardzo
kwaśne i z tego powodu m.in. gorzej tolerują klasyczne MMS. W tym
miejscu bardzo pomocne są następujące dalsze działania, takie jak CDS
i CDSplus.
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1.6.2 Drugi etap rozwoju: gotowe do użycia rozwiązania
CDS
W leczeniu zwierząt hodowlanych, dr Andreas Kalcker osiągnął
granice MMS. Ze względu na biochemiczne warunki brzegowe w ich
żołądkach, przeżuwacze takie jak krowy nie mogą otrzymywać
klasycznego MMS w dużych ilościach doustnie. Bakteryjne trawienie
może całkowicie ustać, a tym samym doprowadzić do śmierci
zwierzęcia. Ze względu na bardzo niską wartość pH (2,5-3) nie można
było podać iniekcji klasycznego aktywowanego MMS. Dlatego też w
procesie destylacji przygotował roztwór dwutlenku chloru o
neutralnym pH (wartość pH 5,5-7 przy 3 000 ppm) do podawania
domięśniowego. Nazywał to CDS (Chlorine Dioxide Solution). W
procesie destylacji klasyczny MMS jest aktywowany bez późniejszego
dodawania wody. Powstały w ten sposób gaz jest następnie
wprowadzany do drugiego naczynia z zimną wodą, aż zmieni kolor na
żółty.
Ostrzeżenie: Laypersons nie powinien stosować procedur producenta
dotyczących CDS podanych w serwisie YouTube. Z jednej strony,
laikowi trudno jest dostosować rzeczywiste stężenie dwutlenku chloru.
Z drugiej strony, niewłaściwy dobór materiału lub zbyt wysokie
stężenie może prowadzić do koncentracji gazu wybuchowego.
Wdychanie zbyt dużych ilości dwutlenku chloru może spowodować
zagrażającą życiu sinicę.
Wniosek: Tę wewnętrzną produkcję CDS należy raczej pozostawić
doświadczonym technicznie ludziom!
Gotowe do użycia rozwiązania CDS są dostarczane tylko w jednej
butelce z żółtawą zawartością. Aktywacja nie jest już tutaj potrzebna.
Zalecane stężenie standardowe dla CDS wynosi 3 000 ppm lub 0,3%
roztworu. Ze względów prawnych deklaracja produktu, większość
dostawców utrzymuje się tuż poniżej tego poziomu (np. 0,29%).
Zalety CDS:
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- Neutralne pH
- mniej zapachu
- mniej gustu
- znacznie lepiej tolerowany
- może być dozowany znacznie wyżej
- mniej skutków ubocznych
Z drugiej strony, są też pewne wady. Na proces destylacji wpływa wiele
czynników, takich jak temperatura, ciśnienie i czas. Stężenie dwutlenku
chloru może być mierzone tylko za pomocą pasków testowych przez
rozcieńczenie i w bardzo wąskim zakresie. Inne metody pomiarowe
wymagają drogiego sprzętu laboratoryjnego. Jest to jeden z powodów
silnego zróżnicowania stężenia dwutlenku chloru (od 800 do 5000
ppm) pomiędzy poszczególnymi dostawcami i produktami.
Ponadto świeżo napełniona butelka musi być przechowywana w
chłodnym miejscu u dostawcy, tak aby ucieczka dwutlenku chloru była
co najmniej spowolniona. Teoretycznie, łańcuch chłodniczy musi być
utrzymywany podczas transportu nawet w lecie. Jednak ze względów
praktycznych rzadko się to robi. Jeżeli użytkownik otworzy butelkę
natychmiast po jej otrzymaniu, nie umieszczając jej w lodówce przez
co najmniej 6 godzin, duża część dwutlenku chloru ulatnia się
ponownie. Ponadto, niezależnie od tego, czy butelka jest używana,
okres trwałości jest ograniczony do 3 do 4 miesięcy w lodówce i nie
może być przedłużony w żaden inny sposób. W związku z tym często
nie warto kupować kilku butelek gotowych do użycia CDS w
magazynie lub jako środek ostrożności w sytuacjach kryzysowych.
Stężenie składnika aktywnego stale maleje zaraz po zakończeniu
procesu produkcyjnego, podczas magazynowania, dostawy i u klienta.
Wniosek: W przypadku protokołu stosowania CDS, który jest zawsze
taki sam i powtarzalny na całym świecie, niestety trudno jest osiągnąć
taką samą dawkę przy takim samym stężeniu dwutlenku chloru przy
użyciu gotowych i dobrze tolerowanych CDS.
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Informacje ogólne
Zmieniające się i malejące stężenie
Niestety, wszystko to często prowadzi do tego, że użytkownicy
gotowych do użycia kart CDS zawsze pracują z nieznanym i stale
obniżającym się stężeniem dwutlenku chloru, co nieuchronnie
prowadzi do różnych dawek i wyników.
Czysty chlor
Ponieważ większość gotowych do użycia roztworów CDS jest
otrzymywana z aktywowanego klasycznego MMS po procesie
destylacji, ten sam niski poziom zanieczyszczenia wolnym chlorem jest
tu również obecny. Podczas destylacji do roztworu dostaje się nie tylko
pożądany gazowy dwutlenek chloru, ale także niewielkie ilości czystego
chloru. Te same możliwe wady dla osób szczególnie wrażliwych mają
zastosowanie, co w przypadku klasycznego MMS.
Nie ustabilizowany
Według badań Uniwersytetu w Marburgu, CDS, który został
wyprodukowany w wyniku destylacji, nie jest bardzo ustabilizowany i
rozpada się dość szybko (nawet w lodówce).
AKTUALIZACJA: Dozowanie gotowych do użycia kart
chipowych
Na początku przy dozowaniu CDS popełniono wiele błędów. Dr
Andreas Kalcker wie z doświadczeń z żołądkami wieprzowymi na
kilku uniwersytetach w Hiszpanii, że po spożyciu MMS, aż do 7 razy
więcej dwutlenku chloru może być reprodukowane przez kwas
żołądkowy. Z tego powodu pierwsze współczynniki konwersji MMS
do CDS z 1:4 lub 1:7 na zasadzie kroplówki były o wiele za słabe. Nie
jest również możliwe określenie naukowo poprawnego współczynnika
konwersji, ponieważ jest to dynamiczny proces, na który wpływa wiele
parametrów, takich jak temperatura, gęstość itp.
Dr Andreas Kalcker zaleca dawkowanie CDS tylko w mililitrach, a nie
z liczbą kropli. Do równomiernego dozowania na całym świecie
zalecana jest pipeta dozująca z oznaczeniem ml-labeling (plastikowa
strzykawka bez kaniuli).
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Zgrubny współczynnik konwersji MMS na CDS wynosi
Do zastosowań zewnętrznych:
3 aktywowane krople MMS odpowiadają ok. 1ml CDS (dla
CDS z ok. 0,3% roztworem dwutlenku chloru, tj. 3 000ppm)
Do stosowania doustnego (z efektem kwasu żołądkowego):
1 aktywowana kropla MMS odpowiada ok. 1ml CDS (dla CDS
z ok. 0,3% roztworem dwutlenku chloru, tj. 3000ppm)
Tak więc, jeśli wziąłeś 3 aktywowane krople klasycznego MMS ustnie
do tej pory, przy użyciu CDS jest to teraz 3ml, co jest 3 razy więcej!
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1.6.3 Procedury, które nie są już zalecane
Poniżej znajduje się krótki opis kilku innych procesów produkcji
rozwiązań CDS. Jednak ze względu na ich złożoność, podatność na
błędy oraz nowsze i lepsze rozwiązania, nie są one zalecane dla
szerokiej rzeszy użytkowników.
Przy klasycznej aktywacji MMS zawsze występuje nadmiar kwasu. Już
bardzo wcześnie podejmowano więc próby neutralizacji, np. poprzez
dodanie do tego noża sody punktowej (również wodorowęglanu sodu,
sody cesarskiej, soli Bullricha lub sody oczyszczonej). Powoduje to
krótkotrwałą pianę. W międzyczasie grupa Jim Humble na całym
świecie zrezygnowała z tej metody, ponieważ wydaje się ona osłabiać
skuteczność dwutlenku chloru. Teraz używa się raczej sody z
przedawkowaniem MMS jako antidotum. Poza tym, istnieją lepsze
metody i środki, aby uzyskać roztwór o neutralnym pH.
W tzw. metodzie Gefeua chloryn sodu jest całkowicie aktywowany
za pomocą ilości kwasu, która jest obliczana oddzielnie dla każdego
aktywatora, w celu osiągnięcia najwyższej możliwej wydajności
gazowego dwutlenku chloru. Ale roztwór nie jest neutralny pod
względem pH, a jego zalety nie są dla mnie oczywiste. Ponieważ zestaw
MMS i tak ma być nabyty dość korzystnie i trwa zwykle ponad 2 lata
dla rodziny, zamierzone oszczędności mogą okazać się jedynie
minimalne. Całkowicie aktywowany MMS w środowisku o wciąż
kwaśnym pH działa lepiej lub jest lepiej tolerowany, o tym nie ma
wystarczająco jasnych doświadczeń. Ponadto, być może właśnie po
aktywacji MMS w żołądku znalezionego przez dr Andreasa Kalckera
przyczynia się do jego lepszego efektu (opóźnienie). Co więcej, metoda
Gefeu jest również zalecana z kwasem winowym i innymi kwasami
jako aktywatorem, o którym Jim Humble nigdy nie wspominał ani nie
zalecał. Aktywatory organiczne są również wyraźnie wykluczone w
dezynfekcji wody pitnej, która jest regulowana bardzo dokładnie przez
prawo, ponieważ wtedy w roztworze pozostaje cząsteczka resztkowa i
całość również szybciej się zarazi. Istnieją również alternatywni
lekarze, którzy wyraźnie ostrzegają przed stosowaniem kwasu
winowego, w szczególności. Zalecane są również zupełnie inne
stężenia i dawki niż w protokołach MMS-/CDS-1000 Jima Humble'a.
Zadaję sobie pytanie, skąd wzięła się tam wielka baza doświadczeń,
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zanim takie zalecenia zostały podane do publicznej wiadomości. Wiele
pytań o zrozumienie, które pojawiają się również na forach lub podczas
moich seminariów, zachęca mnie, aby nie polecać tej metody szerokim
rzeszom ludzi. To niezależnie opracowane ramię boczne oddala się od
Jima Humble'a z jednej strony, ale z drugiej strony, sukcesy z tymi
samymi chorobami można przypisać jego własnej metodzie. Metoda
Gefeu jest również, według mojej wiedzy, zupełnie nieznana poza
granicami Niemiec w światowej społeczności MMS.
CDH było próbą wydłużenia okresu trwałości roztworu CDS
otrzymanego w wyniku destylacji. W tym celu do karty charakterystyki
dodawano wielokrotnie chloryn sodu po pomiarach za pomocą
pasków testowych. Jest to trochę zbyt skomplikowane dla
profesjonalistów i mnie dla mas i prowadzi tylko do roztworu nie
neutralnego pH.
CDI (Chlorine Dioxide Injections) jest przeznaczony do
domięśniowego lub dożylnego wstrzykiwania roztworu dwutlenku
chloru. Dr Andreas Kalcker wstrzykuje gazowy dwutlenek chloru do
rozcieńczonej wody morskiej. Jest więc neutralny pod względem pH i
ma taką samą zawartość soli jak krew. Co więcej, zimna i drobno
przefiltrowana woda morska wydaje się mieć bardzo ożywczy i
przyspieszający wpływ na procesy lecznicze, co zostało przedstawione
na Kongresie Ducha Zdrowia 2014 przez Francisco Colla, kierownika
Laboratoriów Quinton International Alicante.
UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do wstrzyknięć roztworem
dwutlenku chloru dla lekarzy, lekarzy alternatywnych i innego
wyszkolonego personelu medycznego. Powinny być one zawsze
wykonywane pod nadzorem! Wszystkie dostępne w handlu
warianty MMS, CDS i CDSplus NIE są odpowiednie do wlewów.
źródła zaopatrzenia:
patrz www.mms-seminar.com w sekcji "Źródła zaopatrzenia".

42

Uzdrowienie z MMS-em?

1.6.4 Trzeci etap rozwoju: CDSplus - trwały i stabilny CDS
Trzeci i najnowszy etap rozwoju, tutaj nazywany tylko "CDSplus",
łączy w sobie zalety klasycznego MMS-a z lepszą kompatybilnością
CDS-a. W tym przypadku dostarczana jest tylko jedna butelka z
elementem płynnym i oddzielną, precyzyjnie dostosowaną tabletką
aktywacyjną. Ze względu na niskie stężenie, ten płynny składnik nie
jest ani niebezpieczny, ani żrący (jak np. w przypadku MMS). W stanie
nieaktywnym produkt ten może być przechowywany dokładnie tak
samo jak klasyczny MMS przez lata bez chłodzenia.
Aktywacja CDSplus:

W razie potrzeby, tabletka aktywacyjna jest wrzucana z saszetki do
płynnego składnika, butelka jest zamykana i krótko potrząsana, a
określony czas aktywacji jest oczekiwany. W temperaturze pokojowej i
wyższej jest to około 24 godzin. W ten sposób cała zawartość butelki
jest aktywowana na raz i całkowicie. Sam proces aktywacji jest również
bardzo bezpieczny, ponieważ nie zachodzi ani spontaniczna,
gwałtowna reakcja chemiczna, ani tworzenie się gazu czy ciśnienia. Po
aktywacji masz normalne, ale świeże, ustabilizowane CDS i o
znormalizowanym stężeniu 3.000ppm. Natychmiast po aktywacji
jest neutralny pod względem pH, o niskim zapachu i smaku, a zatem
bardzo dobrze tolerowany. Podobnie jak system CDS gotowy do
użycia, powinien być przechowywany w lodówce po upływie czasu
aktywacji (zgodnie z instrukcjami producenta może być
przechowywany przez około 6-9 miesięcy) i jest dozowany dokładnie
tak samo jak poprzedni system CDS gotowy do użycia.
Dużą zaletą oprócz okresu trwałości jest to, że po aktywacji zawsze
otrzymujesz świeże CDS o znormalizowanym stężeniu dwutlenku
chloru. Oznacza to, że w końcu możliwe jest produkowanie tej samej
dawki w sposób powtarzalny na całym świecie. Rozwój CDSplus jest
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chroniony patentem*, ale wciąż jest dostępny u coraz większej liczby
dealerów na całym świecie.
AKTUALIZACJA: Dozowanie CDSplus
Ponieważ po aktywacji CDSplus jest prawie identyczny z gotowymi do
użycia rozwiązaniami CDS, wszystkie poniższe wersje i instrukcje
dozowania CDSplus mają zastosowanie również do CDSplus.
Do zastosowań zewnętrznych:
3 aktywowane krople MMS odpowiadają ok. 1 ml CDS (dla
CDS z ok. 0,3% roztworem dwutlenku chloru, tj. 3 000ppm)
Do stosowania doustnego (z efektem kwasu żołądkowego):
1 aktywowana kropla MMS odpowiada ok. 1ml CDS (dla CDS
z ok. 0,3% roztworem dwutlenku chloru, tj. 3000ppm)
Tak więc, jeśli wziąłeś 3 aktywowane krople klasycznego MMS ustnie
do tej pory, przy użyciu CDS jest to teraz 3ml, co jest 3 razy więcej!
Pipeta dozująca z oznaczeniem ml (plastikowa strzykawka bez kaniuli)
jest zalecana do jednolitego dozowania na całym świecie.
Informacje ogólne
Aktywacja
W przypadku CDSplus cała butelka musi być aktywowana raz przed
użyciem.
Stężenie znormalizowane
Prosta i bezpieczna aktywacja butelki zapewnia w razie potrzeby
całkowicie świeży roztwór dwutlenku chloru. Ze względu na dokładne
dopasowanie składnika płynnego i tabletki aktywacyjnej, stężenie
dwutlenku chloru jest zawsze bardzo dokładnie 0,3% lub 3.000 ppm
w zależności od potrzeb. Tylko takie stężenie, które może być zawsze
wytwarzane w ten sam sposób przez każdego laika, zapewnia
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powtarzalność podobną do tej, jaką zapewniają klasyczne protokoły
aplikacji MMS.
Czysty chlor
Sformułowanie i procedura aktywacji CDSplus jest jedyną znaną mi
procedurą, w której nie można zmierzyć wolnego chloru bezpośrednio
po aktywacji. Oznacza to, że ewentualne "mikrotrucie" chloranami, jak
w przypadku MMS i CDS, nie może wystąpić. Wydaje się, że ta
właściwość CDSplus była do tej pory całkowicie niedoceniana, jak
wynika z pierwszych doświadczeń.
Ustabilizowany
Opatentowany system buforowy zastosowany w CDSplus zapewnia
również stabilizację produkowanego roztworu dwutlenku chloru, a
tym samym dłuższy okres przydatności do użycia niż gotowe
(destylowane) roztwory CDS. Niemniej jednak zaleca się
przechowywanie w lodówce w celu wydłużenia okresu trwałości do 6
do 9 miesięcy, jeśli to konieczne.
*Uwaga:
CDSplus® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AQUARIUS
pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).
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1.6.5 Porównanie produktów zawierających dwutlenek chloru
Produkty ClO2

I etap: MMS

Etap drugi: CDS

3. etap: CDSplus

Aktywacja
Niezbędny

tak

nie

tak

Okres trwałości
przed aktywacją

do 5 lat

6 miesięcy od
daty produkcji

do 7 lat

Okres trwałości po
aktywacji

max. 24 godziny
w szklanej butelce

6 miesięcy od
daty produkcji

9-12 miesięcy

Rozwiązanie
ustabilizowało się?

nie

nie

tak

Przechowywać w
lodówce

nie

tak, zawsze

nie

Zagrożenia
związane z
substancjami
chemicznymi

tak

nie

nie

dwutlenek chloru Koncentracja

niezwykle
powtarzalny

waha się
znacznie

zawsze dokładnie
0,29%/3.000ppm

Wartość pH
zgodnie z
Aktywacja

bardzo kwaśny
(2-3)

Neutralne pH
(6,5-7,0)

Neutralne pH
(6,5-7,0)

Smak

silny

łagodny

łagodny

Zapach

bardzo głównie

łagodny

łagodny

Bezchlorowy* po
aktywacji

nie

nie

tak

Niebezpieczeństw
o związane z
powstawaniem
chloranów

tak

tak

nie

Zgodność

45-50%

80-100%

90-100%

Cena

2x100ml
około 18-22 €

100ml
około 15-30 €

100m ok. 25 €250ml
ok. 49 €
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Objaśnienia
*Bez chloru: W przeciwieństwie do wcześniejszych założeń, aktywacja
klasycznego MMS nie tylko wytwarza pożądany składnik aktywny
dwutlenek chloru, ale także zawsze niewielkie ilości czystego chloru.
Czysty chlor reaguje bardzo agresywnie z prawie każdym partnerem
reakcji i istnieje ryzyko powstania chloranu. Chlorany takie jak np.
chwasty Ex w tych małych ilościach mogą być powodem gorszej
kompatybilności MMS oprócz silnego zapachu i smaku. Również CDS
produkowane w drodze destylacji (z aktywowanego MMS) zawierają
zatem niewielkie ilości wolnego chloru. Wolny chlor można dość
dobrze związać, dodając zawsze co najmniej 1 kroplę DMSO z każdą
dawką MMS lub CDS krótko przed jej przyjęciem (patrz rozdział o
DMSO). Z kolei w nowym CDSplus tworzenie się czystego chloru
podczas aktywacji jest niezawodnie wykluczone przez opatentowany
proces.

1.6.6 Kiedy biorę co?
Więc z tymi wszystkimi zaletami, czy powinienem używać tylko
CDSplus? Nie, będę nadal stosował MMS, np. do kąpieli stóp i kąpieli
pełnych (CDS/CDSplus byłby tu o wiele za drogi) oraz wszędzie tam,
gdzie rany lub pomieszczenia i przedmioty muszą być zagazowane i
tym samym zdezynfekowane. Generowanie dużych ilości dwutlenku
chloru gazowego działa tylko przy użyciu klasycznego MMS. Do
podawania doustnego używam jednak głównie CDSplus. Z
seminariów wiem, że 5 do 6 z 10 nowo przybyłych na MMS zatrzymuje
leczenie MMS przedwcześnie z powodu zapachu, smaku i/lub
mdłości. Z CDSplus, z drugiej strony, wszystkie 10 zazwyczaj trzymają
się go do końca. Ponadto, dzięki CDSplus można dozować znacznie
większe dawki w przypadku ostrych schorzeń bez najmniejszych
skutków ubocznych (wcześniejsze doświadczenia). Ze względu na
długi okres trwałości bez chłodzenia (przed aktywacją) i powtarzalne
to samo stężenie dwutlenku chloru, bardziej praktyczne CDSplus
prawdopodobnie przeważy nad gotowymi do użycia produktami CDS
w średnim okresie czasu i miejmy nadzieję, że cena również spadnie.
W wielu krajach z długimi upalnymi latami, gotowy CDS nie
nadawałby się do wysyłki przez wiele miesięcy.
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1.6.7 Pierwsze raporty terenowe z CDSplus
Dr Andreas Kalcker dostrzega zalety CDS m.in. w tym, że może być
on dozowany znacznie wyżej, tzn. można wprowadzić do organizmu
większą ilość dwutlenku chloru dziennie niż w przypadku klasycznego
MMS. Przy tych ilościach biegunka może wystąpić już przy samym
MMS z powodu nadkwasoty jako skutek uboczny. W swojej książce
"CDS/MMS - uzdrowienie jest możliwe" opisuje on kobietę z rakiem
piersi w stadium końcowym, która w ciągu 6 miesięcy osiągnęła
wyjątkowo rzadkie spontaniczne uzdrowienie dzięki wysokim
dziennym dawkom CDS. Właściwości CDS mogą zostać przeniesione
do CDSplus.
Kerri Rivera, autorka książki "Curing Autism", jest entuzjastycznie
nastawiona do prostoty produkcji standaryzowanych CDS-ów z
CDSplus-em aktywowanym na tablecie. Do tej pory z klasycznych
MMS-ów znała tylko długi okres trwałości w stanie nieaktywnym.
Tylko powtarzalna, dokładna produkcja 3.000 ppm roztworu
dwutlenku chloru bez znajomości chemii i bez pasków pomiarowych
umożliwia znormalizowane na całym świecie zastosowanie. Przypisuje
ona również rzeczywiście znacznie lepszą kompatybilność CDSplus
prawdopodobnie do całkowitego braku czystego chloru. Do tej pory
nie było to możliwe w przypadku MMS i CDS poprzez destylację. Dla
nich, całkowite dawki do 50ml na dzień CDS są teraz nawet możliwe.
Dr Wassil Nowicky, twórca alternatywnego remedium na raka
ukraińskiego, pochodzącego z celandyną, opowiedział o swoich
własnych doświadczeniach. Był zaskoczony, że jego stare brodawki
odpadły po zaledwie 3-4 dniach podawania doustnego i nacierania
CDSplus. W przypadku swojego Ukraińca stwierdził, że im czystsze
jest ciało, tym bardziej intensywny może być (nawet do 500 razy!)
wpływ Ukrainy. Niestety, po skutecznym wstępnym zarządzaniu
Ukrainą, powstałe produkty rozkładu mają coraz mniejszy wpływ na
kolejne zastosowania. Z tego powodu połączył on teraz swój ukraiński
protokół z administracją CDSplus. Najpierw pacjent otrzymuje 5 dni
ukraińskiego, potem 5 dni 20ml/dzień CDSplus z doustnym
protokołem CDS-1000. Następnie pacjentowi podaje się 10 dni
Ukrainę i kolejne 10 dni Ukrainę z dużą dawką witaminy C. Po tym,
podczas przerwy na leczenie Ukrainy na 20 dni, przyjmuje się protokół
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CDS-1000 z 20ml/dzień CDSplus. Następnie 20 dni administracji
ukraińskiej na przemian z 20 dniami administracji CDSplus. Uwaga:
Ukraina jest obecnie dostępna u niego tylko w Wiedniu i tylko dla
celów studiów medycznych.
Dr Dietrich Klinghardt, uznany na całym świecie lekarz medycyny
alternatywnej z klinikami w USA i Niemczech, był zaskoczony wysoką
czystością (100% brak chloru bezpośrednio po aktywacji) CDSplus.
Reakcja Herxheim wyjaśnia tylko kilka przypadków dyskomfortu po
zażyciu roztworów dwutlenku chloru. Bardziej wiarygodnym
wyjaśnieniem mogłyby być proporcje czystego chloru w aktywowanym
MMS i destylowanych CDS oraz związane z tym możliwe powstawanie
chloranów. Dzięki temu czystemu produktowi możliwe są teraz
znacznie większe dawki bez znanych skutków ubocznych. Dr
Klinghardt jest jednym z pierwszych znanych i cenionych na całym
świecie lekarzy alternatywnych, który zdecydowanie włącza do swoich
protokołów leczenia aplikacje MMS/CDS, zwłaszcza lewatywy.

1.6.8 MMS-y służące zapobieganiu kryzysom
Istnieje wiele powodów, dla których sytuacja kryzysowa może mieć
miejsce nawet w samym sercu Europy: pandemia, która obecnie
celowo się rozprzestrzenia, rzekome zagrożenie terroryzmem, klęski
żywiołowe, załamanie walutowe, wojna domowa, zmiany w
aktywności słonecznej lub w klimacie.
Często, w przypadku kryzysu, dostawy energii elektrycznej są
przerywane na czas nieokreślony. Wielu Ukraińców może obecnie
powiedzieć ci o tym coś lub dwa. Tylko nieliczni znają prawdziwy
zasięg tego faktu w zepsutej Europie. Bez elektryczności nie działają
żadne pompy i nie ma ciśnienia wody. Woda może jeszcze przez
pewien czas spłynąć z kranu na parterze, ale wszystkie piętra powyżej
muszą dostać swoją życiodajną wodę gdzie indziej. Ponadto, zgodnie
z badaniem kryzysowym, na 2 % stacji paliw w Niemczech nie ma
generatora awaryjnego, tzn. nie można już pompować ani tankować
paliwa. Oznacza to, że w ciągu kilku następnych dni żadne ciężarówki
nie będą mogły wwozić do miasta jedzenia i picia, a śmieci pozostaną
w mieście. Z reguły człowiek może przejść do 30 dni bez jedzenia, ale
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nie 3 dni bez picia. Teraz konieczne jest zebranie wody deszczowej lub
pobranie wody z pobliskiej rzeki lub stawu i przechowanie jej. Jednak
zmagazynowana woda po kilku dniach zaczyna rozwijać glony i
zarazki, tworząc niebezpieczne biofilmy. Bez wrzenia byłoby to wtedy
niebezpieczne dla życia. Tutaj mobilny zestaw MMS jest bardzo
przydatny do sterylizacji i bezpiecznego przechowywania wody ze
źródeł o nieznanej czystości. Ponieważ jednak higiena osobista i
sprzątanie kuchni są również ograniczone przez brak wody, choroby
są również zagrożone przez brak higieny. Aby temu zapobiec, bardzo
przydatne może być również spryskiwanie ciała lub przedmiotów za
pomocą MMS-Spray, aby zapobiec odgazowywaniu (patrz wskazówki
MMS). Jeśli trzeba opuścić mieszkanie w razie dłuższej sytuacji
kryzysowej, to również nie podłączone stacjonarne i tylko z
działającymi pod ciśnieniem wody filtry do wody pomagają dalej, ale
nasze dwie łatwe do transportu butelki MMS. Nie musisz więc być
orędownikiem lub aktywnym użytkownikiem aplikacji doustnych
MMS, aby rozsądnie używać produktów do uzdatniania wody pitnej.
Nawet w bardziej "normalnych" czasach niż te opisane powyżej, nie
można polegać w stu procentach na jakości wody pitnej z kranu.
Niestety, pod koniec 2013 roku w Warsteinie były setki chorych i
ostatecznie co najmniej trzy zgony z powodu legionelli w wodzie
pitnej. Ścieki z browaru były mocno zanieczyszczone zarazkami, a
późniejsza oczyszczalnia ścieków nie była w stanie ich całkowicie
oczyścić.
Wniosek: Dla mnie zestaw MMS jest częścią zapobiegania kryzysom
w każdym gospodarstwie domowym. Jest niedrogi, trwały, zajmuje
niewiele miejsca i może być używany wielofunkcyjnie, podobnie jak
szwajcarski nóż wojskowy.

50

Uzdrowienie z MMS-em?

1.6.9 Źródła zaopatrzenia w produkty wody pitnej
Między innymi, produkty z dwutlenkiem chloru są legalnie
dopuszczone do dezynfekcji wody pitnej na całym świecie i są legalnie
dostępne na rynku. Ale proszę nie pytać dostawców o protokoły
aplikacji MMS zgodnie z Jimem Humble! Mogą one i nie podadzą
żadnych informacji na ten temat ze względów prawnych. To samo
odnosi się do dostawców podchlorynu wapnia (MMS2) jako środka do
czyszczenia basenów. Ten "inny rodzaj" zastosowania jako lekarstwo
nie jest dozwolony i takie samo leczenie jest zawsze wykonywane na
własną odpowiedzialność. Jak w rozdziale "MMS dla środków
ostrożności w sytuacjach kryzysowych" oraz w poradach MMS
opisanych dalej, MMS należy do mnie w każdym gospodarstwie
domowym, nawet jeśli nie chce się robić żadnych aplikacji
zdrowotnych po Jimie Humble.
Ponieważ istnieje wiele zapytań o źródła zaopatrzenia w produkty z
dwutlenku chloru z wielu krajów, w których istnieją lokalnie różni
producenci, dostawcy, receptury i jakości, a nie możemy ciągle
sprawdzać wszystkich, ogłaszamy następujące źródła zaopatrzenia w
produkty wody pitnej marki AQUARIUS pro life:
www.aquarius-prolife.com
Produkty są w całości produkowane zgodnie z surowymi niemieckimi
przepisami dotyczącymi wody pitnej, odpowiadają najnowszym
recepturom i etapom rozwoju (w tym CDSplus), są bezpiecznie
zapakowane i opatrzone instrukcją w 11 językach. Ponadto sklep
internetowy może być obsługiwany w ponad 11 językach i zaopatruje
głównie cały świat. Jakość tych produktów jest nam dobrze znana. Z
pewnością istnieją inne źródła o przyzwoitej jakości i podobnym
nazewnictwie, ale nie mamy żadnego doświadczenia i nie komentujemy
ich. Należy zawsze przestrzegać informacji o produkcie i kart
charakterystyki odpowiednich producentów. Proszę zwrócić uwagę na
ostrzeżenia dotyczące przestarzałych środków i sformułowań w
rozdziale "Ważne ostrzeżenia" w dalszej części!
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1.6.10 Ważne ostrzeżenia
Wielu użytkowników wciąż zadaje pytania, które wskazują, że coś
zostało źle zrozumiane lub zrobione. Dlatego oto kilka ważnych
ostrzeżeń.
Nie należy używać komponentów MMS i CDSplus oddzielnie.
W przypadku produktów dwuskładnikowych (np. klasycznych MMS
lub CDSplus) nigdy nie należy używać tylko jednego z tych
komponentów! Proszę również nigdy nie połykać tabletu
aktywacyjnego z CDSplus. Służy on wyłącznie do aktywacji
dostarczonego specjalnego płynnego składnika. Ten płynny składnik
nie jest czystą wodą!
Produkty o stężeniu wyższym niż 3.000 ppm lub 0,3%.
Niektórzy dostawcy oferują rozwiązania CDS o koncentracji powyżej
0,3% lub 3 000 ppm. Przy znacznie wyższych stężeniach, stężenie gazu
powyżej poziomu cieczy w butli może osiągnąć wartości wybuchowe.
Ponadto, można wtedy szybko się pomylić z konwersją na protokoły
aplikacji z 3000 razy ppm i zastosować zbyt mało lub zbyt dużo.
Produkty CDS/CDL, które nie są neutralne pod względem pH
przy 3 000 ppm
Ponadto, wiele z tych produktów reklamowanych z CDS lub CDL nie
jest neutralnych pod względem pH w stężeniu 3000 ppm, więc w
rzeczywistości kupujesz tylko kilka kropli bardzo drogiego
aktywowanego konwencjonalnego MMS. Zgodnie z definicją dr
Andreasa Kalckera, główną cechą CDS jest neutralność pH
roztworu dwutlenku chloru w stężeniu ok. 3000 ppm.
Nie produkuj destylatu CDS samodzielnie!
Proszę nigdy nie produkować destylatu CDS po filmach Andreasa
Kalckera na YouTube samodzielnie. Sam wybór niewłaściwego
materiału, z którego wykonana jest rura, może spowodować sklejenie
się rur. Tworzy to coraz większe ciśnienie, które może następnie
doprowadzić do rozerwania naczyń. Inne metody destylacji (np.
metoda lodówkowa ze szkłem typu float) dają jedynie słabe stężenie
300 ppm i trzeba je ponownie przeliczyć dla wszystkich protokołów.
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Aktywuj maksymalnie 30 kropli MMS na raz
Nigdy nie należy aktywować więcej niż 30 kropli klasycznego MMS-a.
Nawet jeśli potrzebujesz więcej, np. do dezynfekcji dużej cysterny z
wodą deszczową, aktywuj maksymalnie 30 kropli i włóż je do wody
przeznaczonej do dezynfekcji. Następnie aktywuj ponownie kolejne 30
kropli i podaj je również do wody i tak dalej. Zawsze pracuj z tymi
ilościami z ponad 30 kroplami w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Tak więc etapami osiągniesz swój cel lepiej i
bezpieczniej niż aktywować wszystko na raz.
W przypadku rozsypania zawsze rozcieńczać wodą
W przypadku rozlania uaktywnionego klasycznego MMS należy go
wypłukać i oczyścić zawsze dużą ilością czystej wody, ponieważ jest on
kwaskowaty o pH. To samo dotyczy w mniejszym stopniu rozwiązań
CDS/CDSplus. CDS/CDSplus jest neutralny pod względem pH, ale
dwutlenek chloru może nadal mieć lekko utleniający, a tym samym
odbarwiający wpływ na materiały i powierzchnie.
Inne procesy i preparaty
Istnieje również wiele innych metod wytwarzania dwutlenku chloru,
zwłaszcza z dwóch czysto suchych składników. Ale według mojej
wiedzy są one dopuszczone do innych zastosowań technicznych, a nie
do uzdatniania wody pitnej w Niemczech.
Nie należy używać pojemników przemysłowych o rozmiarach
Aby móc stosować produkty z dwutlenkiem chloru w pojemnikach
przemysłowych, należy przejść szczegółowe szkolenie w zakresie
stosowania dwutlenku chloru. Niebezpieczeństwo wybuchu lub
możliwość uduszenia się z powodu cyjanozy jest po prostu bardzo
realne w przypadku tych dużych ilości substancji aktywnych.
Oszczędności kosztów nie są tak duże, aby podjąć to ryzyko.
DMSO wprowadza wszystko w głębię i odbarwia ubrania
Należy również ostrożnie obchodzić się z substancją wzmacniającą
potencję DMSO (sulfotlenkiem dimetylu). DMSO jest silnym
rozpuszczalnikiem organicznym, tzn. odbarwia wiele substancji.
Ilekroć DMSO zostanie rozlane, powinno zostać wchłonięte lub zmyte
dużą ilością wody. DMSO może rozpuszczać gumę (np. rękawice
gumowe), ale nie jest żrący. DMSO nie tylko wprowadza dwutlenek
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chloru, ale wszystko do głębszych tkanek, nawet brud. Tak więc
zawsze pracuj czysto w obszarze zastosowań.
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1.7 Inna pomoc
1.7.1 MMS2 - Podchloryn wapnia
Jim Humble zalecił MMS2 do rozszerzenia zakresu zastosowań dla
poważnych chorób, gdzie MMS1 i kwas aktywujący lub rozwiązania
CDS nie pomogły lub nie pomogły wystarczająco. MMS2 jest również
oparty na środku chemicznym, który jest zatwierdzony do dezynfekcji
wody pitnej. Podchloryn wapnia jest przyjmowany w postaci granulek
w kapsułce. Aktywatorem w tym przypadku jest woda. W ten sposób
powstaje w organizmie kwas hipochlorowy (kwas hipochlorowy).
Układ odpornościowy organizmu zazwyczaj sam wykorzystuje ten
kwas hipochlorowy do zabijania zarazków. Białe krwinki otaczają
zarazek chorobotwórczy, a następnie rozkładają go za pomocą tego
kwasu. Teraz teoria jest taka, że chronicznie chorzy ludzie produkują
za mało tego kwasu, ponieważ na przykład skończyły im się surowce
do jego produkcji. W rzeczywistości lekarz specjalista powiedział dr
Andreasowi Kalckerowi, że ludzie, którzy mają niedobór
mieloperoksydazy (MPO) we krwi mają taką słabość, że mają
wystarczająco dużo zarazków do zabicia. Zdecydowanie powinno to
być przedmiotem dalszych badań.
Protokół połykania dla kapsułek MMS2
Jim Humble zaleca picie do 4 x 1 kapsułki 400mg podchlorynu wapnia
każda z 2-3 dużymi szklankami wody dziennie. Idealnie byłoby użyć
protokołu MMS-2000. Tutaj naprzemienny pobór jednej kapsułki jest
wkręcony do protokołu MMS-1000/CDS-1000, tak że jedna kapsułka
bierze MMS1/CDS raz, a MMS2 w następnej godzinie. Dr Oswald
zaleca znacznie niższe dawki na kapsułkę.
UWAGA: Nie należy przyjmować uszkodzonych kapsułek! W
przypadku kontaktu z granulatem, umyć wszystko dokładnie
dużą ilością wody! W przypadku pęknięcia kapsułki po jej
połknięciu lub w przypadku złego samopoczucia po jej przyjęciu,
należy zawsze pić więcej wody. Rozcieńczanie pomaga tu najlepiej!
Sama musiałam beknąć częściej po 20-30 minutach po wzięciu
kapsułki, zawsze z zapachem rozprzestrzeniającym się jakbym wypiła
cały basen podczas pływania. Mówiło o tym również wielu
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uczestników warsztatów, ale jest to raczej zabawne niż nieprzyjemne
czy niebezpieczne. Kilka osób odczuło lekkie mdłości, ale szybko
można było temu zaradzić przy pomocy kolejnej dużej szklanki wody.
Jak dotąd nie odnotowano żadnych innych skutków ubocznych.
Doświadczenie z MMS2
Cała nasza wiedza z zakresu MMS jest ostatecznie oparta na
skondensowanym doświadczeniu użytkowników i ich opiniach. Mamy
około 100-200 razy mniejsze doświadczenie z MMS2 niż z MMS1.
Przecież nie bierze się go na codzienne błahe infekcje, ale gdy choroby
te zagrażają życiu. Niemniej jednak sprawozdania terenowe, które mi
zgłoszono, są bardzo obiecujące. Szczególnie w przypadku poważnych
chorób, gdzie medycyna ortodoksyjna po prostu nie mogła
zdiagnozować znanej choroby, mam dwóch użytkowników, którzy byli
w stanie zatrzymać dalszy przebieg choroby, a nawet rozpocząć proces
leczenia. Znam również jednego użytkownika, który od miesięcy
przyjmuje MMS2 w przypadku rozsianego raka gruczołu krokowego i
czuje się znacznie lepiej i w dużej mierze zaprzestał stosowania
medycyny konwencjonalnej. Dama z Berlina ma prawie wszystko, od
borrelia, przez trichomonady po morgellony pasożytów i była bardzo
chora. Dzięki MMS1 i MMS2 jej stan stale się poprawia. Jeszcze nie do
końca udało jej się to zrobić, ale mówi, że bez MMS2 nie mogłaby
przetrwać całego dnia. Co ciekawe, dostaję wiele raportów o sukcesach
z końmi. Na przykład, właściciele rozpuszczali zawartość kapsułki w
dużej ilości wody i dawali ją zwierzęciu do picia. Zwierzę odzyskało
zdrowie po bardzo poważnej infekcji, chociaż lekarz weterynarii zalecił
położenie go spać po jego daremnych działaniach. Nawet w przypadku
rozległego laminitis (aseptyczne zapalenie racic racicowatych) można
było odnieść duży sukces, jeśli kopyta zostały umieszczone w wiadrze
z niewielką ilością rozpuszczonych granulek MMS2.
Źródła zaopatrzenia / Trwałość
Istnieje coraz mniej źródeł dostaw kapsułek z podchlorynem wapnia,
ponieważ wymogi prawne wymagają przeszkolonego specjalisty ds.
bezpieczeństwa w firmie dostarczającej. Ponadto, MMS2 ma
ograniczony okres trwałości, ponieważ kapsułki stają się kruche i
kruszą się bardzo szybko ze względu na zawartość utleniaczy.
źródła zaopatrzenia:
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patrz www.mms-seminar.com w sekcji "Źródła zaopatrzenia".
Coś zupełnie innego...
Gdybym więc miał basen, cysternę z wodą deszczową lub własną
studnię, która zawsze kiełkuje i glony, zawsze kupowałbym
podchloryn wapnia jako granulat w małym wiaderku. Moim zdaniem
najlepszą jakością jest, według moich badań internetowych, produkt
melchloryn 70/G (np. na stronie www.melkam.de). Proszę wskazać,
że to tylko dla cysterny z wodą deszczową. Jeden kilogram kosztuje
tylko około 10 euro, ale koszty wysyłki chemikaliów są nieco wyższe!
Inni dostawcy zmierzyli do 15% składników nierozpuszczalnych w
laboratorium. Ten produkt z Japonii ma tylko 1,6%, a zatem jest
prawdopodobnie najczystszy i najbezpieczniejszy w obsłudze
granulatu na rynku. Jeśli kupisz żelatynowe lub lepsze puste kapsułki z
celulozy, np. o rozmiarze 0, na eBay'u, możesz świeżo napełnić swoje
"butelki dezynfekujące". Fajne jest to, że można rozpocząć dozowanie
z ćwierć lub pół wypełnienia kapsułek i tylko zrobić tyle kapsułek, ile
trzeba.
UWAGA: Podczas pracy z podchlorynem wapnia i jego
przetwarzania należy nosić okulary ochronne i rękawice, a
pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Gazy z tak
małego wiaderka granulatu mogą podrażniać oczy i układ oddechowy.
Prosimy działać na własną odpowiedzialność i ryzyko i przestrzegać
odpowiednich kart charakterystyki produktu!
Nie wiem, dlaczego o tym wspomniałem.
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1.7.2 Zastąpienie MMS2 na bazie podchlorynu sodu
Niedawno dostępny stał się słaby (<1%) roztwór podchlorynu sodu
jako zamiennik MMS2. Roztwór ten ostatecznie produkuje również
kwas podchlorowy w organizmie, jak MMS2 na bazie podchlorynu
wapnia. Roztwór ten jest dozowany w kroplach zamiast w kapsułkach
znanych z MMS2. Tutaj też woda jest aktywatorem.
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), a wraz z nią wiele urzędów
zdrowia na całym świecie zaleca dezynfekcję 5,25% roztworem
podchlorynu sodu w przypadku zakażenia wirusem Ebola (pokoje,
łóżka, odzież, itp.). Co ciekawe, podchloryn sodu jest krewnym MMS2
(podchlorynu wapnia), który jest również używany do dezynfekcji
wody pitnej. Jeśli więc podchloryn sodu zabije już dokładnie wirusa
Ebola, może on jeszcze skuteczniej zabić dwutlenek chloru, który jest
15 razy bardziej skuteczny (§11 rozporządzenia w sprawie wody pitnej
2001). Ale dwutlenek chloru o potencjale redoks 0,95 V zdecydowanie
nie może zaszkodzić zdrowym komórkom ciała o napięciu 1,4 V,
podczas gdy podchloryn sodu o napięciu 1,49 V może to zrobić. ale i
tutaj stężenie jest z pewnością ważne.
Dostałem też butelkę, ale jeszcze jej nie próbowałem z powodu braku
czasu. Ponieważ brakuje mi własnego doświadczenia i wystarczająco
dużej bazy doświadczeń użytkowników, nie mogę i nie chcę tutaj
udzielać rekomendacji. Zakładam, że ze względu na znacznie niższe
stężenie składników aktywnych niż w kapsułkach MMS2, można
stosować więcej tego roztworu (np. 2x 10 kropli rano i wieczorem).
Ale ja będę się trzymał!
To rozwiązanie nie zostało ustalone.
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1.7.3 Aktywny wzmacniacz DMSO
DMSO (sulfotlenek dimetylu) jest naturalnym związkiem,
rozpuszczalnikiem organicznym, który jest klarowny i ma lekko zgniły
zapach czosnku. DMSO jest produkowany podczas produkcji masy
celulozowej z drewna drzewnego. Same właściwości fizyczne i
chemiczne tej substancji są niezwykłe i fascynujące. Są one jednak
wyraźnie przewyższone przez jej różnorodne właściwości
biochemiczne i sposoby działania. Łączy on w sobie w zadziwiający
sposób efekty działania wielu pojedynczych leków i środków
leczniczych w jednym rozwiązaniu. Po pierwsze, DMSO jest około
pięć razy mniej toksyczne niż sól zwyczajna i dlatego jest bardzo
bezpiecznym środkiem leczniczym. Jedynymi znanymi efektami
ubocznymi są w rzeczywistości zaczerwienienia i podrażnienia skóry,
które są zawsze tymczasowe. Bardzo rzadko ludzie mogą mieć
nietolerancję wobec DMSO, co można wykluczyć przed złożeniem
wniosku za pomocą prostego testu. W tym celu należy wcierać kilka
kropli DMSO w ramię i odczekać 2-3 godziny. Tylko w przypadku
wyraźnego bólu w wątrobie lub reakcji skórnych dalsze stosowanie
DMSO nie jest zalecane. DMSO może być stosowany zewnętrznie i
wewnętrznie. Podczas procesu degradacji w organizmie, MSM
(metylsulfonylometan), znany jako suplement diety, jest również
produkowany w międzyczasie. To prawdopodobnie właśnie ta
zawartość metylowanej siarki jest tak korzystna dla wielu zastosowań
terapeutycznych.
Właściwości DMSO
DMSO penetruje szybko i głęboko żywą tkankę nie powodując jej
uszkodzenia. Dlatego używa się go m.in. w kriokonserwacji. Komórki
są zamrażane bez pękania z powodu rozszerzania się wody w
komórkach, która stała się lodem. Dlatego bardzo często organy do
przeszczepów są również umieszczane w rozwiązaniach DMSO.
Ponadto jest on stosowany w maści jako środek transportu i
wzmacniacz siły.
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Poniżej znajduje się niepełna lista skutków działania DMSO:
- Szybko penetruje żywą tkankę bez uszkodzeń
- transportuje inne substancje głęboko w tkance
- środek przeciwbólowy (szybszy i powodujący mniej skutków
ubocznych niż
Aspiryna)
- Dekongestant
- przeciwzapalny
- bakteriobójcze
- przyspiesza gojenie się ran
- wprowadza porządek do tkanki (patrz MMS-Tip
"blizna rozluźniająca się")
- neutralizuje wolne Radikale
- zwiększa przepuszczalność
i umożliwia lepszą detoksykację komórek
- łagodzi reakcje alergiczne
- Odwadnianie
- środek zwiotczający mięśnie
- może również prawie całkowicie przywrócić starą tkankę
bliznowatą
Wykazano jego skuteczność w twardzinie, oparzeniach, stanach
zapalnych i bolesnych, urazach sportowych, takich jak stłuczenia i
siniaki, zapaleniu stawów i reumatoidalnym zapaleniu stawów,
infekcjach zatok, śródmiąższowym zapaleniu pęcherza moczowego,
opryszczce i gontach, stwardnieniu rozsianym, toczniu rumieniowatym
układowym, sarkoidozie, zapaleniu tarczycy, wrzodziejącym zapaleniu
jelita grubego, trądziku, raku i innych stanach.
DMSO jest znane od prawie 150 lat, a jego korzyści terapeutyczne są
badane od ponad 60 lat i można by pomyśleć, że dzięki ponad
czterdziestu tysiącom badań i artykułów jest dobrze znane i uznawane.
Niemniej jednak jego oficjalne zatwierdzenie jako leku nadal ogranicza
się do kilku chorób (leczenie śródmiąższowego zapalenia pęcherza
moczowego, bolesnego zapalenia pęcherza). Ponadto, DMSO musi
być dostępne jako środek awaryjny wszędzie na świecie, gdzie stosuje
się radioterapię w leczeniu raka. DMSO może być stosowany do
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szybkiego zmniejszania i skutecznego leczenia uszkodzeń skóry i
tkanek spowodowanych promieniowaniem.
W aplikacjach MMS/CDS według Jima Humble'a, DMSO jest mile
widzianą pomocą. Z jednej strony, 1-2 krople DMSO po aktywacji
klasycznego MMS mogą wiązać niewielkie ilości niepożądanego
czystego chloru, a z drugiej strony jest to znaczący wzmacniacz efektu.
Może być stosowany zarówno do zewnętrznych jak i wewnętrznych
zabiegów z użyciem dwutlenku chloru. DMSO szybko wprowadza
dwutlenek chloru do głębszych tkanek, gdzie może on działać lub jest
wchłaniany przez krwiobieg i rozprowadzany w całym organizmie.
Bardzo wyraźnie należy to rozpoznać za pomocą płukanki do ust
MMS/CDS. Podczas gdy czysta aplikacja MMS/CDS dezynfekuje
tylko powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej, język i zęby, dodatek
DMSO może również skutecznie leczyć głębiej położone stany
zapalne dziąseł, kości szczęki i korzeni zębów. Oral MMS lub CDS są
również znacznie wzmocnione przez połączenie z DMSO.
DMSO można jednak dodawać dopiero po całkowitej aktywacji
klasycznego MMS-a (tzn. wymieszaniu kropli 1:1, odczekaniu 45
sekund i dodaniu wody) i zawsze bezpośrednio przed właściwą
aplikacją. Jeżeli do kuracji MMS-1000 przygotowuje się np. rano
butelkę z 1 litrem wody z aktywnym MMS, to DMSO może nie być
tam dołączony. Ale za każdym razem, gdy wylewa się porcję, należy ją
dodać tuż przed jej spożyciem. Na krótką metę dwutlenek chloru i
DMSO wzajemnie się wspierają, ale na dłuższą metę, po zmieszaniu ze
sobą, działają raczej kontrproduktywnie. Z reguły należy zawsze
dodawać dokładnie tyle samo spadków DMSO, ile spadków MMS
zostało aktywowanych.
Niesamowite możliwości DMSO można tu nakreślić tylko
powierzchownie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, będziesz
potrzebował podręcznika DMSO autorstwa dr Hartmuta
Fischera.\NCNC+
Uwaga: DMSO staje się krystaliczne i stałe poniżej 18 stopni. Jest więc
całkiem możliwe, że w zimie dostaniesz "twardą" butelkę. Proszę
podgrzać ją w ciepłej kąpieli wodnej (nie w mikrofalówce!) i
przechowywać w temperaturze pokojowej (nie w lodówce!).
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Wszystkie zewnętrzne zabiegi z użyciem DMSO powinny być
wykonywane z użyciem roztworu DMSO rozcieńczonego do ok. 70%
(7 części DMSO 99,9% i 3 części wody). Powierzchnia przeznaczona
do obróbki musi być czysta i nie może być przykryta aż do całkowitego
wchłonięcia roztworu. DMSO może rozpuścić farbę z tkaniny, a także
wprowadzić ją do tkaniny. Również wszystko co jest wykonane z
gumy, np. gumowe rękawice, powinno być trzymane z dala od DMSO,
ponieważ również rozpuszcza on gumę i przenosi jej składniki do
skóry.
źródła zaopatrzenia:
patrz www.mms-seminar.com w sekcji "Źródła zaopatrzenia".
Fakty:
- Book DMSO-Handbook Dr. Hartmut Fischer
- Wykład "DMSO" Dr. Hartmut Fischer
- Książka "DMSO - Uzdrowiciel natury", tłumaczenie na angielski. Dr.
Morton Walker
- "DMSO niezrozumiałym cudownym lekarstwem" Nexus Magazine
- Toksyczność dwutlenku chloru
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1.7.4 Zeolit i bentonit
W związku z protokołami MMS według Jima Humble'a, często
stosowane są inne pomoce wspomagające. Zeolit i bentonit mogą
absorbować i zatrzymywać duże ilości innych substancji ze względu na
ich mikroporowatą strukturę i ładunek elektryczny. Tutaj właściwości
te są wykorzystywane do wiązania i odprowadzania metali ciężkich i
innych toksyn środowiskowych. We współpracy z praktykiem
alternatywnym, Ekkehardem Sirianem Schellerem, opracowałem
optymalną mieszankę obu substancji, która znacznie wzmacnia ich
indywidualne efekty. Z jednej strony, wielkość cząsteczek jest tak
drobna, że efektywna powierzchnia jest zmaksymalizowana. Z drugiej
jednak strony, nie ma nanocząsteczek! Tak powstał GAIAgold.
Według alternatywnego praktyka Ekkeharda Siriana Schellera
(dostarczającego informacji dla holistycznej autokorekty zaburzonych
i rozdrażnionych systemów), było to dodatkowo informowane i
energetyzowane w sposób infopatyczny.
Rano i wieczorem 1 łyżeczkę proszku w szklance wody, wymieszać
proszek i wypić roztwór. Można używać tylko łyżki z tworzywa
sztucznego lub drewna, ponieważ metal ma negatywny wpływ na
ładunek elektryczny, a tym samym na zdolność wiązania tych
proszków. Ostatnią rzeczą, którą można pić rano i wieczorem, jest
szklanka rozpuszczonego "piasku" lub "popiołu wulkanicznego". Nie
są znane skutki uboczne, a nawet przedawkowanie. Ostatnio
GAIAgold CAPS jest dostępny również w kapsułkach wegańskich.
Tutaj wystarczą 3-4 kapsułki na dawkę.
Obie substancje i ich różnorodne zastosowania zostały szczegółowo
opisane w drugiej książce "Back2Balance".
*Uwaga:
GAIAgold® jest zastrzeżonym znakiem towarowym AQUARIUS pro
life Limited (www. aquarius-prolife.com).
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1.8 Zewnętrzne protokoły aplikacji MMS
1.8.1 Płyny do mycia ust
Jama ustna jest prawdopodobnie najbardziej zanieczyszczonym
miejscem w całym organizmie ze względu na stały kontakt z bliskościjest również przypisywana przez medycynę ortodoksyjną specjalnemu
zarazkowi z jamy ustnej. Jim Humble twierdzi, że istnieje kilka chorób,
które pochodzą z jamy ustnej i zębów. Z tego powodu zaleca jako
środek zapobiegawczy płyn do płukania ust MMS 3 do 4 razy w
tygodniu.
Z MMS-em:
Weź 6 aktywowanych kropli MMS i napełnij szklankę do połowy
pełną wodą (150ml) po aktywacji.
Z CDS/CDSplus:
Dawać za pomocą pipety dozującej (K woda (150ml). strzykawka z
tworzywa sztucznego) ok. 2-3ml CDS lub CDSplus do szklanki z
wodą (150ml).
Weź łyk każdego z nich i płucz gardło, a następnie przepłucz nim usta
przez łącznie do 3 minut. Zostaw tam roztwór podczas syczenia
między zębami. Możesz również używać szczoteczki do zębów bez
użycia pasty do zębów i jednocześnie masować dziąsła i podniebienie.
Nieświeży oddech i powierzchowne zarazki są szybko i dokładnie
eliminowane. Działa również bardzo niezawodnie na stan zapalny i
krwawienie z ciała. Jeśli mimo wszystko stan zapalny jest głębszy w
dziąsłach, w kości szczęki lub nawet w korzeniu zęba, MMS nie może
tam zadziałać, ponieważ nie dochodzi do niego. W tym celu należy
dodać kilka kropli (lub tyle samo kropli co MMS) wzmacniacza efektu
organicznego DMSO (Dimethylsulfoxid) do gotowego aktywowanego
roztworu. DMSO wprowadza MMS na głębokość do 2 cm w głąb
tkanki. Oznacza to, że nawet stany zapalne korzeni zębów mogą być z
powodzeniem leczone 3-4 płukaniami dziennie w ciągu 1-2 dni. Jeśli
płuczesz usta bardzo często, powinieneś przełączyć się z MMS na CDS
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/CDSplus, ponieważ zbyt dużo kwasu może na dłuższą metę
zaatakować szkliwo.

1.8.2 Wanienki dla stóp i wanienki pełne
MMS doskonale nadaje się jako dodatek do kąpieli stóp oraz kąpieli
pełnych. Do pełnej kąpieli należy aktywować początkowo 16 kropli
MMS (CDS/CDSplus byłoby tu za złe i za drogie) i umieścić je w
czystej wannie wypełnionej tylko wodą - zawsze bez dalszych mydeł i
dodatków do kąpieli. Kąpiel przez około 20 minut w przyjemnej, ale
możliwie niskiej temperaturze. Należy pamiętać, że jeśli jest zbyt dużo
ciepła, gazowy dwutlenek chloru ulatnia się całkowicie po kilku
minutach i nie może być już skuteczny. Do kąpieli stóp należy
stosować odpowiednio mniejszą ilość (10 do 20 aktywowanych kropli).
W kąpielach MMS dwutlenek chloru dociera do krwiobiegu przez
skórę i może pomóc w zwiększeniu tolerancji na doustne
przyjmowanie MMS szybko u osób szczególnie wrażliwych.

1.8.3 Poduszka gazowa MMS
Poznałem tę ciekawą aplikację MMS z Jimem on the Do Minican
Republic. Celem jest przedostanie się dwutlenku chloru do krwi, a wraz
z nim do organizmu i całkowite ominięcie przewodu pokarmowego.
Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie tolerują MMS/CDS
doustnie lub nie mogą go przyjmować ze względu na postęp choroby.
Upewnij się, że masz duży plastikowy worek, w którym możesz
całkowicie zniknąć stojąc na szyi. Jeśli to konieczne, sklej dwa duże
worki po ich otwartej stronie taśmą klejącą i wytnij dno po jednej
stronie. Należy unikać udawania się do najbliższego sklepu z
narzędziami i po prostu poprosić o plastikowe torby, w których
mogłaby zmieścić się cała osoba. Mogłoby to prowadzić do dziwnego
wyglądu, a także do tego, że mógłbyś zostać aresztowany jako zagrożenie dla ludzkości. Oprócz torby potrzebna jest również średniej
wielkości miska szklana lub ceramiczna. Aktywuj 40-60 kropli MMS w
tej misce i nie używaj wody. CDS i CDSplus nie działają z protokołami
fumigacyjnymi. Umieść miskę na środku otwartego worka i wejdź do
rozbieranego worka tak, aby miska znajdowała się między nogami i nie
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mogła się przewrócić. Teraz podciągnij worek do góry za brzegi do
szyi i zamknij otwór rękoma na dolnej szyi. W tej pozycji, tylko twoja
głowa powinna wyglądać z zamkniętej torby. Jest to ważne, ponieważ
wytwarzany gaz powinien być kierowany do skóry, a nie do płuc.
Niemniej jednak, należy ją stosować w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Spróbuj pozostać w torbie przez około 10 do 15
minut. Nie martw się, nic nie szkodzi, nudna pozycja jest tu
prawdziwym wyzwaniem. Jeśli masz z tym problem, możesz też
włożyć do torby stołek i usiąść na nim. Następnie wyjdź z worka, wlej
roztwór z dużą ilością wody do zlewu i przewietrz pomieszczenie.
Możesz również wziąć prysznic po tym czasie, choć nie możesz
uzyskać żadnego czystszego i bardziej wolnego od zarazków. Poduszka
gazowa MMS jest jednym z najbardziej intensywnych zastosowań,
jakich osobiście doświadczyłem.

1.8.4 Krople do oczu, uszu i nosa
Zapalenia oczu (np. zapalenie spojówek), uszu (np. zapalenie ucha
środkowego) oraz nosa lub zatok i zatok czołowych można leczyć
bardzo prosto i skutecznie za pomocą MMS. Przede wszystkim
przygotowujemy rozcieńczony roztwór podstawowy, który możemy
wykorzystać do wszystkich trzech zastosowań.
z MMS-em:
Podaj 2 aktywowane krople MMS w szklance lub butelce z ok. 150
ml wody. MMS ma być pobierany ze względu na jego kwaśność, jednak
tutaj tylko w nagłych wypadkach.
z CDS/CDSplus:
Wlać 1-2 ml CDSplus do szklanki lub fiolki z ok. 20 ml wody. Więc
rozcieńczaj 1:10 lub więcej.
Tutaj zawsze wolałbym neutralne pH CDS/CDSplus, które nie
powoduje żadnych podrażnień skóry ani błon śluzowych. Za pomocą
tego rozcieńczonego roztworu dwutlenku chloru można rozpocząć
wymienione poniżej zabiegi.
Krople do oczu
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Odchylić głowę do tyłu i jednym palcem uformować dolną powiekę
do kieszeni. Następnie za pomocą pipety wrzucić do tej kieszeni od 1
do 2 kropli roztworu rozcieńczonego powyżej. Następnie zamknij
powiekę i przesuń oko do przodu i do tyłu. W przypadku ostrego
zapalenia można to powtarzać do 12 razy na godzinę, ale w większości
przypadków będzie to skuteczne już po trzecim wniosku. Światło
płonące na samym początku wydaje się nie pochodzić z MMS, ale z
faktu, że używamy wody bez zachowania zawartości soli w płynie do
oczu. Z 0,9% izotonicznym roztworem soli zamiast wody, to również
powinno być rozwiązane. Należy o tym wspomnieć ze względu na
kompletność, ale nie jest to absolutnie konieczne w przypadku leczenia
stanu zapalnego. Proszę nigdy nie wrzucać żadnego składnika
MMS samodzielnie lub bez rozcieńczenia do oka!
Krople do uszu
Tutaj ważne jest, aby 2 do 4 kropli roztworu podstawowego
rozcieńczonego powyżej dotarły do błony bębenkowej, tak aby
mogło dojść do zapalenia za nią. Najpierw należy leczyć jedno ucho i
leżeć bokiem przez 1 do 2 minut, następnie leczyć drugie, w
przeciwnym razie roztwór zbyt szybko skończy się z uchem. W
przypadku ostrego zapalenia można je powtarzać co godzinę do 12
razy dziennie. Dr Andreas Kalcker dał mi dobrą wskazówkę, gdy
ludzie mają problemy z dostaniem się kropli do błony bębenkowej.
Aktywuje się ok. 6 kropli klasycznego MMS-a w szklance, której otwór
może całkowicie otoczyć ucho. Teraz nie dodajemy wody, lecz
kładziemy głowę bokiem na pionowej szybie w taki sposób, aby ucho
było całkowicie uszczelnione przez krawędź szyby i pozostajemy w tej
pozycji przez około 1-2 minuty. Powstały w ten sposób dwutlenek
chloru może trafić bezpośrednio do ucha, bez żadnej cieczy.
Substancja aktywna zawsze pozostaje w szybie i nigdy nie wchodzi w
kontakt z uchem. Jest to tak zwana lokalna fumigacja ucha, specjalna
odmiana lokalnej częściowej fumigacji części ciała gazem z
dwutlenkiem chloru.
Krople do nosa
Przy leczeniu zatok i czoła można zastosować znacznie więcej kropli
CDSplus o neutralnym pH niż w przypadku oczu i uszu. Aby to zrobić,
połóż się z głową zwisającą nad krawędzią sofy tak, aby rozwiązanie
mogło płynąć do prawej jamy czołowej lub zatokowej. Po upadku
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należy pozostać w tej pozycji przez 1 do 2 minut, a następnie obrócić
w lewą stronę. Alternatywnie, w aptece dostępne są zestawy do
płukania nosa. Tam można napełnić wodą od 1 do 2ml CDSplus
zamiast słonej wody i spłukać ją. Aplikacja ta może być również
wykonywana kilka razy dziennie w razie potrzeby. Również tutaj
możliwe lekkie pieczenie na początku wydaje się mieć związek z
brakiem soli w wodzie, a nie z MMS/CDS. W przypadku inhalacji
MMS jeden z nich nebulizuje ten roztwór w butelce z rozpylaczem
pompowym, a następnie wdycha aerozol z powietrzem. Dzięki tym
zabiegom aerozolowym MMS można szybko zwalczać infekcje płuc
i oskrzeli.

1.8.5 Leki jelitowe i pochwowe
Enemasy są ogólnie uważane za nieprzyjemne, ale mają bardzo duży
wpływ, ponieważ dwutlenek chloru jest bardzo szybko wchłaniany do
krwi. Szczególnie w przypadku osób mających problemy z
przyjmowaniem ZNP doustnie lub jeśli zakażenie występuje również
w jelicie lub pochwie. W aptece oferowane są zestawy do lewatywy z
tworzywa sztucznego z końcówkami do lewatywy jelitowej i
pochwowej. Najlepiej położyć ciepły koc na podłodze w łazience i
zawiesić pojemnik na wodę w zestawie lewatywowym za pomocą
haczyka mniej więcej na wysokości pasa na grzejniku. Będziesz wtedy
potrzebował trochę wazeliny, aby wstawić końcówkę. Woda powinna
mieć zawsze temperaturę ciała, ponieważ każde odchylenie będzie
postrzegane jako nieprzyjemne i nie będziesz w stanie utrzymać
lewatywy w organizmie tak długo, jak będzie to konieczne. W
przypadku lewatyw jelitowych, w celu opróżnienia jelita należy
uprzednio wykonać od 2 do 3 lewatyw wyłącznie wodą (i w razie
potrzeby 1TL soli kuchennej). Bardziej praktycznym podejściem jest
użycie Reprop Clyster, który pozwala na podanie lewatywy w pozycji
stojącej (patrz poniżej).
MMS:
Początkowo należy dodać 2 aktywowane krople MMS, później do
12 aktywowanych kropli do pojemnika na wodę zestawu wlotowego.
Dr Dietrich Klinghardt zaleca nawet zwiększenie ilości kropli
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aktywnych do 20 kropli aktywnych na litr i nie stwierdził żadnych
istotnych skutków ubocznych dla aktywności jelit.
CDS/CDSplus:
Wolę również tutaj CDSplus o neutralnym pH i początkowo dodaję 1
ml do 4 ml CDSplus do pojemnika z wodą z zestawu do lewatywy.
Według Dr. Klinghardt'a i Dr. Andreas'a Kalcker'a nawet do 10 ml na
litr jest tu możliwe.
Teraz połóż się na plecach i ostrożnie włóż końcówkę i powoli otwórz
zawór. Kiedy cała woda dostanie się do jelita/poszycia, należy lekko
unieść miednicę i utrzymać tę pozycję przez 1 do 2 minut. Jeśli masz
lewatywę jelitową, możesz również położyć się na bok, aby dotrzeć do
wszystkich zakrętów. Możesz zrobić 2 do 3 lewatyw na jeden karnet i
2 do 3 karnetów dziennie. Następnie ponownie opróżnia się jelito lub
pochwę.
źródła zaopatrzenia:
- Reprop Clyster (lepszy zestaw lewatywy niż w niemieckich aptekach)
patrz www.mms-seminar.com w sekcji "Źródła zaopatrzenia".
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1.9 Wewnętrzne protokoły aplikacji MMS
Roztwory dwutlenku chloru bardzo mocno pachną chlorem i mają
bardzo mocny smak. Niestety, jest to dokładnie ten składnik aktywny
i jeśli zapach i smak są eliminowane, to zazwyczaj osiągany jest
pożądany efekt. W przeszłości wydawano zalecenia dotyczące
mieszania roztworu z sokami, herbatami lub innymi napojami, aby
uczynić go bardziej tolerancyjnym do spożycia. Zostało to całkowicie
zarzucone, ponieważ większość soków może mieć osłabiający wpływ
na roztwór dwutlenku chloru. Wszystkie obecne protokoły dotyczące
poboru wewnętrznego są zatem pobierane tylko w rozcieńczeniu z
wodą. Jest to przeszkoda, którą każdy musi pokonać na własną rękę,
jeśli chce skorzystać z możliwych efektów. Dzięki CDS i CDSplus
zapach i smak stały się o wiele bardziej tolerancyjne. Ale
prawdopodobnie wynika to przede wszystkim z braku kwasowości w
tych roztworach. Podczas obsługi MMS należy zawsze zapewnić dobrą
wentylację.
NIEAKTUALNE:
Do stosowania doustnego (z efektem kwasu żołądkowego):
1 aktywowana kropla MMS odpowiada ok. 1ml CDS (dla CDS
z ok. 0,3% roztworem dwutlenku chloru, tj. 3000ppm)
Więc jeśli wziąłeś 3 aktywowane krople klasycznego MMS ustnie do
tej pory, to przy doustnym użyciu CDS jest to teraz 3ml, co jest 3 razy
więcej! (Andreas Kalcker)

1.9.1 Protokół MMS-1000/1000+
Protokół 1000 do podawania doustnego jest wystarczający w ponad
90% przypadków zastosowania, czy to do jednorazowego
podstawowego oczyszczenia organizmu, do usunięcia metali ciężkich,
jako środek zapobiegawczy, czy też w przypadku ostrej lub ciężkiej
infekcji/niedobrości. W pierwszych książkach MMS zalecano niewiele,
ale wysokie pojedyncze dawki dziennie. Po stwierdzeniu, że dwutlenek
chloru w większości przypadków nie działa w organizmie dłużej niż 2
godziny, a następnie ulega rozkładowi, dokonano przeglądu tych

70

Uzdrowienie z MMS-em?

zaleceń. Niezwykle wysokie dawki doprowadziły do bardzo wielu
niezgodności i przedwczesnego zaprzestania samoleczenia. Dzięki
nowoczesnemu Protokołowi 1000, znacznie niższe dawki
indywidualne są przyjmowane częściej w ciągu dnia. Dzięki temu
organizm jest stale przepłukiwany dwutlenkiem chloru. Jest to o wiele
bardziej tolerancyjne, a także bardziej efektywne niż stare protokoły.
Celem jest przyjmowanie pojedynczej dawki początkowo 1, a
następnie 3 aktywowanych kropli dziennie około 8 razy na dobę. Ze
względów praktycznych, np. aby nie aktywować swojej "śmierdzącej"
mieszanki co godzinę w miejscu pracy na oczach zdumionych kolegów,
cała dzienna dawka jest mieszana rano, wypełniana szczelnie
zamkniętą szklaną butelką z wodą i pijana przez cały dzień. Leczenie
to powinno być kontynuowane przez co najmniej 3-4 tygodnie lub
dłużej w przypadku ostrych schorzeń.
Protokół MMS-1000
Na przykład, zacząć od 8 x 1 = 8 aktywnych kropli. Po upływie czasu
aktywacji wynoszącego 45 sekund dodać odrobinę wody, a następnie
wlać tę mieszaninę do zamykanej szklanej butelki z ok. 1 litrem wody.
Teraz spróbuj wypić tę butelkę w około 8 porcjach w ciągu dnia. Tak
długo, jak jest to dla Ciebie dobre, zwiększaj ilość kropli dziennie, aż
będziesz miał 3 x 8 = 24 aktywowane krople i wykonuj ten zabieg przez
3-4 tygodnie.
źródła zaopatrzenia:
patrz www.mms-seminar.com w sekcji "Źródła zaopatrzenia".
np. na szklaną butelkę Ikea
Protokół MMS-1000+
W przypadku bardzo poważnych lub uporczywych chorób tę samą
ilość kropli DMSO dodaje się na koniec do wyżej wymienionej gotowej
mieszaniny aktywowanej MMS, a następnie pije się ją doustnie. Jednak
DMSO może być dodawany tylko do dawki, którą należy wypić w
pierwszej kolejności, a nie od razu rano w przygotowanej na dany dzień
butelce! Okazało się to bardzo skuteczne w przypadku opryszczki lub
grzybów drożdżakowych.
Poza tym kuracją oczyszczającą, istnieje kilka innych zaleceń. Do 60
roku życia zaleca się profilaktycznie 2 pojedyncze dawki tygodniowo
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z 6 kroplami aktywowanymi, a dla osób powyżej 60 roku życia 6 kropli
aktywnych dziennie. Nawet w przypadku ciąży (po 3. miesiącu),
według dr Andreasa Kalckera, możliwa jest aplikacja MMS do
maksymalnie 6 aktywnych kropli dziennie, np. zamiast antybiotyków.
Dla dzieci i młodzieży maksymalna dawka to 1 aktywowana kropla
MMS na 12 kg masy ciała dziennie. W przypadku dzieci, maksymalna
dawka powinna wynosić 1/2 aktywowanej kropli MMS przy dawce
początkowej. Jak robisz pół kropli? Aktywuje się 1 kroplę MMS 1
kroplą kwasu solnego i dodaje ok. 150ml wody. Teraz jednak używa się
tylko połowy tego roztworu i dlatego ma się 1/2 dawki. Tej sztuczki
należy używać również przy silnych rozcieńczeniach dla małych
zwierząt.

1.9.2 Protokół CDS-1000 / CDS-101
Ponieważ CDS/CDSplus jest znacznie lepiej tolerowany, dawka może
być tu ustawiona nieco wyżej. Zacznij od 3ml i zwiększ do 10ml, które
dodajesz do 1 litra wody za pomocą pipety dozującej (plastikowej
strzykawki). Wiele osób może już zacząć od 5 lub 10ml bez żadnych
skutków ubocznych. Ta butelka jest również pijana w ciągu dnia w
około 8-14 dawkach. Czas użytkowania wynosi 3-4 tygodnie, jak w
przypadku protokołu MMS-1000. W przypadku chorób zagrażających
życiu można podać całkowitą dawkę do 50 ml CDS na dobę.

1.9.3 Protokół CDS 115 (protokół Dengue)
Protokół ten został opracowany przez Karla Wagnera, Carlę Perez i dr
Damarysa Reyesa, mikrobiologa ze światowej rodziny MMS,
szczególnie w przypadku chorób wirusowych, takich jak denga. Trzeba
wiedzieć, że malaria i denga mogą być przenoszone przez komary. W
dendze wirus jest patogenem, a w malarii pasożytem. Podczas gdy
pasożyt malarii zostaje zabity dużą dawką wstrząsową, wirus
potrzebuje kilku godzin ciągłego przyjmowania. Na szczęście nie ma
to znaczenia dla dwutlenku chloru, który skutecznie zabija oba
patogeny.
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W przypadku protokołu CDS 115 co 15 minut do części wody dodaje
się 1ml CDS/CDSplus z 3000 ppm i przyjmuje się go doustnie. W
przypadku ciężkich kursów można dodać 1 kroplę 4-5% roztworu
chlorynu sodu (z zestawu do klasycznego MMS) na ml CDS/CDSplus.
W starym protokole MMS denga dawka 6 aktywowanych kropli była
pobierana raz na początku, a następnie 3 aktywowane krople co
godzinę.
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1.9.4 Protokół 5/5-100 (protokół intensywny)
Jako ulepszenie istnieje intensywny protokół 5/5-100 według Dr.
Andreasa Kalckera. Protokół ten wykorzystuje również wzmacniacz
potencji DMSO (sulfotlenek dimetylu) w 70% stężeniu. W razie
potrzeby, 99,9% DMSO należy rozcieńczyć wodą w stosunku 7:3 (7
części DMSO + 3 części wody). Na początku 5ml tego tak
rozcieńczonego 70% roztworu DMSO z 100ml wody jako dawka
wstępna jest pobierana doustnie. Następnie dodać 5ml CDS/CDSplus
również do ok. 100ml wody i wypić tę porcję. Powtórzyć tę kombinację
dawki wstępnej DMSO i intensywnej dawki CDS/CDSplus mniej
więcej co 1-2 godziny, do 12 razy na dobę. Jak w przypadku wszystkich
protokołów tutaj, zaleca się zmniejszenie dawki w przypadku
niedyspozycji lub nudności.

1.9.5 Protokół z 2000 r. (MMS1+MMS2)
W tym protokole dla ostrych chorób zagrażających życiu, krople
MMS1 i kapsułki MMS2 są przyjmowane na przemian przez cały
dzień. MMS1 to nasz dobrze znany zestaw MMS z dwutlenkiem chloru
jako składnikiem aktywnym. MMS2 opiera się na materiale
wyjściowym podchlorynie wapnia, który jest przekształcany w aktywny
składnik kwasu podchlorowego przez aktywację wodą. Podchloryn
wapnia jest również zatwierdzony do dezynfekcji wody pitnej i często
jest sprzedawany jako środek do czyszczenia basenów. Aplikacje
MMS2 zostały już szczegółowo wyjaśnione oddzielnie. Zasadniczo
przeprowadza się normalny protokół MMS-1000 z MMS1, tylko że
zamiast co drugiego pobrania roztworu dwutlenku chloru pije się
kapsułkę MMS2 z 2-3 dużymi szklankami wody. Jim Humble
proponuje do 4 kapsułek dziennie, z których każda zawiera do 400mg
podchlorynu wapnia. Powinno być to postrzegane jako absolutna
górna granica, dr Antje Oswald zaleca znacznie niższe ilości
napełnienia w kapsułkach. MMS2 i ten protokół zostały opracowane
dla ciężkich do zagrażających życiu chorób, takich jak rak.
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1.9.6 Protokół 3000 (zewnętrzny MMS1+DMSO)
Protokół 3000 rekomenduje Jima Humble'a dla prawie wszystkich
chorób skóry, takich jak trądzik, stopa sportowca i egzema. Protokół
ten został pierwotnie opracowany również dla osób, które nie mogły
przyjmować MMS-ów ustnie. Tutaj roztwór dwutlenku chloru (20
aktywowanych kropli MMS na 50ml wody) nakłada się na określone
obszary ciała do 10 razy na godzinę, a następnie nakłada się na nie ok.
70% roztwór DMSO (7 części DMSO + 3 części wody). Kombinacja
ta jest nakładana na przemian na inną część ciała przy każdym
zastosowaniu (na lewe ramię, następnie prawe ramię, następnie lewą
nogę, brzuch, plecy i ponownie z przodu). W ten sposób dwutlenek
chloru dociera do tkanek głębokich aż do krwiobiegu za pomocą
wzmacniacza potencji DMSO, a następnie dociera do całego
organizmu. Po tym, powinieneś brać dzień wolny co 3 dni. Jednym z
powodów, dla których protokół nie jest już tak często używany jest to,
że istnieją roztwory neutralne pH, które są kompatybilne z CDS i
CDSplus, które są również dobrze tolerowane przez bardziej wrażliwe
osoby.

1.9.7 Protokół 4000
Przyjmowanie kapsułek MMS2 kilka razy dziennie jest czasami
nazywane Protokołem 4000. Kapsułki z podchlorynem wapnia
najlepiej zrobić samemu. Można więc określić ilość napełnienia i
powoli zwiększać ją do ok. 400mg na kapsułkę. Jest to szczegółowo
opisane w innym miejscu.

1.9.8 Protokół w sprawie malarii
Istnieje 5 znanych pasożytów, które mogą powodować malarię (zwane
również gorączką bagienną lub przerywaną). Najczęściej są one
wywoływane przez ugryzienie komara Anophelesa. Większość
doświadczeń w leczeniu malarii posiada klasyczny MMS. Dorośli
dostają 18, a dzieci 9 aktywowanych kropli MMS w wysokiej
pojedynczej dawce do picia. W bardzo rzadkich przypadkach
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konieczna jest druga, równie wysoka dawka. Pasożyty są całkowicie
eliminowane w organizmie z dużą dawką uderzeniową. Ta wysoka
pojedyncza dawka jest o wiele za wysoka dla zdrowych ludzi. W
związku z tym należy wcześniej, w miarę możliwości, upewnić się, że
występuje tam zakażenie malarią. Można do tego celu wykorzystać
również szybkie testy krwi.

1.9.9 Protokół Claras 6+6 (leczenie wstrząsów)
W przypadku niektórych infekcji nie zagrażających życiu, takich jak
atrakcyjne przeziębienie, protokół 6+6 według Clara jest pierwszym
wyborem. Przyjmuje się dwie dawki z 6 aktywnymi kroplami MMS,
każda w odstępie czasu 2-4 godzin. To działa najlepiej wieczorem i
przed pójściem spać. W ten sposób zasypia się praktycznie również
możliwe mdłości. Dzięki temu protokołowi wybuchowy wzrost
zarazków infekcyjnych zostaje szybko i wyraźnie zatrzymany, a układ
odpornościowy znów szybko wygrywa przewagę. Przez większość
czasu rano nie ma już nic, co by pozostało po łapaniu przeziębienia.
Jeśli to nie wystarczy, można powtórzyć ten protokół następnego dnia
z 7 + 7 kropli, ale proszę już nie. Następnie może być konieczne
przejście na klasyczne protokoły MMS-1000 lub CDS-1000.

1.9.10 CDI - Zastrzyki z użyciem dwutlenku chloru IM/IV
CDI (Chlorine Dioxide Injection) jest przeznaczony do
domięśniowego lub dożylnego wstrzykiwania roztworu dwutlenku
chloru. Dr Andreas Kalcker wstrzykuje gazowy dwutlenek chloru do
rozcieńczonej wody morskiej. Jest więc neutralny pod względem pH i
ma taką samą zawartość soli jak krew. Co więcej, zimna i drobno
przefiltrowana woda morska wydaje się mieć bardzo ożywczy i
przyspieszający wpływ na procesy lecznicze, co zostało przedstawione
na Kongresie Ducha Zdrowia 2014 przez Francisco Colla, kierownika
Laboratoriów Quinton International Alicante. Dla ssaków do 80 kg
żywej wagi, 2-5ml CDI zaleca 3000 ppm w 1:5 z wodą morską lub
roztworem soli fizjologicznej do stosowania dożylnego lub nawet
domięśniowego.
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Dr Hartmut Fischer natomiast aktywuje krople MMS w
wyprostowanej strzykawce (igła skierowana ku górze) i w ten sposób
umożliwia jedynie pęcherzykanie się dwutlenku chloru do gotowego
worka infuzyjnego z 0,9% roztworem soli kuchennej, uzyskując w ten
sposób również neutralny pH roztwór dwutlenku chloru dostosowany
do zawartości soli w organizmie człowieka. Uwaga: to rozwiązanie
zazwyczaj nie jest używane w czystej postaci. Jeśli chcesz użyć
strzykawki do sporządzenia dawki dożylnej lub IM z przygotowanego
w ten sposób roztworu dwutlenku chloru, Dr Fischer zaleca
podłączenie nanofiltru o wielkości porów 245 nm w górę rzeki.
Odfiltrowuje on substancje pirogenne (takie jak pył i cząstki
zawieszone), które mogą prowadzić do gorączki i innych podrażnień
organizmu. Zawartość strzykawki jest następnie wstrzykiwana do
nowego worka infuzyjnego z roztworem soli fizjologicznej.
Rozcieńczony roztwór można następnie podać dożylnie lub pobrać
strzykawkę z tego worka do użytku domięśniowego lub podskórnego.
Sama otrzymałam taki wlew CDI bez żadnych zauważalnych skutków
ubocznych.
UWAGA:
Infuzje z użyciem roztworów dwutlenku chloru są zastrzeżone dla
lekarzy, lekarzy alternatywnych i innego wyszkolonego personelu
medycznego. Powinny być one zawsze wykonywane pod nadzorem!
Dokładne obszary zastosowania oraz zalety i wady takiego leczenia
dwutlenkiem chloru u ludzi nie zostały wystarczająco zbadane, aby
móc przedstawić wiarygodne stwierdzenia.
W każdym razie, infuzja CDS (pod nadzorem dr Hartmuta Fischera)
nie zaszkodziła mi, podobnie jak cielęta u dr Andreasa Kalckera
(książka "CDS/MMS Heilung ist möglich"). Przeciwnie, hodowca był
w stanie zaoszczędzić ogromne koszty szczepień i antybiotyków dla
swoich zwierząt i był w stanie hodować więcej zdrowych zwierząt do
momentu uboju.
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1.10 FAQ MMS - pytania i odpowiedzi
Pytanie: Jak długo roztwór dwutlenku chloru ma trwałość i jak
to rozpoznać?
Dwutlenek chloru jest rozpuszczany w wodzie w postaci brązowożółtego gazu. Rozwiązanie zazwyczaj wygląda na żółtawe. Jeśli statek
jest otwarty, gaz wydostaje się dość szybko, a za nim pozostaje jasne
rozwiązanie. Im wyraźniejszy roztwór, tym mniej dwutlenku chloru
jest nadal zawarty i tym słabsze jest jego działanie. Okres trwałości
można przedłużyć poprzez zamknięcie pojemnika i schłodzenie (np.
w lodówce). CDS nie jest na ogół tak trwały jak CDSplus.
Pytanie: Mam chorobę i symptom. Jak należy przyjmować lub
dozować MMS/CDSplus?
Przepraszam, ale nie mogę, nie wolno mi i nie odpowiem na to pytanie.
Nasza filozofia polega na dostarczaniu każdemu informacji, które są
mu potrzebne do samodzielnego podjęcia decyzji, a następnie, w razie
potrzeby, do przeprowadzenia samodzielnej obróbki dwutlenkiem
chloru na własną odpowiedzialność lub nie. Nie chcemy tu nic
doradzać ani odradzać i na pewno nie chcemy podejmować za kogoś
decyzji. To jest stare myślenie jak w medycynie szkolnej: "Ty
decydujesz co, kiedy i ile mam brać. Jestem tylko barankiem ofiarnym."
Nawet lekarze zwykle uważają, że ten system jest dla nich za duży.
Dwutlenek chloru w formie doustnej jest bardzo skuteczny i zazwyczaj
bardzo dobrze tolerowany. O ile mi wiadomo, nikt do tej pory nie
doznał trwałych uszkodzeń. Protokoły MMS-1000 i CDS-1000 są
całkowicie wystarczające w ponad 90% przypadków zastosowania od
profilaktyki do umiarkowanego stanu zapalnego do przewlekłej
choroby. W razie potrzeby są one łączone z aplikacjami zewnętrznymi,
takimi jak wanny i lewatywy. W przypadku chorób zagrażających życiu,
takich jak rak, wiele osób stosuje również protokoły 1000 lub 2000, ale
często zwiększa dzienne dawki CDSplus 3-5 razy. Wszystkie inne
formy spożycia i protokoły są konieczne tylko w bardzo rzadkich
przypadkach. Malaria, na przykład, jest jedną z niewielu chorób
zakaźnych, gdzie możemy wyeliminować patogen w ciągu zaledwie 4
godzin, przyjmując jedną dużą dawkę (18 kropli aktywnych dla
dorosłych i 8 kropli aktywnych dla dzieci). Nie jest to kwestia wiedzy,
ale odpowiedzialności, czyli osobistej odpowiedzialności!
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Pytanie: A co z moimi "dobrymi" bakteriami jelitowymi?
Jeśli MMS zabija wszystkie bakterie, to musi zaatakować moje dobre
bakterie jelitowe. Jest to najczęstszy sprzeciw wobec doustnego
przyjmowania MMS. Skondensowane raporty z doświadczeń pokazują
jednak, że MMS nie szkodzi dobrej florze jelitowej nawet przy
dłuższym ciągłym przyjmowaniu. Nie mamy na to naukowo
zabezpieczonych wyjaśnień, ale wiarygodne i logiczne modele
wyjaśniania. Dwutlenek chloru jest utleniaczem. Nadtlenek wodoru i
ozon są bardzo silnymi utleniaczami i mogą niszczyć zarówno komórki
ciała jak i dobre bakterie. Kolejnym słabszym utleniaczem jest tlen.
Nasze komórki ciała i nasze dobre bakterie jelitowe (1,45 volta) są w
stanie utrzymać swoje elektrony w porównaniu z silnym tlenem
utleniającym. Inaczej każdy oddech, który weźmiemy, zabiłby wiele
tysięcy komórek w naszym ciele. Dwutlenek chloru jest znacznie
słabszym utleniaczem. Więc jeśli komórki mogą skutecznie bronić
swoje elektrony przed silnym utleniaczem, mogą bronić je przed
słabszym dwutlenkiem chloru (0,95 Volt). Ta siła trzymania
elektronów jest również nazywana potencjałem redoks. Co ciekawe,
większość zarazków chorobotwórczych (zarazki chorobotwórcze są
często beztlenowe i nie wykorzystują tlenu) ma niższy potencjał redoks
niż dwutlenek chloru i dlatego są najpierw atakowane przez MMS. W
protokołach aplikacyjnych MMS zaleca się zwykle tylko takie stężenia,
przy których zachowana jest dobra flora jelitowa.
Wniosek: Dwutlenek chloru nie atakuje ani komórek ciała, ani
"dobrych" bakterii!
Pytanie: Czy mogę najpierw włożyć wodę do szklanki, a
następnie NaClO2 i aktywator kropli?
Nie, woda bardzo spowalnia reakcję! Proszę postępować zgodnie z
powyższą instrukcją!
Pytanie: Ile wody należy zażyć na doustną dawkę MMS/CDS?
To naprawdę nie ma znaczenia. Jeśli w szklance znajdują się 3
aktywowane krople MMS lub np. 1ml CDS i wypijesz ją, zawsze
pobierasz taką samą ilość dwutlenku chloru. Jeśli w szklance jest mało
wody, np. 100ml, smakuje mocniej. Jeśli w szklance jest dużo wody,
np. 250 ml, to smakuje łagodniej, ale trzeba pić więcej płynu.
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Pytanie: Jaki jest stosunek mieszania dla kwasu cytrynowego
10% lub 50% lub kwasu winowego lub innych podobnych
pytań?
Na to pytanie nie ma już odpowiedzi, ponieważ jako aktywator
postanowiliśmy użyć tylko najlepiej tolerowanego 45% kwasu solnego.
Tutaj stosunek jest zawsze po prostu 1:1.
Pytanie: Z jakimi sokami owocowymi, kawą czy herbatą mogę
przyjmować MMS/CDS?
Tymczasem zaleca się przyjmowanie tylko MMS z czystą wodą pitną.
Nawet w pozornie czystych sokach owocowych, sztuczna witamina C
(pochodząca głównie z genetycznie modyfikowanej kukurydzy) jest
dodawana za pośrednictwem numerów E i oznaczana jako stabilizator,
aby drastycznie wydłużyć okres trwałości soków. Ponieważ witamina
C i dwutlenek chloru usuwają się nawzajem, Jim Humble i dr
Klinghardt niedawno zalecili, aby MMS/CDS był przyjmowany tylko
z wodą.
Wskazówka: Jeśli smak i zapach MMS jest dla Ciebie zbyt silny,
powinieneś trzymać go za nos lub przełączyć się na znacznie lepiej
tolerowane i neutralne pH CDSplus.
Pytanie: W Internecie są instrukcje, aby zneutralizować
pozostały kwas w aktywnym MMS z sodą oczyszczoną, czy
powinienem to zrobić?
Nie, w międzyczasie wielu powstrzymało się od tego, ponieważ może
to osłabić działanie MMS. Pani dr Oswald zaleca przyjęcie roztworu
wodorotlenku sodu jako antidotum również z przedawkowaniem
MMS.
Pytanie: Kiedy powinienem przyjmować MMS i z jaką
żywnością wolałbym nie?
Kiedy MMS był nadal przyjmowany w kilku i wysokich pojedynczych
dawkach, kwestia ta była ważna dla lepszej tolerancji. Ponieważ
protokół MMS-1000 lub CDS-1000 jest obecnie przyjmowany w
znacznie mniejszych dawkach i do ośmiu razy dziennie, nie ma obecnie
znaczenia, czy przyjmuje się go przed czy po posiłku. Osiem razy
dziennie na pusty żołądek byłoby wtedy możliwe tylko przy lekarstwie
na post. Po prostu uważam moją butelkę CDS za drinka. Nie zadaję
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sobie również trudu, aby sprawdzić, czy jedzenie może ograniczyć
działanie MMS. Nawet jeśli kiedyś jadłem ananasa, to efekt jednej z
moich ośmiu puszek dziennie był nieco osłabiony. Wszystko to nie
odgrywa najmniejszej roli w tym protokole, który jest przeznaczony na
4-6 tygodni. Więc w tym przypadku po prostu nie myśl za dużo!
Pytanie: Czy mogę zatrzymać się na chwilę w środku protokołu
1000?
Tak, ponieważ jest to program oczyszczający, nie narażasz całego
sukcesu jak w przypadku antybiotyków tylko dlatego, że musiałeś się
zatrzymać z powodów prywatnych lub zawodowych. Po prostu wracaj
do pracy, kiedy będziesz mógł.
Pytanie: Czy produkty w szklanych butelkach są lepsze niż w
butelkach plastikowych?
Na początku ruchu MMS niektórzy producenci/dostawcy z niewiedzy
napełniali chloryn sodu i aktywator w butelkach PET (politereftalan
etylenu). Z czasem stały się one kruche i pękały. Dzisiaj nie znam
żadnego dostawcy w świecie niemieckojęzycznym, który popełniłby
ten błąd. HDPE (High Density Polyethylene) jest dopuszczonym
materiałem do tych produktów, dlatego większość producentów
oferuje swoje produkty w butelkach HDPE. Butelki z HDPE mają tę
zaletę, że są bardzo lekkie i przede wszystkim odporne na pęknięcia.
Jest to również bardzo użyteczne i ważne dla zasad i kwasów jako
składników. Dostawcy szklanych butelek często sprawiają wrażenie, że
produkty te są w jakiś sposób czystsze lub zdrowsze. Należy zauważyć,
że roztwory chlorynu sodu i kwasu solnego w jakości spożywczej są
zawsze produkowane, przechowywane i dostarczane przez przemysł
chemiczny tylko w kanistrach HDPE lub beczkach HDPE. Jedynym
sposobem na poprawę jakości jest napełnianie ich do szklanych
butelek po stronie dostawcy. Dr Andreas Kalcker ostrzegał
szczególnie przed ofertami DMSO, które są oferowane w szklanej
butelce ze szklaną pipetą. Tłok na szklanej pipecie wykonany jest z
gumy lub jej substytutów, z których żaden nie jest odpowiedni dla
DMSO. Tłok ten rozpuściłby się, a toksyczne składniki zostałyby
rozpuszczone, a w przypadku zabiegu zewnętrznego również
wprowadzone do skóry. Dotyczy to również niektórych ofert CDL z
szklaną pipetą, które są wyposażone w gumowy tłok. Do
krótkotrwałego podawania kropli do oczu, uszu i nosa stosowanie
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takich kroplowników z tłokiem jest w porządku, ale roztwór
dwutlenku chloru nie powinien być przechowywany w stałym
zamknięciu z takim kroplomierzem.
Pytanie: Dlaczego więc szklana butelka z możliwością
zamykania jest zawsze zalecana dla protokołu 1000?
Dostawcy produktów zawierających dwutlenek chloru bardzo dobrze
znają różnicę między PET i HDPE. Jednak nie każdy laik jest w stanie
rozpoznać tę różnicę na pierwszy rzut oka i popełnia błędy, na
przykład, jeśli chce użyć w domu jakiejś pustej plastikowej butelki po
napoju. Dlatego gramy w nią bezpiecznie i polecamy zamykaną szklaną
butelkę, taką jak ta z IKEA na dzienną dawkę protokołu 1000 ;-)
Pytanie: A co z jednoczesnym przyjmowaniem NEM lub leków
i MMS/CDS?
Do tej pory nie znamy żadnych interakcji poza wzajemną neutralizacją
MMS lub dwutlenku chloru i witaminy C / sodu. Dr Klinghardt zaleca
stosowanie protokołu MMS-/CDS-1000 rano do np. godziny 18:00 i
podaje po 3-4 godzinach, tj. od 21-22:00, wszystkie suplementy diety
(NEM) i w razie potrzeby leki. Ponieważ dwutlenek chloru zwykle
działa w organizmie tylko przez 1-2 godziny, zanim rozpadnie się na
zwykłą sól, wodę i tlen, ten przedział czasu powinien być
wystarczający, aby uniknąć nieznanych wcześniej, ale możliwych
interakcji.
Pytanie: Czy mogę przyjmować MMS również z wypełnieniami
amalgamatowymi w zębach lub sztuczną protezą wykonaną z
metalu w organizmie?
Prawdopodobnie ze względu na małą ilość i krótki czas działania nie
zostaliśmy poinformowani o jakichkolwiek uszkodzeniach wypełnień
stomatologicznych, mostów, protez i metalowych implantów w
organizmie. Jeśli wtedy MMS utleniłby np. uwolnioną rtęć z
wypełnienia amalgamatowego do rozpuszczalnej w wodzie soli
metalicznej, która może być wydalana przez nerki i mocz. CDS lub
CDSplus wydają się być jeszcze mniej szkodliwe niż MMS ze względu
na neutralną wartość pH. Jedyne co wiem to to, że przy istniejących
wypełnieniach amalgamatowych nie wolno odprowadzać metali
ciężkich według dr Muttera/Dr. Klinghardta. Tutaj mogą zostać
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uwolnione większe ilości metali ciężkich, takich jak rtęć, a organizm
zostałby dodatkowo obciążony.
Pytanie: Dlaczego przy najmniejszym spożyciu MMS/CDS
mam bardzo silne mdłości, wymioty lub biegunkę?
Teraz jest to właściwie rzadkość i może mieć różne przyczyny. Z jednej
strony może występować bardzo rzadka alergia na chlor. Z drugiej
strony, ciało może być bardzo silnie skażone i ta jedna dawka
MMS/CDS zabiła o wiele więcej zarazków niż u innych ludzi.
Następnie to wysokie stężenie odpadów bakteryjnych wywołuje skutki
uboczne spowodowane przeciążeniem nerek i wątroby. Inną
przyczyną może być aktywator, jeśli zamiast zalecanego kwasu solnego
użyto kwasu cytrynowego, winowego itp. Niektóre osoby są bardzo
kwaśne i również bardzo gwałtownie reagują na kwas resztkowy w
MMS, w tym przypadku lepiej jest przełączyć się na CDSplus o
neutralnym pH. W ostateczności, możesz mieć inwazję pasożytów.
Pasożyty bardzo gwałtownie reagują na dwutlenek chloru, zaczynają
się rozmnażać masowo i panicznie wylewają swoją zawartość jelitową
do naszego organizmu. Te produkty wydalania pasożytów, takie jak
amon, formaldehyd, histamina, manilina, są neurotoksynami dla
naszego układu odpornościowego i mogą tym samym wywoływać
poważne skutki uboczne. W tym miejscu wskazane byłoby wyleczenie
pasożyta, np. według Dr. Andreasa Kalckera (patrz książka
"Back2Balance").
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2) Sukcesy MMS u ludzi
Istnieje wiele doświadczeń i sukcesów, np. o nieżycie nosa, grypie,
EHEC, świńskiej grypie, ptasiej grypie, AIDS, zapaleniu wątroby,
opryszczce, gruźlicy, zatruciach krwi (sepsie), zatruciach
pokarmowych, tężcu, chorobach zakaźnych dzieci, stopie sportowca,
grzybicy jelit, cukrzycy, otwartej nodze, raku, białaczce owłosionej,
zapaleniu jamy ustnej, gardła, a zwłaszcza zębów. Tymczasem na
całym świecie istnieje tak wiele sprawozdań, które niestety nie były
systematycznie zbierane i oceniane przez nikogo. To czasami ujawnia
granice prywatnego ruchu zdrowotnego. Ja sam również zostałem
poinformowany o powtarzających się sukcesach z kilkoma
laboratoryjnie potwierdzonymi zakażeniami malarią przez pracownika
projektów pomocowych w Afryce. Mam też od jednego z uczestników
warsztatów bardzo dobrze udokumentowany przypadek całkowitego
wyleczenia zagrażającej życiu białaczki owłosionej. Nawet w
przypadku takich chorób jak gorączka Chickungunya, która obecnie
szaleje na Karaibach, gdzie medycyna konwencjonalna nie ma
dotychczas lekarstwa, pojawiają się zachęcające doniesienia o sukcesie.
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2.1 MMS i rak
W medycynie ortodoksyjnej rak jest spowodowany usposobieniem
rodzinnym (genetycznym) oraz czynnikami ryzyka w stylu życia, takimi
jak jedzenie, picie, sport, alkohol, nikotyna i, ostatnio, stres. Oprócz
tych raczej ogólnych i bezsensownych stwierdzeń statystycznych,
medycyna ortodoksyjna nie była w stanie przedstawić spójnego,
szczegółowego i logicznego modelu rozwoju raka. Zadaję sobie
pytanie: Jeśli nie znasz źródła problemu, jak chcesz opracować
sensowną terapię leczniczą? Na długo przed ruchem MMS istniało już
jednak wiele wiarygodnych teorii na temat rozwoju nowotworów w
dziedzinie medycyny alternatywnej. Prawie dwieście lat temu Louis
Pasteur postulował model zdrowego ciała wolnego od zarazków i
złych zarazków z zewnątrz, które mogłyby przenikać i powodować
choroby u ludzi. Natomiast jego ówczesny przeciwnik, Pierre Jacques
Antoine Bechamp, miał o wiele większą rację mówiąc, że mikroby są
wszędzie i są tym, co umożliwia życie i co je umożliwia. Tylko pewne
środowisko może doprowadzić do silnego namnażania się pewnych
zarazków. Pasteur na łożu śmierci udowodnił, że jego przeciwnik ma
rację ze zdaniem: "Mikrob jest niczym, środowisko jest wszystkim".
Zamiast używać antybiotyków do zwalczania zarazków (co, jak
wiadomo, prowadzi jedynie do oporności na antybiotyki), można
stworzyć podstawę do zapobiegania rozwojowi lub namnażaniu się
tych zarazków przede wszystkim poprzez regulację środowiska.
Środowisko odnosi się do właściwości środowiska (np. woda
śródmiąższowa), takich jak temperatura, wartość pH itp. Myśli te
zostały później rozwinięte przez niektórych badaczy. Prof. dr Günther
Enderlein odkrył we krwi drobnoustroje pleomorficzne
(zmiennokształtne), które w zależności od środowiska mogły rozwinąć
bakterię z komórki ciała do grzyba i z powrotem. Alternatywny
praktykujący Ekkehard Sirian Scheller odkrył, że we krwi znajdowały
się również ukryte grzyby i pasożyty. W wielu typach nowotworów
również one wydawały się być przyczyną rozwoju. Lekarz
specjalizujący się w leczeniu nowotworów, dr Tulio Simoncini, odkrył
dawno temu, że grzyby Candida Albicans zostały znalezione w rdzeniu
guza i leczył je z powodzeniem 25% roztworem wodorowęglanu sodu,
który zabija grzyby. Ze względu na zakłócone środowisko, wytwarza
się zbyt wiele grzybów. Organizm nie może ich dostatecznie
wyeliminować, nie może ich strawić ani wydalać swoimi organami
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detoksykacyjnymi wątroby, nerek, płuc, jelit i skóry. Tak więc ciało
postanawia wykonać genialny, życiodajny ruch: obejmuje on grzyby. W
ten sposób zarówno ludzie, jak i grzyby mogą żyć dłużej obok siebie,
nie stanowiąc zagrożenia dla siebie nawzajem. To inteligentne
rozwiązanie ciała, enkapsulacja, jest następnie nazywane przez
medycynę ortodoksyjną zdegenerowanym guzem i jest agresywnie
zwalczane. Co ciekawe, wielu chirurgów odkryło, że guz
rozprzestrzenia się tylko wtedy, gdy jest rozcięty wokół niego. Według
medycyny ortodoksyjnej, komórki nowotworowe odrywają się od
swoich trójwymiarowych ścian, migrują przez ciało i gdzieś tworzą
nowe przerzuty. Wielu naukowców przyznaje, że nigdy nie widziało
tych migrujących komórek nowotworowych. Jeśli jednak w naczyniu
Petriego w laboratorium znajduje się hodowla grzybów i wciera się ją,
wszędzie powstają nowe kolonie grzybów. Jest więc o wiele bardziej
prawdopodobne, że te "rozbite" grzyby tworzą nowe kolonie, które z
kolei są zamknięte przez ciało w celu utworzenia nowych
"przerzutów".
Wiele historii sukcesów MMS w różnych typach i stadiach raka
sugeruje, że prof. Enderlein i dr Simoncini mieli rację. Ponieważ MMS
zabija również niezawodnie grzyby w organizmie. Wówczas można też
wyjaśnić, dlaczego guz (zamknięte grzyby) kurczy się za pomocą
aplikacji MMS. Wydaje się jednak, że w przypadku wielu rodzajów
nowotworów MMS prowadzi na wiele sposobów do wyraźnej
poprawy. Z jednej strony, trzeba wiedzieć, że pacjenci z rakiem rzadko
umierają bezpośrednio na raka. Zazwyczaj umierają z powodu
niewydolności wątroby lub nerek, ponieważ te organy detoksykacyjne
nie mogą już pozbyć się cytotoksyn z wtórnych infekcji, a środowisko
organizmu jest całkowicie przechylone. Ponadto osoby, które przeszły
chemioterapię, mają całkowicie zniszczony układ odpornościowy, tak
że w organizmie powstaje wiele takich wtórnych infekcji, które
produkują toksyczne toksyny komórkowe jako produkty wydalania.
Sprawiają one, że pacjent czuje się jeszcze bardziej chory i słabszy.
MMS szybko eliminuje te wtórne infekcje i utlenia oraz eliminuje wiele
produktów odpadowych i toksyn komórkowych. Ponadto jesteśmy
istotami utleniającymi, ponieważ wdychamy tlen i spalamy nim cukier.
Jednak budżet energetyczny osób przewlekle chorych, zwłaszcza
chorych na raka, jest na bardzo niskim poziomie. MMS aktywuje
mitochondria, elektrownie w komórkach, dzięki czemu procesy
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oksydacyjne znów się rozpoczynają, a człowiek ma więcej energii do
dyspozycji. W komórkach nowotworowych mitochondria są
wyłączane, komórki zyskują energię poprzez fermentację alkoholową i
wytwarzają jeszcze większą kwasowość otaczającej tkanki, co sprzyja
rozwojowi raka. Jednak aktywacja mitochondriów przez MMS wydaje
się prowadzić do zaprogramowanej śmierci komórek (apoptozy) w
samych komórkach nowotworowych. Wpływ, który został
zaobserwowany również w doświadczeniach na stosunek dwutlenku
chloru do dichlorooctanu (DCA). Chociaż ten mechanizm
samozniszczenia jest naturalnie wbudowany w każdą komórkę tak, że
zdegenerowane komórki zabijają się, to jednak jest on zablokowany w
komórkach rakowych. Wszystkie nowoczesne podejścia do nowych
terapii onkologicznych starają się wywołać tę apoptozę bez
uszkadzania zdrowych komórek. MMS zdaje się wykonywać to zadanie
z uwolnionym aktywnym tlenem z boku. Wiele osób używa MMS z
rakiem również równolegle do swoich leków medycyny ortodoksyjnej,
ale wtedy z odstępem czasu 2-4 godzin.
Te wielorakie skutki ZZSK wydają się być powodem, dla którego wielu
przewlekle ciężko chorych i chorych na raka jest już po pierwszych
dniach samodzielnego leczenia wyraźnych w umyśle i znów pełnych
energii i ducha walki. Oczywiście rak nie zniknął w ciągu trzech dni,
ale wiele wyniszczających infekcji ubocznych z ich toksynami jest
neutralizowanych i w ten sposób wątroba i nerki są ulgę. Ponadto, w
organizmie znajduje się znacznie więcej tlenu, a tym samym znacznie
więcej energii. MMS zapewnia zatem w krótkim okresie czasu
wyższą jakość życia i życia. Jak długo wtedy z MMS i w razie
potrzeby MMS2 w zmianie aplikacje powinny trwać, aby pokonać raka,
zależy oczywiście zawsze od indywidualnego przypadku. Ponadto w
terapii należy zawsze uwzględniać dalsze środki towarzyszące na
płaszczyźnie fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej i duchowej.
Bardzo często konflikt psychiczno-psychologiczny lub uraz jest
faktycznym czynnikiem wywołującym chorobę. Z MMS można
sprawić, że guz zniknie, ale czy wtedy uważa się go za wyleczony? Wiele
osób było już leczonych całkowicie zdrowo przez medycynę
ortodoksyjną lub alternatywnie, a następnie często po 1-2 latach
dochodziło do nawrotów, tzw. nawrotów. Dzieje się tak zazwyczaj
wtedy, gdy leczymy tylko ciało, a problemy przyczynowe nadal istnieją
i ponownie sprzyjają rozwojowi choroby. W mojej drugiej książce
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"Back2Balance" chciałbym zagłębić się w szczegóły na temat
holistycznej terapii raka, którą stworzyłem. Trzecia książka
"Back2Health" zajmuje się technikami mentalno-emocjonalnymi oraz
tym, jak można je wykorzystać do odnalezienia i rozwiązania
przyczynowych obciążeń z przeszłości. Na szczęście jest coraz więcej
technik w tej dziedzinie, które mogą osiągnąć drastyczny sukces w
bardzo krótkim czasie.
W przypadku raka nadal istnieją pewne aktualne ustalenia, które należy
rozważyć. Po pierwsze, według twórcy testu PSA, nie mówi on nic o
związku z rakiem. Jednakże, medycyna ortodoksyjna wykorzystała
właśnie to badanie, aby zdecydować, czy rak prostaty wymaga leczenia,
czy też nie. Tysiące ludzi było niepotrzebnie przerażonych i
traktowanych w ostatnich latach. Wydaje się, że liczba błędnych
diagnoz, a tym samym niepotrzebnych metod leczenia raka piersi, jest
podobnie wysoka. W tym przypadku "zapobieganie" wydaje się być
raczej instrumentem marketingowym służącym lepszemu
wykorzystaniu kosztownego sprzętu pod względem ekonomicznym. Z
mojego doświadczenia wynika jednak, że najważniejszym krokiem na
drodze do wyleczenia się z raka jest wyjście z iluzji strachu. Strach
wyprowadza cię z twojego centrum i równowagi, a tym samym z twojej
siły. Co więcej, powtarzające się negatywne myśli również prowadzą
do samospełniających się przepowiedni z negatywnym skutkiem z
powodu mocy myśli.
Fakty:
- Wpis do Wikipedii dla prof. dr Günthera Enderleina
- Książka "Błędnie osądzony przyjaciel czy... "Maria-M. Bleker
- Książka "Kandydalizm" Ekkehard Sirian i Sabine Scheller
- Książka "Rak to grzyb" Dr. Tulio Simoncini
- Badania przesiewowe w kierunku raka gruczołu krokowego PSA to
niebezpieczny przekręt.
- Artykuł "Miliony zostały źle potraktowane z powodu "raka"
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2.2 MMS i Alzheimer, Parkinson i demencja
Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, w szczególności znanego na
całym świecie lekarza alternatywnego, dr Klinghardt'a, ale także
znanego lekarza alternatywnego Uwe Karstädt'a, nie ma potrzeby
poszukiwania nowych złowieszczych modeli rozwoju tych
epidemicznych chorób rozprzestrzeniających się. Jest wysoce
prawdopodobne, że zatrucia metalami ciężkimi, aluminium, glifosatem
(środkiem owadobójczym) i innymi toksynami środowiskowymi są po
prostu obecne. Ponieważ nasza żywność i środowisko naturalne są
teraz jeszcze bardziej zanieczyszczone tymi toksynami, chorzy są
również coraz młodsi, ponieważ beczka jest dosłownie pełniejsza
szybciej. Pierworodny otrzymuje automatycznie około połowy
ciężkiego ładunku metalu matki. Rtęć gromadzi się np. w komórkach
nerwowych i mózgowych i niszczy ich izolującą, otulającą warstwę
tłuszczu. W rezultacie te nerwy nie strzelają już w ogóle lub strzelają
zupełnie nieskoordynowane. MMS ma działanie utleniające na metale
ciężkie i może przekształcić je w sole rozpuszczalne w wodzie, które
mogą być wydalane przez nerki. Dla wydalania metali ciężkich istnieją
jednak lepsze środki i metody, które są wyjaśnione w drugiej książce
"Back2Balance".
Zgodnie z nowym badaniem uważa się, że w rozwoju choroby
Alzheimera, cukrzycy i zawałów serca biorą udział specjalne bakterie
prętowe. To ponownie wyjaśniałoby szerokopasmowy wpływ
MMS/dwutlenku chloru na tak wiele chorób.
Fakty:
- Książka "Detox zamiast zatrucia" Uwe Karstädt
- Książka "Trucizna w naszym mózgu" Dr. med. Dietrich Klinghardt
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2.3 MMS w zaburzeniach psychicznych wypalenie i
depresja
Kiedy tak zwane rozbitki wróciły do domu po drugiej wojnie
światowej, dom był często bombardowany, mąż został zabity, a syn
zaginął. Do całego tego psychicznego cierpienia, nie było też nic do
jedzenia. Mimo to, tylko kilka z tych kobiet miało zaburzenia
psychiczne. Z natury, człowiek może wiele wytrzymać. W dzisiejszych
czasach wielu współczesnych musi tylko spojrzeć na coś ostro i od razu
ma "wypalenie", depresję lub inne problemy psychologiczne. Nie musi
to wynikać z faktu, że ludzie są dziś mniej odporni, są po prostu zatruti.
Zwłaszcza, gdy oprócz zatrucia metalami ciężkimi, uszkodzeniu
ulegają również jelita, np. w wyniku zaburzenia równowagi lub zespołu
cieknących jelit. Zauważyłem na własnym ciele, że w czasach poważnie
uszkodzonego i tym samym wrażliwego jelita, moja psychika była
również bardzo cienko-skórna i wrażliwa. Wraz z poprawą sytuacji w
jelitach, moja psychika również odzyskała siły. Ponadto, zawsze należy
się spodziewać pasożytniczego obciążenia w tym zakresie. Również i
tutaj zgłaszano mi przypadki, kiedy po wyleczeniu MMS/CDS-1000
najmniejsze pasożyty opuściły ciało i wtedy nastąpiła wyraźna
poprawa. Również tutaj jednak MMS/CDS powinien być stosowany
tylko w związku z wydzieliną metali ciężkich i budową flory jelitowej.
Również w przypadku zaburzeń dwubiegunowych MMS wydaje się
mieć wyraźnie lepszy efekt.
Fakty:
- DVD, The Aluminium File
- Książka "Detox zamiast zatrucia" Uwe Karstädt
- Książka "Trucizna w naszym mózgu" Dr. med. Dietrich Klinghardt
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2.4 MMS i autyzm
Kiedy u syna Kerri Rivery zdiagnozowano autyzm, nie chciała w to
uwierzyć. Bardzo ciężko pracowała nad tym zagadnieniem i założyła
grupę wsparcia. Z biegiem lat dopracowała tam swoją dietę i w grupie
miała dwójkę dzieci, które nie miały prawie żadnych objawów.
Ponieważ nie powinno to być możliwe zgodnie z wcześniejszymi
wyjaśnieniami ortodoksyjnej medycyny na temat rozwoju autyzmu,
poczuła się wzmocniona na swojej drodze. Potem poznała Jima
Humble'a i doktora Andreasa Kalckera w grupie MMS. Na początku
dowiedzieli się, że większość rodziców zawsze zauważała cechy
autystyczne dopiero po szczepieniu swoich dzieci. Oczywiście istniał
tu jakiś związek (patrz też rozdział "Niebezpieczne szczepienia").
Jednak tylko u bliźniaków, z których tylko jeden rozwinął autyzm po
szczepieniach, Dr. Andreas Kalcker mógł odkryć drugi spust,
pasożytniczy ładunek wstępny. Przełomowe znaczenie przyniosło
wtedy specjalne leczenie pasożytów za pomocą medycyny
konwencjonalnej w połączeniu z alternatywnymi lekami na pasożyty i
codziennymi lekami MMS/CDS. To lekarstwo na pasożyty jest
traktowane bardziej szczegółowo w drugiej książce "Back2Balance".
Wraz z tym oczyszczeniem dzieci spadła również ich wartość ATAC,
miara stopnia autyzmu. W międzyczasie ponad 150 dzieci na całym
świecie zostało uwolnionych od autyzmu i może po raz pierwszy
wrócić do szkoły lub do szkoły i odzyskać miłość swoich rodziców. Z
mojego własnego doświadczenia wynika, że ani lekarstwa, ani
alternatywne środki, ani lewatywy jelitowe z roztworem dwutlenku
chloru nie są w żaden sposób bolesne ani szkodliwe. Zamiast
świętować ten sensacyjny przełom, przedstawiciele mediów wydają się
nie mieć innych pomysłów, jak tylko tworzyć scenariusze horroru za
włosy, a nawet oskarżać rodziców o wykorzystywanie dzieci.
W tym kontekście, na przykład, przeciwko producentom szczepionek
w Ameryce i we Włoszech wniesiono kilka pozwów o odszkodowanie,
a amerykański organ regulacyjny FDA przyznał, że istnieje związek
między autyzmem a szczepieniami.
Przy okazji: Według Andreasa Kalckera, wiele objawów u osób z
autyzmem, takich jak klapnięcie rąk, pochodzi od pasożytów. Pasożyty
te produkują za dużo amoniaku, a wątroba osób autystycznych nie
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może jej prawidłowo rozbić. Bardzo dobrze pomaga w tym suplement
diety L-ornityna. Jest to również jako asparaginian ornityny główny
składnik aktywny w leku HEPA Merz. Można go rozpuścić w wodzie
i wypić w postaci proszku, a także podać dożylnie w medycynie
ratunkowej. To natychmiast zatrzymuje ciągłe klapanie rękami. Musi
być jednak przyjmowany regularnie, ponieważ amoniak jest
produkowany codziennie podczas trawienia żywności.
Fakty:
- Książka "Leczenie autyzmu część 1" Kerri Rivera
- Książka "Uzdrawianie autyzmu część 2" Kerri Rivera
- Książka "Uzdrowienie jest możliwe" Dr. Andreas Kalcker
- Książka "Detox zamiast zatrucia" Uwe Karstädt
Wykłady na Kongresie "Duch Zdrowia 2014" w Hanowerze
- "Autyzm, zanieczyszczenie środowiska i detoksykacja" Dr. Dietrich
Klinghardt
- "Dwutlenek chloru, szczepienia i autyzm" Dr. Andreas Kalcker
- "Wylecz autyzm" Kerri Rivera
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2.5 MMS i nadwaga / efekt jojo
Mówiąc o nadwadze, wiele osób myśli przede wszystkim o słabości
charakteru, o tym, że nie jest w stanie być umiarkowanym z tym, co się
je i ile się je. Do pewnego stopnia może to być również prawdą. Ale
jest też inne bardzo ciekawe wyjaśnienie, dlaczego niektórzy ludzie
zachowują się w taki sposób, aby stać się "grubymi" lub mają do
czynienia z efektem jo-jo pomimo wszystkich diet i mają tendencję do
przybierania na wadze. Ten model zakłada zatrucie metalami ciężkimi.
Nasz organizm nie posiada żadnych enzymów trawiennych przeciwko
metalom ciężkim i organy detoksykacyjne wątroba, nerki, płuca, jelita
i skóra nie mogą ich pozbyć się lub nie mogą tego zrobić w
wystarczającym stopniu. Teraz organizm ma problem, ponieważ
wysokie stężenie metali ciężkich we krwi i tkankach zakłóca prawie
każdą reakcję biochemiczną i dlatego jest niebezpieczne dla życia. Jeśli
więc organizm nie może wyeliminować lub zneutralizować tych
substancji, które są dla niego toksyczne, jedyną pozostającą strategią
jest bezpieczne przechowywanie. Tak więc organizm tworzy komórki
tłuszczowe pod skórą, tak daleko od serca i mózgu, jak to możliwe, i
przechowuje w nich metale ciężkie. Tłuszcz gromadzi się wokół metali
ciężkich i w miarę możliwości dezaktywuje ich szkodliwe działanie.
Problem zostałby rozwiązany teraz, gdyby nie było człowieka i lustra
lub skali. Osoba ta uważa, że jest zbyt gruba i zaczyna od kuracji
postnych i aktywności sportowych. Osoba bez zatrucia metalami
ciężkimi może szybko i znacznie zmniejszyć swoją wagę ciała przez
dietę i ćwiczenia i może łatwo utrzymać tę wagę po diecie. Z kolei
osoba zatruta metalami ciężkimi długo nie zauważy żadnego efektu
diety. Dopiero gdy zintensyfikuje on dietę i zrobi więcej sportów
ekstremalnych, pierwsze sukcesy zostaną osiągnięte, ponieważ
organizm nie chce rozpuszczać niepożądanych komórek tłuszczowych
i uwalniać metali ciężkich z powrotem do krwi. Zatem albo osoba
zatruta przedwcześnie rezygnuje z postu i żyje z nadwagą, albo
intensyfikuje swoje działania. Jeśli następnie stracił dużo wagi i kończy
dietę bogatą w deprywację, funty wracają bardzo szybko. Nie ma
znaczenia, czy po tym czasie ktoś był silny czy słaby. Organizm jest
zdeterminowany do ponownego połączenia komórek tłuszczowych w
celu bezpiecznego odkładania metali ciężkich. Jedynym sposobem, aby
to zrobić, jest usunięcie metali ciężkich. MMS może również utleniać
metale ciężkie przy dłuższym spożyciu i w ten sposób wydalać je z
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moczem, ale istnieją również inne, bardziej skuteczne metody. Zostało
to szczegółowo wyjaśnione w drugiej książce "Back2Balance" o
środkach do czyszczenia na poziomie fizycznym.
Fakty:
- Książka "Detox zamiast zatrucia" Uwe Karstädt

2.6 MMS i cukrzyca
Liczne udane przypadki w leczeniu cukrzycy są również bardzo dobrze
udokumentowane. Nie dzieje się tak jednak dlatego, że MMS może
zrobić cokolwiek konkretnego przeciwko tej chorobie. MMS
oczyszcza ciało lub płyny ustrojowe tylko z zarazków wywołujących
choroby. Jeśli prowadzi to do tego, że również cukrzyca jest wyleczona,
to najprawdopodobniej były za nią odpowiedzialne zarazki i zapalenie
trzustki. Po wyeliminowaniu zarazków, a tym samym zapalenia,
zazwyczaj ponownie wytwarzana jest wystarczająca ilość insuliny, a
zewnętrzny dodatek insuliny może być coraz częściej usuwany. Jeśli
chcesz zobaczyć jedno z wielu międzynarodowych studiów
przypadków, powinieneś wyszukać "MMS i cukrzycę" na
Youtube.com lub obejrzeć nasze ponad 400 relacji wideo na stronie
mms-seminar.com.
Fakty:
- Wideodiagnostyka Leczenie cukrzycy
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2.7 MMS i malaria
Pod koniec 2012 r. w stacji Czerwonego Krzyża w Ugandzie trzy
niezależne międzynarodowe zespoły kamer udokumentowały badania
nad malarią. W ciągu czterech dni przebadano 781 osób, z czego 154
były zarażone malarią. Zakażenie zostało najpierw ustalone za pomocą
konwencjonalnego szybkiego testu na malarię, a następnie każdy
podejrzany przypadek z wynikiem pozytywnym został wyraźnie
potwierdzony badaniami krwi pod mikroskopem. Niektórzy mieli
nawet podwójne zakażenie dwoma z pięciu możliwych patogenów
malarii. Wszystkim dorosłym podano jednorazową dawkę 18
aktywowanych kropli, a wszystkim dzieciom podano 9 aktywowanych
kropli MMS do wypicia. Po 24 godzinach tylko 11 ze 154 osób chorych
na malarię miało pozytywny wynik testu na malarię. Wszystkie inne
były wolne od skarg i objawów. 11 nadal zarażonych stwierdziło, że
nie wypili wszystkiego lub zwymiotowali krótko po przyjęciu kropli.
Otrzymali drugą dawkę w tej samej ilości pod nadzorem i następnego
dnia wszyscy byli wolni od malarii. To dobrze udokumentowane
badanie na temat malarii zostało zakwestionowane w raporcie
telewizyjnym. Twierdzono, że nie ma dowodów na to, że MMS
wyleczył malarię w ciągu 24 godzin, ponieważ nie było żadnego
lekarza, który mógłby to potwierdzić. Twierdzenie to może być
całkowicie obalone przez podpisy, zdjęcia i dostępne dokumenty. Z
drugiej strony, w raporcie telewizyjnym przyznano, że po przyjęciu
MMS wszyscy chorzy na malarię byli rzeczywiście "bezobjawowi". Jak
to się miało stać? Do dziś medycyna ortodoksyjna nie czyni pacjentów
chorych na malarię wolnymi od objawów w tym krótkim czasie.
Fakty:
- Badanie dotyczące malarii 2012 Uganda
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2.8 MMS i grypa
Grypa jest tu szczególnym przypadkiem. Osobiście zapytałem Jima
Humble'a, dlaczego wiele MMS lub CDS może prowadzić do
szybkiego wyleczenia się grypy, ale dla innych prawie nic się nie
poprawiło. Jim wyjaśnił, że mogą istnieć dwie różne przyczyny grypy.
Jedyną przyczyną są prawdziwe zarazki i tam MMS może pomóc w
szybkim pokonaniu tej infekcji. Inna przyczyna ma często związek z
tym, że zbyt długo przesadza się fizycznie i psychicznie i nie pozwala
się ciału na żadne fazy regeneracji. Również i ta grypa odczuwa się
podobnie z objawów, jednak organizm nalegałby w tym przypadku na
uzyskanie koniecznego odpoczynku. Naprawdę jest tylko reszta łóżka.
Właściwie to sam miałem później taki przypadek. Wziąłem protokół
Clara 6+6 wieczorem przed pójściem spać przy pierwszych oznakach
grypy. Wiele razy zanim udało mi się powstrzymać nadejście grypy.
Tym razem jednak ból głowy i bolące kończyny pozostały, a nos nadal
biegł.
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2.9 Niebezpieczne szczepienia
Dramatyczny wzrost zachorowań na choroby, które do tej pory nie
były tak powszechne, takie jak nagła śmierć niemowląt, ADHD,
autyzm, neurodermia, alergie i nietolerancje, coraz częściej wskazują na
bezpośredni związek z wieloma szczepieniami. Trzeba się temu bliżej
przyjrzeć. Zgodnie z teorią człowiek zostaje zaszczepiony częściami
zabitych wirusów, rozwija reakcję odpornościową nie chorując, a
następnie jest chroniony przed późniejszą prawdziwą infekcją.
Najwyraźniej nie zadziałało to wcale, ponieważ w międzyczasie ludzie
często milcząco przechodzili na "żywe szczepienia", czyli obecnie
dostają żywe zastrzyki wirusów, które zostały wyhodowane z jaj
kurzych. Wydaje się, że to też nie zadziałało, ponieważ teraz do
szczepień trzeba było dodać tzw. "wzmacniacze efektu", aby wywołać
reakcję organizmu. Potencjalizatory te składają się jednak z
alergennych związków glinu i rtęci i są stosowane w stężeniach, które
są 200 razy wyższe dla niemowląt i dzieci niż wartości dopuszczalne
dla dorosłych dla tych substancji. Nawet to nie wydaje się mieć
wystarczającego skutku, dlatego też podaje się do trzech szczepień tą
samą substancją czynną. Związane z tym konsekwencje, zwłaszcza dla
rosnącego organizmu, są w rzeczywistości możliwe do przewidzenia, a
mimo to są całkowicie zaprzeczane. Ponieważ MMS / dwutlenek
chloru jest w stanie bezpiecznie zabić wszystkie znane wirusy, sens
szczepień jest całkowicie kwestionowany. Czy wszystkie zdrowe dzieci
muszą być szczepione przeciwko wszystkim znanym patogenom,
pomimo statystycznie niskiego prawdopodobieństwa? A może
wystarczy, że tylko nieliczni chorzy są leczeni z MMS?
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Krytyczne pytania dotyczące szczepień:
Dlaczego przeciwnicy lub odmawiający szczepień są wykluczeni i
klasyfikowani jako niebezpieczni? Jeśli szczepionki rzeczywiście
działają, jak osoby nieszczepione mogą zagrozić tym, którzy
zostali zaszczepieni?
Dlaczego nie pokażą mi ulotki informacyjnej o szczepieniach?
Dlaczego lekarze nie powinni mieć możliwości obejrzenia tej
ulotki w przyszłości?
Dlaczego prawie wszystkie chore dzieci zostały właściwie
trzykrotnie zaszczepione podczas ostatnich wybuchów odry?
Dlaczego Obama przyjął ustawę, która chroni wszystkich
producentów szczepionek przed odpowiedzialnością?
Dlaczego szczepionki są wprowadzane do organizmu (w formie
iniekcji) w sposób nietypowy dla tych wirusów?
Dlaczego dzieci są szczepione przed drugim rokiem życia?
Własny system immunologiczny, który mógłby się czegoś
nauczyć ze szczepień, nie jest jeszcze w tej chwili uformowany!
\NCNCJE: \NCJ...
Dlaczego dzieci poniżej 2 roku życia są w ogóle szczepione,
skoro ich bariera krew-mózg nie została jeszcze utworzona i tym
samym metale ciężkie mogą dotrzeć bezpośrednio do mózgu?
Dlaczego dziesiątki tysięcy żołnierzy zostało przymusowo
zaszczepionych skwalenem wzmacniającym potencję, a teraz
cierpi na syndrom wojny w Zatoce Perskiej?
Dlaczego tak wielu doradców ds. szczepień jest obecnie
szkolonych przez państwo w Niemczech?
Dlaczego pierwsze szczepienia Billa Gatesa potajemnie zawierały
hormony, które czyniły afrykańskie kobiety bezpłodnymi?
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Dlaczego Bill Gates chce zaszczepić trzeci świat przeciwko
malarii, dostępna jest tania i w 100% skuteczna terapia z MMS?
Fakty:
- Książka "Nie robimy szczepień!" Michael Leitner
- Wideo "Nie robimy szczepień!" Michael Leitner
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2.10 Lista chorób, w przypadku których MMS odniósł
sukces
Jest to niepełna lista zgłoszonych udanych zabiegów wewnętrznych i
zewnętrznych z MMS, CDS, CDSplus, dwutlenkiem chloru i DMSO.
Okazuje się, że większość epidemicznie rozprzestrzeniających się
chorób cywilizacyjnych jest prawdopodobnie spowodowana
infekcjami, objawami niedoboru i zatruciami.
AIDS /HIV
Trądzik
rogowacenie aktynamiczne
Alergie
Alergiczna aspergiloza oskrzelowa
choroba Alzheimera
stwardnienie zanikowe boczne ALS (Amyothrophic lateral
sclerosis)
Dyzenteria amebowa
Angina
Spondolitis ancylozowy
Anemia
Anthrax
Aphthae
Apopleksja
Artretyzm
Artroza
Astma
Atheroma
Autyzm
problemy ze wzrokiem i widzeniem
Choroby autoimmunologiczne
Infekcje tasiemcowe
Basalioma
Choroby trzustki
Rak trzustki
Choroba Bazine'a
Bilety bezbarterowe
talasemia beta mała
Zaburzenia dwubiegunowe
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Cystitis
Gąbka do pobierania krwi
Siniaki
Wysokie ciśnienie krwi
Choroba z Lyme
Zapalenie oskrzeli
Rak piersi
Mastitis
Kandydamikoza
Zakażenie pałeczkami chikungunya
Zespół przewlekłego bólu miednicy CPPS (Chronic Pelvic Pain
Syndrome)
Chroniczna depresja
chroniczna otyłość
Zespół przewlekłego zmęczenia
Przewlekłe choroby nerek
Przewlekła białaczka limfatyczna
Zespół szyjki macicy
wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Zakażenia CORONA COVID-19
Syndrom Cushinga
Dacriocystitis
Rak pułkownika (Colon Cancer)
Biegunka
Gorączka denga
Cukrzyca typu I i II (Diabetes mellitus)
Zapalenie uchyłków (Diverticulitis)
Brodawki cierniowe
Zaburzenia układu krążenia
Egzema
Choroba wirusowa Eppsteina Barra
Przeziębienie
Guzek Eryemy
Fibromyalgia
Gorączka
Gotuje się
Rak szyjki macicy
ból stawów / stan zapalny
Żółta febra
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Giardia Lamblia
Gout
Rzeżączka lekarska
Grypa
Shingles
Straty w słuchach
Utrata włosów
Hemoroidy
Ból gardła
Zapalenie dróg moczowych
Wysypka skórna
Grzyb skórny
Rak skóry
Zakażenia drożdżakowe
Heliobacter
Zapalenie wątroby typu A, B, C
Opryszczka wargowa, genitalia
gonty
Palpitacje
Arytmia serca
Choroba zapalna serca
Katar sienny
Papillomavirusy ludzkie HPV
Meningitis
Nadczynność tarczycy
Ichialgia
Idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa
Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego
Ukąszenia owadów
Próchnica
Zespół cieśni nadgarstka (Carpal tunnel syndrome)
Katarakta
Zapalenie szczęki
Ból kości
Rak kości
Laryngitis
Ból kolana
Konjunctivitis
Condylomas
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Bóle głowy
Żylaki
Różne rodzaje nowotworów
Zatrucie pokarmowe
Paraliż
Leishmaniasis
Leprosy
Leukaemia
Leukocytoza
Leukytosis
Zapalenie płuc
Rak płuc
toczeń rumieniowaty
Lymphomas
Borelioza z Lyme
Wrzody żołądka
Infekcje żołądkowo-jelitowe
Malaria
Tonsillitis
Megaesophagus
Czerniak
Meningitis
Przerzuty do kości
Przerzutowy rak piersi
Migrena
choroba Leśniowskiego-Crohna
Choroba Cushinga
Morgellons
Zakażenie MRSA
Choroba Dupuytrena
Ukąszenia komarów
Zmęczenie
szpiczak mnogi
Stwardnienie rozsiane (MS)
Reumatyzm mięśniowy
Napięcia mięśniowe
Bóle mięśni
Nadwyrężone mięśnie
Napięcie mięśni

103

www.mms-seminar.com

miastenia gravis
Zawał mięśnia sercowego
Choroby z rodzaju Mycoplasma
Myoma
Grzybek paznokciowy
Choroby paznokci
Problemy z bliznami
Zatłoczenie nosa
Sinusitis
Ule
Neurodermatitis
Neuropatia
Choroby nerek
Kamienie nerkowe
Niewydolność nerek
Zapalenie nerek
Zakażenie norowirusem
Edema
Noga otwarta
Zakażenia uszu
Choroby przełykowe
Osteopenia
Osteoporoza
Osteosarcoma
Cysta jajnikowa
Periodontoza
Pasożyty
Choroba Parkinsona
Parwowirus
gorączka gruczołowa
Pryszcze
Zakażenie grzybami zatok przynosowych
Choroby grzybowe
Alergia pyłkowa
Polyarthritis
Prostatitis
Łuszczyca
Gorączka Q
zespół niespokojnych nóg
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drażliwy pęcherz
Zespół jelita drażliwego (RDS)
Retinoblastoma
Ból reumatyczny
Różyczka
Zagłębie Ruhry
Sarkoidoza
Szkarłatna gorączka
Choroby tarczycy
Bursitis
Zatrucie metalami ciężkimi
Skolioza
Łuszczyca
Świńska grypa
Sepsa
Shigellose (dyzenteria)
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
Sinusitis
Oparzenie serca
Alergia słoneczna
Pleśniawka w ustach
Pleśniawka w okolicy narządów płciowych
Zwężenie kanału kręgowego
Napięciowe bóle głowy
zesztywniające zapalenie stawów skokowych (spondylitis)
paraliż fałdu głosowego
Zapalenie zatok przynosowych
Zakażenie zatoki czołowej
Syfilis
Gruźlica TBC
Tężec
Trombocytopenia
Tinnitus
Tonsillitis
Neuralgia trójdzielna
Tumours
Typhoid
Nadwaga
Niezgodności
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oparzenia skóry
oparzenie skóry
Zatrucie
Fibrylacja przedsionków
Brodawki
Pieluszkowe zapalenie skóry
Ospa wietrzna
Zaburzenia gojenia się ran
Krwawiące dziąsła
Zapalenie dziąseł
Rak korzeni
Ugryzienie kleszcza
Marskość wątroby
Cysty
Cystic Fibrosis
Lista ta nie jest ani poprawna technicznie, ani kompletna. Pokazuje ona
jednak, że większość chorób jest spowodowana przez zarazki lub
zatrucia. Dwutlenek chloru może bezpiecznie poradzić sobie z
obydwoma. Na pierwszy rzut oka można wątpić, że środek zaradczy
ma być tak wszechstronny. Ale MMS właściwie tylko oczyszcza wodę
z ciała i większość chorób znika.
Nie twierdzę, że jeśli masz jedną z powyższych chorób, MMS będzie
działał z tobą w 100%. Wymagałoby to przeprowadzenia licznych,
opartych na dowodach, podwójnie ślepych badań w każdym
indywidualnym przypadku. Poza tym, przyczyny powstania choroby są
często bardzo zróżnicowane i indywidualne. Co cudownie pomaga z
jednym, pomaga drugiemu trochę, a trzecie wcale nie. Więcej o tym
gdzie indziej. Istnieje jednak wiele indywidualnych sprawozdań lub
podsumowań doświadczeń, które przynajmniej dają nam nadzieję.
Każdy powinien mieć przynajmniej wiedzę na temat tych doświadczeń.
Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się wtedy na takie samo leczenie
z MMS, czy też nie, każdy decyduje się na własną odpowiedzialność.
Wniosek: Istnieje bardzo wiele sprawdzonych i skutecznych metod
leczenia MMS / dwutlenku chloru również w klinikach na całym
świecie. Istnieje jednak niewiele opartych na dowodach badań z
podwójnie ślepą próbą, między innymi dlatego, że każdy mógłby
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natychmiast odróżnić roztwór dwutlenku chloru od nieskutecznego
roztworu porównawczego pod względem smaku i zapachu.
Fakty:
- Seegarten-Klinik Szwajcaria
- Badanie dotyczące malarii
- Książka "The MMS Handbook" Dr. med. Antje Oswald
- Książka "MMS przetestowany klinicznie"
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2.11 CDS i pandemia korony
Tło kryzysu
Rok 2020 rozpoczął się od złych wieści z Chin. Ludzie tam umierali
jak muchy na otwartej drodze. Podobno zmutowany patogen skoczył
z nietoperza na cotygodniowym targu zwierząt w Wuhan do ludzi.
Potem stało się to bardzo szybko i nagle pojawiła się ogólnoświatowa
pandemia, która znacznie ograniczyła codzienne życie. Nie
powinniśmy się tutaj interesować tłem politycznym, ale aspektem
zdrowotnym. Wielu chorych zmarło na zespół oddechowy. Płuca są
tu w centrum uwagi, a pobór tlenu w pęcherzykach płucnych został
prawdopodobnie zaburzony. Pod koniec roku 2020 sytuacja wyglądała
dla mnie następująco: W wielu krajach europejskich, zwłaszcza w
Niemczech, mieliśmy już wcześniej pandemię mediów jako zagrożenie
dla zdrowia. Wszystkie media przepełnione były coraz większą liczbą
zarażonych osób i coraz większą liczbą zgonów. Według jego
wynalazcy, zastosowany test PCR w żadnym momencie nie jest w
stanie określić zakażenia, choroby lub ryzyka zakażenia. Nawet liczba
wszystkich zgonów w Niemczech w 2020 roku była statystycznie nie
wyższa niż w latach poprzednich. Dotyczyło to również wielu innych
krajów europejskich. Wielu ekspertów protestowało, ale nie zostali
wysłuchani. Uparcie kontynuowali program zamykania, tak że wielu
nazywało tę pandemię "pandemią". W pierwszej fali szpitale i
pogotowie ratunkowe były całkowicie puste. Więc nie mogło być
niebezpiecznego wirusa na drodze. Niektórzy porównywali to bardziej
do normalnej grypy z powikłaniami.
Otrzymałem jednak całkiem inne wiadomości z innych krajów
Ameryki Południowej, takich jak Meksyk czy Boliwia. To prawda, że
dziesiątki tysięcy ludzi, w tym tysiące lekarzy, zmarło tutaj. Nawet ich
profesjonalne ustniki były dla nich bezużyteczne. Tutaj musiała być
wyraźnie inna przyczyna. Czy był to inny wariant wirusa koronnego,
inna broń biologiczna lub chemiczna, czy nawet wywołany przez
promieniowanie, ja również nie mogę powiedzieć na tym etapie na
pewno. Najnowocześniejszy standard telefonii komórkowej 5G może
również nadawać w paśmie 60 GHz. Częstotliwość, przy której, jak
powszechnie wiadomo, silnie wpływa na pobór tlenu w pęcherzykach
płucnych. W każdym razie, większość pacjentów groziła uduszeniem z
powodu braku tlenu. Tutaj niektórzy lekarze pamiętali o wielu

108

Uzdrowienie z MMS-em?

wykładach MMS Andreasa Kalckera w większości krajów Ameryki
Południowej. Skontaktowali się z nim, a on potwierdził, że CDS może
pomóc i na pewno nie zaszkodzi pacjentom. Dopiero gdy niektórzy
lekarze, politycy i generałowie sami poważnie zachorowali i wszyscy
ponownie wyzdrowieli przez doustne przyjmowanie roztworów
dwutlenku chloru, nastąpił przełom w przypadku MMS. W Boliwii
nawet pośpiesznie uchwalono ustawę, która wyraźnie zezwalała na
stosowanie dwutlenku chloru w leczeniu pacjentów Covid-19. Teraz
uniwersytety zobowiązały się do produkowania dużych ilości
dwutlenku chloru i jego szerokiego rozprowadzania wśród ludności. Z
160 zgonów dziennie, to w końcu doprowadziło do zaledwie 6 zgonów
dziennie. Andreas Kalcker był wtedy przesłuchiwany w prawie każdej
stacji telewizyjnej w tych krajach. Argentyńska prezenterka telewizyjna
Viviana Canosa pod koniec swojego programu pije roztwór dwutlenku
chloru i mówi: "Nie polecam, pokazuję ci co robię".
Ponad 4.000 lekarzy z 20 krajów założyło międzynarodowe
stowarzyszenie www. COMUSAV.com, ponieważ wszyscy lekarze z
powodzeniem używali roztworu dwutlenku chloru CDS na ponad
150.000 pacjentów COVID-19! Osiągnęli oni prawie 100% wyleczenie
tych pacjentów w ciągu zaledwie 4 dni i to bez skutków ubocznych! Po
co ci szczepienie na całym świecie, skoro możesz z powodzeniem
leczyć tylko chorych?
Mój wniosek: istnieją co najmniej dwa różne czynniki wywołujące tę
pandemię. Jeden z nich jest śmiertelnie niebezpieczny dla życia. Nie
ma znaczenia, czy jest to choroba zakaźna, czy wywołana przez
uwolnienie środków bojowych lub promieniowania. Dwutlenek chloru
może być stosowany jako środek zapobiegawczy i ostry, aby zapobiec
niebezpieczeństwu i bezpiecznie przetrwać ten atak. Dlatego radzę
każdemu, kto to przeczyta, aby zaopatrzył się w klasyczny MMS i
CDS/CDSplus. Gdy w przyszłości znów zaczną się blokady, usługi
związane z przesyłkami zostaną przeciążone lub, jak w przypadku
pierwszej fali, w niektórych krajach po prostu wyłączone. Więc
zabezpieczcie swoje zapasy teraz!
Czy dwutlenek chloru naprawdę działa przeciwko wirusom
koronowym?
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Niezależnie od tego, czy wierzysz w MMS/ dwutlenek chloru, czy nie,
istnieją pewne aplikacje, które każdy - nawet najbardziej uparty krytyk
MMS - może stworzyć, aby chronić siebie i swoją rodzinę. Fakt, że
dwutlenek chloru może bezpiecznie zabijać wirusy koronowe nawet
przy bardzo niskim stężeniu 40ppm (aktualizacja: nie 3ppm) (części
na milion) został udowodniony w chińskich badaniach. Badanie,
zatytułowane "Badanie odporności na ciężki ostry zespół ostrej
niewydolności oddechowej - koronaawirus", zostało przeprowadzone
w czerwcu 2005 r. i objęło tylko wszystkie znane wirusy
koronarograficzne. Tak, badanie dowiodło jedynie, że dwutlenek
chloru był w stanie wyeliminować wirusy we krwi, moczu i stolcu in
vitro nawet w najmniejszych ilościach. Więc te sukcesy były in vitro
poza ciałem! Niemniej jednak, istnieje również naukowo uzasadniona
nadzieja, że może ona pomóc również in vivo, czyli w organizmie. W
każdym razie, dwutlenek chloru wydaje się być bardzo dobrym
środkiem dezynfekującym przeciwko wirusom koronowym.
Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej www.mmsseminar.com.
Zasadniczo MMS/Dwutlenek chloru może być używany do
dezynfekcji w wielu obszarach życia codziennego, jak opisano
dotychczas w tej książce. Oto kilka przykładów. Szczegółowe wnioski
są szczegółowo wyjaśnione w odpowiednich rozdziałach tej książki.
Dezynfekcja żywności
W niektórych krajach dwutlenek chloru jest również używany do
dezynfekcji owoców, warzyw, mięsa i ryb. Na przykład, napełnij czysty
zlew zimną wodą i aktywuj około 10 kropli MMS przez 45 sekund i
dodaj do wody. Teraz zanurzasz w nim jedzenie na 1-2 minuty. Jest on
teraz całkowicie zdezynfekowany i jeśli na warzywach jest jeszcze
glifosat (który często jest rozpylany po raz ostatni na krótko przed
zbiorami), zostanie z nim utleniony. Niewielki przyjemny efekt
uboczny: główki sałaty i ogórki przechowuje się teraz w lodówce
dłużej niż 10 dni i są jeszcze chrupiące przy zbiorze.
Dezynfekcja przedmiotów i powierzchni:
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W tym celu jako środki dezynfekujące można stosować MMS, jak
również CDS, CDL, CDSplus. Tutaj można po prostu przedawkować
w razie wątpliwości. Na przykład, 20 aktywowanych kropli MMS na 1
litr zimnej wody. Proszę przetrzeć przedmioty roztworem dwutlenku
chloru i pozostawić je na około 30 sekund.
Dezynfekcja samochodów i pomieszczeń
Jest to możliwe tylko z klasycznym MMS-em, a nie z CDS, CDL lub
CDSplus jako środkiem dezynfekującym! Ważne: Podczas fumigacji
w pomieszczeniach lub np. w samochodzie nie mogą przebywać ludzie
ani zwierzęta! Proszę się potem dobrze przewietrzyć! Tutaj obie
substancje są mieszane (ok. 20-30 kropli każda) i nie dodaje się wody,
dzięki czemu gazowy dwutlenek chloru jest stale produkowany. Który
następnie wypełnia zamknięte pomieszczenie i dezynfekuje wszystko,
nawet w niskich stężeniach.
Dezynfekcja pralni, pralki i suszarki
Normalnie detergent i temperatura powinny być wystarczające do
zabicia wielu zarazków. Kto jednak chce mieć pewność, że weźmie np.
6 aktywnych kropli MMS z wodą i napompuje je w ostatnim płukaniu.
Suszarką wrzuca się trochę ściereczki do tego roztworu i wrzuca się je
do pustej w przeciwnym razie suszarki i rozpoczyna bieg. Następnie
wszystkie drogi oddechowe urządzenia są dezynfekowane. Potem
urządzenia znów pachną neutralnie jak nowe.
Dezynfekcja rąk
Zalecamy co najmniej 30ppm, aby być po bezpiecznej stronie. Taki
wodny roztwór dwutlenku chloru może być używany do mycia rąk.
Najlepiej zrobić to w butelce z pompą i rozpylać kilka wstrząsów w
dłonie i wcierać go.
Dezynfekcja twarzy
Ten sam spray może być rozpylany i wcierany w twarz z zamkniętymi
oczami.
Dezynfekować oczy
Chiński lekarz powiedział, że cały czas nosił ochraniacz na zęby i nadal
był zakażony. Podejrzewa, że został zainfekowany przez oczy. Tutaj
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można zrobić bardzo słaby roztwór CDS i nie ma roztworu MMS z
powodu pozostałości kwasu w roztworze. Weźmy na przykład 1-2ml
CDS na 10-20ml butelki z pipetą. Teraz wrzuć 1-2 krople do każdego
oka i odczekaj 1-2 minuty. Nie spala się z powodu dwutlenku chloru,
ale dlatego, że roztwór nie ma zawartości soli. Nawet normalna woda
z kranu spala się w oku podczas kąpieli, np.
Dezynfekcja jamy ustnej i gardła
Każda osoba, która miała kontakt z innymi potencjalnie zarażonymi
osobami lub przebywała w tym samym pomieszczeniu przez dłuższy
okres czasu, powinna w razie potrzeby przepłukać również usta i
gardło.
Dezynfekcja powietrza, dróg oddechowych i oskrzeli
Głębsze drogi oddechowe to oskrzela i płuca. W tym celu należy
ponownie użyć roztworu z pompowaną głowicą natryskową i rozpylić
mgiełkę w powietrzu. Teraz wdychaj tę stronę. Można to powtórzyć
3-5 razy.
Oczyśćcie ciało, do wewnątrz
Do tego momentu każdy sceptyk MMS może nadal podążać za nim
bez konieczności rezygnowania ze swojego punktu widzenia. Ale co
jeśli patogen jest w organizmie i nie ma odpowiednich leków lub
szczepień? Nawet jeśli te opracowane w ciągu nocy leki i szczepionki
są dostępne, to na ile bezpieczne są one wtedy bez zwykłych,
długotrwałych testów? Dlatego też samo-odpowiedzialna autoterapia
według Jima Humble'a może być przydatna dla każdego człowieka. O
tym musi zadecydować każdy z osobna. Aby nie zrobić nic złego i nie
zrobić sobie krzywdy, należy koniecznie przeczytać cały ten darmowy
e-book "Healing with MMS?
Maski dezynfekujące
Tkaninowe maski nie zawsze muszą być prane dużym kosztem.
Dezynfekcja dwutlenkiem chloru jest znacznie szybsza. Aktywujecie
po 4-5 kropli w małej szklanej miseczce i nie dodajecie wody.
Następnie kładziesz maski obok tej miski i przykrywasz wszystko
większą miską na sałatkę. Następnie podaje się gaz na około 10 minut
i wszystko pod tą dużą miską jest w 100% zdezynfekowane.
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3 Sukcesy MMS ze zwierzętami
Aplikacje MMS u ludzi są zazwyczaj tak samo przenośne dla zwierząt,
z wyjątkiem pewnych szczególnych cech. Wiele zainteresowanych
osób oddało ZNP z desperacji w i tak już beznadziejnych przypadkach
(oddanych przez lekarza weterynarii) swoim zwierzętom. Kiedy
zobaczyli wtedy zdumieni, jak dobrze to działa, często sami decydowali
się na to. Ponieważ od dłuższego czasu nie mam zwierząt domowych,
otrzymałem od Steffi Rein fachową poradę na ten temat. Jest
założycielką i administratorem grupy MMS dla zwierząt na Facebooku
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) i oferuje
energetyczną komunikację zwierzęcą oraz inne alternatywne metody
leczenia zwierząt (http://www.energetik-sr.de). Poniżej znajduje się
podsumowanie jej doświadczeń i zaleceń.
Istotne informacje dotyczące odpowiedzialnego obchodzenia
się z MMS i CDS
Proszę nigdy nie mylić MMS i CDS, CDS jest dozowany znacznie
wyżej. Ani aktywowany MMS, ani jego poszczególne składniki nie
mogą być nigdy podawane w czystej postaci, ponieważ może on
korodować (kwasowość), dlatego też należy zawsze rozcieńczać go
wodą! CDS, z drugiej strony, jest roztworem neutralnym pod
względem pH, ale jest również rozcieńczany wodą. Rozcieńczony
roztwór jest często sporządzany w strzykawce bez kaniuli i podawany
doustnie zwierzętom.
MMS i CDS nie należą do paszy!
Jeśli zwierzę nie lubi przyjmować wodnego roztworu dwutlenku
chloru, można go zmieszać z wywarem z mięsa, śmietaną lub np.
domowym sokiem jabłkowym. Proszę zawsze najpierw zatrzymać
aktywację klasycznego MMS z dodatkiem wody, a następnie włożyć go
do jednego z tych płynów. Steffi również rozcieńcza CDS ponownie
wodą.
Wymagana ilość wody
Zaleca w przypadku zwierząt od 1 kropli aktywowanego MMS dodać
co najmniej 10 ml wody, lepiej więcej. Im wyższa jest liczba kropli, tym
więcej wody należy dodać. Z jej doświadczenia wynika, że ludzie i duże
psy zazwyczaj potrzebują nie więcej niż 2 krople MMS lub nie więcej
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niż 4 ml CDS na jedną dawkę. W przypadku CDS będzie to zależało
od producenta. W przypadku niestabilizowanych CDS, na przykład, na
4 krople potrzeba tylko 1 ml wody, podczas gdy stabilizowany
CDSplus wymaga co najmniej 2 ml wody na te 4 krople ze względu na
smak.
Zalecenia dotyczące dawkowania
Zawsze zaczyna się od najmniejszej ilości, a następnie powoli wzrasta.
To, jak długo należy podawać MMS i CDS, zależy od choroby i
ogólnego stanu zwierzęcia. Młodym i sprawnym zwierzętom nigdy nie
podaje się ich dłużej niż 1 do 2 tygodni. Tak więc system obronny
może również wnieść swój wkład. W przypadku konieczności
podawania jej przez dłuższy okres czasu z powodu raka itp., zaleca ona
zrobienie przerwy po około 3 tygodniach, dostarczenie organizmowi
antyoksydantów, a następnie rozpoczęcie od nowa z najmniejszą
ilością MMS lub CDS. W większości przypadków wystarczają 2-3
dawki MMS dziennie, ponieważ MMS może być również gazem
wtórnym w żołądkach zwierząt do 7-krotnej ilości w ciągu następnych
godzin.

3.1 Protokoły dla małych zwierząt
Dla tych małych zwierząt jak króliki, świnki morskie, ptaki, chomiki
itp. Steffi Rein zaleca stosowanie CDS. W zależności od wielkości
zwierzęcia od 1/2 do 4 kropli są bardzo skuteczne w ciężkich
przypadkach, a to około 3-5 razy dziennie przez okres 1-3 tygodni. W
przeciwnym razie wystarczą te same pojedyncze dawki dwa razy
dziennie przez okres 1-2 tygodni.

3.2 Protokoły dla kotów i małych psów
Koty
Bazując na własnych doświadczeniach z ataksją i innymi chorobami
zakaźnymi u kotów, opracowała własny kotowski protokół. Dawki
zawarte w jej protokole CDS kota również pasują do każdego raka. Z
klasycznego MMS dla kotów wystarczy 1/4 kropli, którą przygotowuje
się w następujący sposób: aktywuj 1 kroplę, a po 45 sekundach
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oczekiwania dodaj około 20 ml wody. Z tego roztworu 5 ml jest
następnie pobierane strzykawką i może być podane w jednej dawce.
Reszta po prostu nie jest wykorzystywana dla zwierzęcia.
Na drobne bóle i bóle
Dajcie 3 dawki dziennie. Pierwsze dwie dawki należy zacząć od 4 kropli
CDS (3000 ppm lub 0,3%) każda. Od trzeciej dawki należy zwiększać
o jedną kroplę na raz dla następnej dawki do maksymalnie 12 kropli.
Albo dajesz 3 pojedyncze dawki rano, w południe i wieczorem, albo
robisz intensywny protokół i podajesz te 3 dawki w odstępach tylko
jednej godziny (podobnie jak w przypadku intensywnego protokołu dr
Andreasa Kalckera). W ten sposób możesz efektywniej wykorzystać
dzień i np. rano podać leki homeopatyczne, następnie wykonać
Protokół Intensywny, a wieczorem dodać absorbenty do jedzenia. Jako
absorbentów używamy albo ziemi leczniczej, zeolitu lub bentonitu,
każda około 1/2 łyżeczki w paszy.
W przypadku chorób zakaźnych i chorób zagrażających życiu,
takich jak rak
Zacznij tutaj od 5 do 7 dawek dziennie przez pierwsze 3 dni. Pierwsze
dwie dawki rozpocznij od 4 kropli CDS i zwiększaj od trzeciej dawki o
1 kroplę każda do 20 kropli jako dawkę maksymalną. Od czwartego
dnia przechodzimy do 3 razy dziennie przez tydzień. Następnie
podawać maksymalną dawkę dwa razy dziennie przez kolejny tydzień.
Protokoły stanowią dobre wytyczne, ale w praktyce wykazano, że
indywidualne dostosowanie do danego zwierzęcia przynosi najlepsze
rezultaty.
W przypadku chorób takich jak parwowiroza, które objawiają się
ciężką biegunką, nie należy natychmiast stosować MMS lub CDS, ale
należy podać węgiel leczniczy. Tylko wtedy, gdy biegunka ustąpi,
można podać MMS i CDS, ale wtedy należy opóźnić i ponownie z
jednym z powyższych absorberów w paszy.
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3.3 Protokół dla średnich i dużych psów
Pojedyncze dawki CDS można zwiększyć z 1 ml do 4 ml, w przypadku
MMS należy zwiększyć z 1/2 kropli do maksymalnie 2 kropli. W
przypadku chorób zakaźnych, "chorób śródziemnomorskich" (np.
leiszmanizy), raka i chorób metabolicznych Steffi Rein zaleca
podawanie MMS lub CDS 2-3 razy dziennie przez 3 tygodnie. Również
tutaj należy liczyć się z tym, że wiele materiałów trujących znajduje się
w organizmie i dlatego proszę zawsze podawać pochłaniacz również
tutaj, w paszy.

3.4 Protokół dotyczący koni
Steffi lubi sama używać CDS dla koni. Zaczyna od 4 ml na dawkę, a
następnie może wzrosnąć do 10-20 ml w zależności od wielkości konia.
Klasyczny MMS powinien być zwiększony z 5 do maksymalnie 20-30
kropli. Zaczynając od najmniejszej ilości (4 ml CDS i 5 kropli MMS)
należy pracować z co najmniej 250 ml wody i w miarę możliwości na
samym końcu wypić domowy sok jabłkowy. W przypadku MMS
pomocne jest zawsze dodanie 1-2 kropli DMSO przy większych
dawkach. W ten sposób można zapobiec tworzeniu się chloranów
(patrz rozdział DMSO). Również w tym przypadku zależy to mniej od
tego, jak wysoka jest zwiększona, ale jak często i jak długo podajemy
MMS lub CDS i co jeszcze można zrobić dla dobra zwierzęcia.
Ponieważ konie nie mogą wymiotować, nie powinniśmy nawet
ryzykować osiągnięcia progu mdłości. Na podstawie własnych
doświadczeń i relacji z grupy zwierząt MMS na Facebooku może
powiedzieć, że ciężkie choroby, takie jak rak racic, laminitis i jego
konsekwencje, choroby metaboliczne, alergie, choroby zakaźne itp.
mogą być bardzo skutecznie wyleczone za pomocą zabiegu, o którym
była już tutaj mowa (daj 3 tygodnie, 2-3 razy dziennie, następnie zrób
sobie przerwę na 2-3 tygodnie, a następnie daj kolejne 3 tygodnie,
ponownie zaczynając od najmniejszej ilości). Koń, który był leczony
przez nią z powodu choroby z Lyme, dostał MMS tylko przez tydzień.
Zawsze zwiększała się z 5 do 20 kropli. Po administrowaniu MMS-em
należało zauważyć wyraźną poprawę.
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Mimo że Steffi jest wielką fanką MMS-ów, nigdy nie traktuje ich w
odosobnieniu za pomocą jednego środka czy metody, ale zawsze
holistycznie. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, że nie tylko
oczywiste objawy ustąpią, ale również, że rzeczywiste przyczyny
zostaną znalezione i rozwiązane.

3.5 Protokół dla przeżuwaczy
Przeżuwacze nie mogą otrzymywać MMS lub CDS doustnie, ponieważ
nadal nie jest całkowicie jasne, w jakim stopniu flora jelitowa
poprzedniego żołądka może być zaburzona. Nie jest również jasne, czy
możemy w ogóle osiągnąć jakikolwiek efekt, ponieważ przeżuwanie
powoduje, że gaz wydostaje się tam, gdzie wszedł, a nawet może być
wdychany. W związku z tym leczenie owiec, kóz i bydła nadal
pozostaje w rękach specjalistów, którzy mają już wystarczające
doświadczenie z lewatywami i infuzjami. Zapalenia wymienia możemy
jednak leczyć sami, aktywując 10 kropli MMS, wypełniając je 200 ml
wody i przepłukując tym roztworem przewody mleczne strzyków, np.
w strzykawce bez kaniuli.
Leczenie ran
W miejscach, w których zwierzę może samo się lizać, należy zawsze
stosować mieszankę tak, jakbyś podawał ją wewnętrznie. W
przeciwnym razie można zmieszać 10-20 kropli MMS na 100-200ml
wody. Jeśli nie jest w stanie rozpylić mieszanki, lubi używać papierowej
chusteczki, która wsiąka w roztwór, a następnie trzyma ją przez kilka
minut na miejscu, które ma być poddane obróbce. Jej zdaniem, CDS
nie jest tak dobrze przystosowany do leczenia zewnętrznego, ponieważ
zbyt szybko się odgazowuje.
Co zrobić, jeśli nie można podać zwierzęciu MMS lub CDS i
nie brać go w śmietanie, wywarze mięsnym i domowym soku
jabłkowym?
Następnie, w drodze wyjątku, można dodać do wody tylko roztwór
chlorynu sodu NaCIO2. Podczas picia jest on aktywowany w żołądku
za pomocą znajdującego się tam kwasu solnego i powstaje pożądany
gazowy dwutlenek chloru. Chodzi tu jednak o opóźnioną formę
powstawania dwutlenku chloru, która nie jest bezpośrednio
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porównywalna z aktywowanym MMS. 1-5 kropli na 250-500 ml wody
lub 6-10 kropli na 1 litr wody byłoby tutaj jej dobrą rekomendacją.
Częste błędy w obsłudze MMS i CDS u zwierząt:
Jeśli zmieszana jest zbyt mała ilość wody, może się zdarzyć, że w
przyszłości zwierzęta odrzucą MMS ze względu na smak. Jeśli zbyt
wysokie dawki są dozowane, a następnie pojawia się biegunka lub
wymioty, zwierzę nie będzie chciało przyjąć MMS, ponieważ łączy to
ze sobą. Jeżeli nie zostanie dodany żaden absorber, a zwierzę stanie się
tym samym jeszcze gorsze, może to również doprowadzić do tego, że
w przyszłości MMS zostanie odrzucony. W języku niemieckim
powiedziano: Bóg wie, że zwierzęta nie są głupie!
Chociaż Steffi Rein w rzeczywistości preferuje tylko inne łagodne
środki i metody, takie jak homeopatia, sole Schüsslera i kwiaty Bacha,
oprócz energicznej pracy leczniczej, lubi często stosować MMS/CDS.
W procedurach testów bioenergetycznych testuje ona zazwyczaj
wszystkie możliwe środki zaradcze, szczególnie dla danego zwierzęcia.
W tym przypadku procedury badawcze wykazały bardzo dobrą
przydatność i/lub korzyści płynące z MMS i CDS dla zwierząt. W ten
sposób poznała również jego subtelne efekty i z czasem nauczyła się
je doceniać. Choroby lub dolegliwości u naszych zwierząt mają wiele
wspólnego z właścicielem i jego tematyką. Czasami rozwiązanie
konfliktu z właścicielem prowadzi do wyleczenia choroby u zwierzęcia.
Dlatego Steffi często traktuje właściciela i zwierzę jako jedną
jednostkę. Więcej na ten temat na jej własnej stronie internetowej
www.energetik-sr.de.
Coraz więcej weterynarzy pracuje z dwutlenkiem chloru, nie robiąc z
tego wielkiego zamieszania. Przecież to się liczy, by ratować życie i
łagodzić cierpienie. Oto niedawny raport weterynarza, który ujawnił to
publicznie, wpadł w kłopoty z władzami, a następnie wykazał się
odwagą moralną.
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3.6 Weterynarz przekonany o obecności dwutlenku chloru
Znany weterynarz Dirk Schrader z Hamburga traktuje zwierzęta z
wielkim powodzeniem na wiele różnych sposobów, również z użyciem
dwutlenku chloru. Pod groźbą kary pieniężnej w wysokości 10 000
euro, nakazano mu natychmiast przerwać leczenie roztworami
dwutlenku chloru. Następnie przystąpił do kontrataku, złożył sprzeciw
wobec tej decyzji, a nawet złożył zarzuty karne przeciwko władzom.
Stosował on zabiegi z użyciem dwutlenku chloru częściowo zamiast
mniej skutecznych i drogich antybiotyków, ale częściowo również w
przypadkach, które w przeciwnym razie musiałyby być uśpione jako
beznadziejne i nieuleczalne. Bezczelne podejście organu ds. zdrowia i
ochrony konsumentów, zawodowa niewiedza na ten temat i wreszcie
zakaz ratowania zwierząt przed śmiercią skłoniły pana Schradera do
podjęcia działań. Pan Schrader złożył teraz do prokuratury w
Hamburgu skargę karną przeciwko władzom lokalnym za wspólne
nadużycie władzy. Jego zdaniem, każdy lekarz w stanie nagłego
zagrożenia terapeutycznego ma prawo do korzystania z wszelkich
środków i metod, nawet tych niezatwierdzonych.
Kilka ciekawych fragmentów z pozwu:
"Zwłaszcza w przypadku chlorynu sodu/dwutlenku chloru (MMS),
nadtlenku wodoru i podchlorynu (np. MMS2) ustalono kilkadziesiąt lat
temu w podstawowych badaniach immunologicznych (a także
częściowo "uszlachetnionych" nagrodami Nobla), że te również
występują lub są produkowane fizjologicznie w komórkach
ludzkich/zwierzęcych, np. w kontekście reakcji gorączkowej w
zakażeniu, raku itp. Czynniki utleniające mają tę decydującą zaletę, że
mikroorganizmy nie mogą budować na nich odporności, co oznacza,
że możemy poświadczyć "ewolucję" miłym prognozowaniem. Z
drugiej strony, komórki ludzkie/zwierzęce naturalnie tolerują pewną
ilość substancji utleniających, podczas gdy mikroorganizmy lub inne
antygeny (tj. patogeny wywołujące choroby) są niszczone w znacznie
niższych stężeniach. …”
i dalej:
"Aktualne, emocjonalnie napędzane i niesprawiedliwe "polowanie na
czarownice" na środek utleniający, który był szeroko stosowany od
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dziesięcioleci, jest obiektywnie niezrozumiałe na tym tle. Jedynie
wyraźny brak podstawowych informacji naukowych mógł
doprowadzić do zakwestionowania oficjalnego nakazu z groźbą kary.
Uważam, że to bardzo ekscytujące, że oprócz weterynarzy barwionych
w wełnie, takich jak Dirk Schrader, również alternatywni lekarze lub
pracujący energetycznie terapeuci zwierząt z powodzeniem stosują
MMS/ dwutlenek chloru. Sam efekt wydaje się przekonywujący!
Fakty:
- Chirurg weterynarz składa skargę karną po zakazie MMS.
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4. medialne wabienie MMS-ami
Do kwietnia 2014 r. w krajach niemieckojęzycznych było wiele książek
o MMS-ie i szacuje się, że od pół do miliona osób, które już o nim
słyszały lub już z niego korzystały. Niemniej jednak, była to raczej
wskazówka dla osób mających dostęp do informacji poufnych.
Chcieliśmy to zmienić i dlatego wspieramy Leo Koehofa z
wydawnictwa Jim Humble w organizacji "Kongresu Ducha Zdrowia
2014" w Hanowerze. Impreza okazała się wielkim sukcesem i
odwiedziło ją znacznie więcej niż 1000 osób. Nagle pojawiło się
również zainteresowanie mediów, na kongresie pojawiło się kilka stacji
telewizyjnych, które przeprowadziły kilka wywiadów. Pierwsze raporty
zawierały ostrzeżenia MMS-ów, ale również uczestników kongresu.
Jeden z uczestników opowiadał o tym, że jego guz zmniejszył się o
90% w ciągu zaledwie 3 miesięcy od przyjęcia MMS (raport NDR).
Miało to taki skutek, że teraz całe Niemcy są zainteresowane MMSami. I zobaczyć tam natychmiast ton w środkach masowego przekazu
(raport ARD, kontrasty ARD, magazyn RTL noon, RTL explosive,
lustro TV, lustro on-line, T-Online, NDR-Visite, MDR, HAZ, gazeta
obrazkowa) stały się ostrzejsze od MMS. Co ciekawe, różni reporterzy
z różnych telewizji, mediów internetowych i drukowanych zawsze
używali tych samych zwrotów, nieprawdy, bezpodstawnych oskarżeń i
starych szuflad, aby potępić aktywnych mówców. Te nieprawdziwe
doniesienia były prawdopodobnie jednym z powodów, dla których
ludzie wybrali "prasę kłamliwą" jako (nie)słowo roku. Nie może być
już mowy o tak zwanych wysokiej jakości dziennikarzach
prowadzących własne badania bez żadnych wyników. Były to raporty
kontraktowe i jeden odpisywany od drugiego. Z tego powodu
poszczególne wyrzuty mają być tutaj przeciwstawiane ładowalnym
faktom, tak aby każdy mógł sformułować sobie własny osąd na temat
MMS. Opieramy się na otwartości, a nie na propagandzie.
Fakty:
- Kolekcja tępej nienawiści mediów do MMS-ów
- Kongres Ducha Zdrowia 2014
- Kongres Ducha Zdrowia 2015
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4.1 Oskarżenie: "MMS jest toksycznym wybielaczem
chlorowym
Jeśli w Wikipedii szuka się terminu "wybielacz chloru", to interesująco
prowadzi się bezpośrednio do czystego chloru, a nie do wpisu o
dwutlenku chloru, a także nie do podstawowego materiału MMS
chlorynu sodu. Ale laik nie potrafi odróżnić takich subtelności!
Definicja: Według Uniwersytetu w Hamburgu, ług bielony chlorowy,
znany również jako ług bielony chlorowy lub ług Javella, jest
produkowany poprzez dodanie (pierwiastkowego, tj. czystego) chloru
do rozcieńczonej sody kaustycznej.
Jednak protokoły aplikacji MMS zdecydowanie nie wykorzystują
wybielaczy chlorowych! Ani materiał wyjściowy chlorynu sodu,
ani rzeczywista substancja czynna MMS, czyli dwutlenek chloru,
nie są z definicji wybielaczami chloru! Ponadto, roztwór chlorynu
sodu nie jest przyjmowany w ogóle dla siebie, ale tylko wtedy, gdy
dwutlenek chloru został utworzony przez aktywację kwasem.
Dwutlenek chloru z kolei jest używany przez ponad 100 lat do
dezynfekcji wody pitnej, naszej żywności numer 1, a owoce i warzywa,
ale także mięso i ryby są dezynfekowane nim przez lata i wykonane
dłużej trwałe (USA). Nie trzeba go nawet ponownie odfiltrować ani
zmywać z jedzenia. W zakładach przetwórstwa spożywczego
produktów mleczarskich, piwa i wina, na przykład, rury przewodowe
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi są dezynfekowane
i czyszczone za ich pomocą. Nie szkodzi to więc naszemu jedzeniu ani
ludziom i zwierzętom, które je spożywają. Nietoksyczność doustnego
spożycia roztworów dwutlenku chloru została wystarczająco
dowiedziona w uznanych na szczeblu międzynarodowym badaniach
WHO i EPA (patrz poniżej). Paracelsus już stwierdził, że dawka jest
"trucizną". Porównanie toksyczności wyraźnie pokazuje, że dwutlenek
chloru jest w rzeczywistości znacznie bardziej "nietoksyczny" niż
nikotyna, kawa i aspiryna.
Fakty:
- Uni Hamburg Definicja wybielacza chlorowego
- Wpis w Wikipedii dotyczący dwutlenku chloru
- Wpis w Wikipedii dla Chlorynu sodu
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- Wpis w Wikipedii na temat chloru
- Toksyczność dwutlenku chloru
Wpis w Wikipedii dotyczący dwutlenku chloru
"Wyższe organizmy są stosunkowo niewrażliwe na wchłanianie
dwutlenku chloru przez połykanie. Na przykład, w badaniu na
ludziach, nie stwierdzono żadnych negatywnych zmian u dziesięciu
zdrowych mężczyzn, gdy przyjmowali pojedynczą dawkę 24 mg
dwutlenku chloru w jednym litrze lub 2,5 mg chlorynu w 500 ml wody.
Jest to współczynnik o dziesięć lub sto procent wyższy od
maksymalnych wartości dla uzdatniania wody pitnej w Niemczech,
które wynoszą 0,2 mg na litr wody pitnej.
Fakty:
- Wpis w Wikipedii dotyczący dwutlenku chloru
Badanie WHO dotyczące doustnego spożycia dwutlenku
chloru
Istnieje 1982/1984 WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) badania
nad doustnym spożyciem wodnego roztworu dwutlenku chloru u 10
mężczyzn o różnych protokołach spożycia i dawkach w ciągu 12
tygodni, trzy razy dłużej niż protokół MMS-1000 Jima Humble'a.
Wykonano badania ciśnienia tętniczego krwi, częstości oddychania,
pulsu, temperatury w jamie ustnej i EKG, a także rozległe analizy krwi
i moczu.
Wynik: Nie zmierzono żadnych istotnych skutków ubocznych!
Fakty:
- Badanie WHO na temat doustnego przyjmowania dwutlenku chloru
\".
Badania EPA dotyczące doustnego przyjmowania dwutlenku
chloru
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zleciła również
przeprowadzenie dużej liczby badań na ludziach i zwierzętach na temat
skutków doustnego spożycia wodnych roztworów dwutlenku chloru
lub podsumowała je w literaturze.
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Wynik: Nawet 100-krotne stężenie ClO2 w wodzie pitnej,
dopuszczone przepisami prawa, nie ma negatywnego wpływu na ludzi
i zwierzęta.
Fakty:
- Badania EPA dotyczące doustnego przyjmowania dwutlenku chloru
Wniosek: Każdy, kto jako rzekomy obrońca ludzi lub krytyczny
dziennikarz nadal nazywa MMS, chloryn sodu lub dwutlenek chloru
"toksycznym wybielaczem chloru", celowo kłamie i ignoruje istniejące
międzynarodowe badania nad nietoksycznością dwutlenku chloru
podczas przyjmowania doustnego! Ani MMS, ani materiał wyjściowy
chlorynu sodu, ani obecna substancja czynna dwutlenek chloru nie jest
wybielaczem chloru! Z tym perfidnym i celowym zamętem chciałoby
się skusić nowych rozruszników i świeckich z niebezpiecznym
wybielaczem chloru, zamiast traktować go nietoksycznym
dwutlenkiem chloru, aby wepchnąć wynikające z tego szkody do
społeczności MMS! Jest to spełnienie przestępstwa umyślnej
próby uszkodzenia ciała!
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4.2 Zarzut: "MMS jest nieskuteczny
Wszystkie podręczniki chemii podają, że dwutlenek chloru jest
najlepszym zabójcą wirusów i bakterii na świecie. Według oryginalnego
myślenia Jima Humble'a, dlaczego coś, o czym wiadomo, że
niezawodnie zabija wszystkie zarazki chorobotwórcze poza ciałem, nie
powinno robić tego w organizmie? Dziesiątki tysięcy pozytywnych
opinii, nawet od licencjonowanych lekarzy, dają zupełnie inny obraz.
Przedstawiane są jedynie twierdzenia o nieskuteczności, ale nie
przedstawiono żadnych solidnych dowodów.

4.2.1 Badanie dotyczące malarii Uganda
Pod koniec 2012 r. w stacji Czerwonego Krzyża w Ugandzie trzy
niezależne międzynarodowe zespoły kamer udokumentowały badania
nad malarią. W ciągu czterech dni przebadano 781 osób, z czego 154
były zarażone malarią. Zakażenie zostało najpierw ustalone za pomocą
konwencjonalnego szybkiego testu na malarię, a następnie każdy
podejrzany przypadek z wynikiem pozytywnym został wyraźnie
potwierdzony badaniami krwi pod mikroskopem. Niektórzy mieli
nawet podwójne zakażenie dwoma z pięciu możliwych patogenów
malarii. Wszystkim dorosłym podano jednorazową dawkę 18
aktywowanych kropli, a wszystkim dzieciom podano 9 aktywowanych
kropli MMS do wypicia. Po 24 godzinach tylko 11 ze 154 osób chorych
na malarię poddało się testom na obecność malarii dodatniej.
Wszystkie inne były wolne od skarg i objawów. 11 nadal zarażonych
stwierdziło, że nie wypili wszystkiego lub zwymiotowali krótko po
przyjęciu kropli. Otrzymali drugą dawkę w tej samej ilości pod
nadzorem i następnego dnia wszyscy byli wolni od malarii. To dobrze
udokumentowane badanie na temat malarii zostało zakwestionowane
w raporcie telewizyjnym. Twierdzono, że nie ma dowodów na to, że
MMS wyleczył malarię w ciągu 24 godzin, ponieważ nie było żadnego
lekarza, który mógłby to potwierdzić. Twierdzenie to może zostać
całkowicie obalone przez podpisy i zdjęcia. Z drugiej strony, w
raporcie telewizyjnym przyznano, że po przyjęciu MMS wszyscy
chorzy na malarię byli rzeczywiście "bezobjawowi". Jak to się miało
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stać? Do dziś medycyna ortodoksyjna nie czyni pacjentów chorych na
malarię wolnymi od objawów w tym krótkim czasie.

4.2.2 Kliniczne zastosowanie dioksychloru
Dioxychlor jest środkiem, który niszczy grzyby, bakterie i wirusy
poprzez działanie tlenu atomowego. Produkt ten był dalej rozwijany i
optymalizowany w licznych próbach w ścisłej współpracy z
naukowcami z Bradford Research Institute, Stanford University,
National Cancer Institute (NCI) i Mayo Clinics, zarówno w formie
produkcyjnej, jak i efektowej. Skuteczność tego preparatu tlenowego
została udowodniona w ponad 50.000 wlewów w różnych wskazaniach
na całym świecie. Składnikiem aktywnym w dioksychlorze jest, jak
sama nazwa wskazuje, dwutlenek chloru.

Cytat z Seegarten Klinik Schweiz:

Grypa, opryszczka I i II, zapalenie wątroby typu B, Epstein-Barr, Cytomegalia,
Polio, Toksoplazmoza i gruźlica. Dioxychlor był również z powodzeniem
stosowany w leczeniu zjadliwych grzybic, takich jak Candida albicans i
Mycoplasma, pasożytów krwi i bakterii pleomorficznych, które zwykle występują
w wielu alergiach. Kolejne obszary zastosowania to terapia pooperacyjna po
długotrwałym stosowaniu antybiotyków i ich następstwach, jak np. zespół
przewlekłego zmęczenia (CFS, Epstein-Barr, wirus HHV-6). Przekonywujący
sukces terapii dioksynochlorowej w Europie i USA rozszerzył listę wskazań do
innych stanów chorobowych oprócz tych już wymienionych: zapalenie dziąseł,
osłabienie układu odpornościowego, mukowiscydoza, nawracające zapalenie płuc i
oskrzeli z nawracającymi infekcjami.

4.2.3 Chloryn sodu zatwierdzony przez UE jako produkt
leczniczy
Chloryn sodu jest wpisany do wspólnotowego rejestru sierocych
produktów leczniczych od dnia 19.6.2013 r. pod numerem EU/3
/13/1139. Zgodnie z przedstawionymi badaniami wydaje się, że
zatrzymuje ona postęp choroby w leczeniu ALS (stwardnienie
zanikowe boczne amyotroficzne).
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Do Wikipedii:
"Chloryn sodu zakłóca funkcje makrofagów, które są częścią układu
odpornościowego i biorą udział w procesach zapalnych". Przyjmuje się, że rzadka
choroba amyotroficzna stwardnienie zanikowe boczne (ALS) wiąże się z
nadmierną aktywacją makrofagów, co powoduje wysokie stężenie cytokin
odpowiedzialnych za uszkodzenia komórek nerwowych w mózgu i rdzeniu
kręgowym. W USA [10] i w UE [11] chloryn sodu stosowany w leczeniu ALS ma
status leku sierocego, co oznacza, że firmy farmaceutyczne mają przywileje w
zakresie zatwierdzania leków".
Chyba nie ma nic więcej do dodania.

4.2.4 Sukcesy z HIV / AIDS
Lekarz dr Klaus Schustereder był pierwszym lekarzem, który we
współpracy z władzami zdrowotnymi Republiki Środkowej Afryki
przeprowadził badania nad wpływem dwutlenku chloru na pacjentów
z HIV/AIDS. Chociaż dr med. Klaus Schustereder odcina się od wielu
obietnic terapeutycznych składanych przez Jima Humble'a, uznaje
terapeutyczne działanie dwutlenku chloru w leczeniu HIV/AIDS.
Błaga on o przeprowadzenie kompleksowych badań klinicznych we
współpracy z władzami rządowymi, aby lepiej zrozumieć potencjał
dwutlenku chloru w leczeniu chorób epidemiologicznych. Ponadto, dr
med.
Schustereder
wzywa
do
przeprowadzenia
badań
farmakologicznych w celu zrozumienia sposobu działania dwutlenku
chloru. W tym wywiadzie dr med. Schustereder wyjaśnia, dlaczego
Afryka potrzebuje podejścia terapeutycznego, które powinno spełniać
następujące kryteria: wydajność, nietoksyczność, efektywność
kosztowa i integracja kulturowa. Według Schusteredera, dwutlenek
chloru spełnia te kryteria i dlatego widzi potencjalną szansę na pomoc
wielu ludziom w Trzecim Świecie.
The National Institutes of Health (NIH), agencja Departamentu
Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych, opublikowała
badanie na temat wykorzystania dwutlenku chloru w oczyszczaniu
oddawanej krwi, które również potwierdziło ten efekt w laboratorium.
W szczególności badano tam wpływ dwutlenku chloru (MMS) na
"wirusy AIDS". Zastosowano dwa rozcieńczenia roztworu
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podstawowego 15% kwasu mlekowego i ok. 2,8% chloranu sodu.
Rozcieńczenie 1:150 wykazało znaczną, ale nie całkowitą eliminację
HIV-1, rozcieńczenie 1:100 roztworu podstawowego wyeliminowało
100% "wirusów AIDS" we krwi w ciągu 5 minut in vitro.
Wniosek: Szerokopasmowa skuteczność MMS proklamowanych
przez Jima Humble'a dla wielu chorób jest więcej niż wystarczająco
dowiedziona w badaniach i raportach z doświadczeń!
Fakty:
- Badanie dotyczące malarii
- Badanie Dioxychlor
- Seegarten-Klinik Szwajcaria
- Chloryn sodu zatwierdzony przez UE jako lek
- Wpis w Wikipedii dla Chlorynu sodu
- Sukcesy w Afryce z HIV/AIDS
- Krajowe Instytuty Zdrowia "Dwutlenek chloru eliminuje
AIDS/HIVwirusy"
- Patent na dezynfekcję krwi dwutlenkiem chloru
- Książka "MMS przetestowany klinicznie"
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4.3 Oskarżenie: "MMS to czysty pieniądz
Klasyczny MMS kosztuje od 15 do 25 € i zazwyczaj trwa 2-3 lata. Ci,
którzy chcą się wzbogacić na cudownych lekarstwach, zazwyczaj
przyjmują znacznie wyższe kwoty, jak np. obecnie 200.000 € na
pacjenta za leczenie WZW C nowo opracowanym lekiem. Dawanie
poważnie choremu fałszywych nadziei na to byłoby i jest wysoce
niemoralne. Jim Humble przekazał tę wiedzę ludzkości za darmo ze
swoją pierwszą darmową książką i żyje wyłącznie z darowizn i
dochodów ze sprzedaży innych swoich książek. Odwiedziłem go dwa
razy. Podczas mojej pierwszej wizyty w Republice Dominikańskiej
mieszkał 3 godziny z dala od wszelkich miejsc turystycznych w środku
slumsów miejscowej ludności. Wyposażenie jego mieszkania nie
byłoby wystarczająco spartańskie. Nawet schroniska młodzieżowe 50
lat temu były lepiej wyposażone. Do dzisiaj nie posiada samochodu.
Również miejsce zamieszkania w Meksyku podczas mojej drugiej
wizyty można określić jako proste i proste. Do dziś nie widziałem na
nim żadnych dóbr luksusowych ani symboli. Od czasu swojego
odkrycia wykorzystał on wszystkie swoje pieniądze, aby
rozpowszechniać tę tak ważną dla ludzkości wiedzę o uzdrowieniu.
Wniosek: Nie ma dowodów na to, że Jim Humble stał się bogatym
człowiekiem dzięki MMS, który teraz żyje w luksusie.
Fakty:
- Książka "Uzdrowienie jest możliwe" Dr. Andreas Kalcker
- Artykuł "Wirusowe zapalenie wątroby typu C lek Sovaldiego..."
Lusterka online
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4.4 Oskarżenie: "Jim Humble i Scientology
Tak, Jim Humble uwielbia swoje występy w białym garniturze i białym
kapeluszu z kamieniem Larimar jako znakiem rozpoznawczym. "The
show must go on", on jest Amerykaninem przez i przez. I tak, był z
scjentologami prawie od początku. Był to wówczas ruch, który
wykorzystywał nowatorskie techniki (dianetyka) Rona L. Hubbarda do
oczyszczenia własnego umysłu z urazów, lęków i fałszywego
programowania z tego i poprzedniego życia. Rezultatem tego byli
ludzie wolni i nie dający się kontrolować. Później ten ruch został
zinfiltrowany i teraz ma wizerunek "sekty prania brudnych pieniędzy,
prania mózgu". Nie mogę tego ostatecznie ocenić, ponieważ jeszcze
świadomie nie nawiązałem kontaktu z tym stowarzyszeniem lub jego
członkami. Byłem jednak bardzo zaangażowany w książkę i płyty
DVD o Dianetyce, które uważam za bardzo interesujące i wolne od
ideologii. Pytałem o to Jima, a on odpowiadał mi otwarcie na każde
pytanie. Kiedy zaczęły się te negatywne zmiany, jak uporczywe nękanie
osób porzucających naukę w tej organizacji, on, jak wielu innych w tym
czasie, opuścił Scientologię. Dla niego ten rozdział jest całkowicie
zamknięty od trzech dekad (!). W swoich szkoleniach MMS, a także we
wszystkich innych spotkaniach z Jimem, nie poruszał on w żadnym
momencie z własnej woli tematów z dziedziny scjentologii ani nie
stosował żadnych technik manipulacji umysłem. Mogę o tym bez
wątpienia zeznawać. Naprawdę jest po prostu prostym staruszkiem z
wciągająco przyjaznym uśmiechem.
Wniosek: Światowy ruch MMS nie ma nic wspólnego z scjentologią.
Czy to naprawdę ważne, co dana osoba przyciąga lub robiła wcześniej?
A może te osobiste zniesławienia powinny jedynie uniemożliwić
widzom (scjentologii szufladkowej) zajęcie się jego rzeczywistymi,
wyznaczającymi trendy treściami i stwierdzeniami?
Fakty:
- Książka "Dianetyka" Przewodnik po ludzkim umyśle.
- DVD "How to Use Dianetics"
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4.5 Oskarżenie: "Kościół Księgi Rodzaju II
Kiedy Jim szkolił wielu pomocników MMS w różnych krajach
afrykańskich, wielokrotnie doświadczał tych samych zagrożeń. Wiele
krajów afrykańskich jest niestabilnych politycznie i prawie zawsze po
jednej stronie są uzbrojeni rebelianci, a po drugiej wojska rządowe.
Kimkolwiek są ci dobrzy i źli w tej grze, raz po raz on i jego pomocnicy
byli postrzegani jako szpiedzy rządu lub rebeliantów i grozili śmiercią
z użyciem broni. Widział też wówczas, że osoby z legitymacją
międzynarodowych organizacji pomocy religijnej (Czerwony Krzyż,
Czerwony Półksiężyc) często były chronione przed takimi
podejrzeniami jedynie za pomocą swojej legitymacji. Założył więc
"Kościół Księgi Rodzaju II" i rozdawał swoim pomocnikom
odpowiednie dowody tożsamości, a to działało całkiem dobrze.
Ponieważ w wielu krajach również swobodne dostarczanie
nieakceptowanych środków zaradczych mogło być prawnie karane,
woda dezynfekowana za pomocą MMS została przemianowana w
ramach wolności wyznania bez dalszego adorowania sakramentu (jak
np. wafel czy woda święcona), aby chronić poród i osobę dostarczającą
legalnie. Tymczasem prawie wszyscy wyznawcy jego światowego ruchu
MMS podjęli ten pomysł i dołączyli do jego "kościoła" bez takich
zagrożeń w swoim kraju. Jednak to, co my w tym kraju wyobrażamy
sobie jako kościół, nie jest w żadnym wypadku prawdą. Nie chodzi o
religię, bo każdy może zachować swoją dotychczasową wiarę. Jest to
coś więcej niż luźne stowarzyszenie podobnie myślących ludzi.
Jedynym wyznaniem, aby stać się członkiem jest: "Bądź dobry i czyń
dobro". Ty też już jesteś członkiem. Nie ma żadnego formalizmu i
żadnej biurokracji. Osoby szkolone w MMS mają status "Wielebnego".
Jeśli przeszkoliłeś lub doradziłeś minimalną liczbę osób z MMS,
możesz zostać "ministrem zdrowia". Ten, kto prowadzi również
szkolenia lub świadczy inne wielkie usługi na rzecz tego ruchu, jest po
prostu ogłoszony "biskupem". Tytuły te nie są związane z żadną
prawdziwą hierarchią, prawami czy obowiązkami i nie są nawet
używane przez większość ludzi, choćby tylko z uśmiechem. Każdy
widzi siebie na poziomie oczu i każdy ma to, co robi lub nie robi, może
być widziany tylko ze sobą. Przez te wszystkie lata nigdy nie
powiedziano mi nic na temat tego, co powinienem lub nie powinienem
robić, a co powinno lub nie powinno być powiedziane. Każdy wnosi
wkład, który może lub chce wnieść, aby osiągnąć wspólny cel, jakim
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jest poznanie przez każdego człowieka na tej planecie możliwości
zdrowotnych za pomocą MMS lub dwutlenku chloru. Pozostawiamy
wtedy każdemu, czy i co chce zrobić z tą wiedzą i wspieramy każdego,
kto chce wiedzieć więcej. Można też w każdej chwili opuścić ten
"kościół" bez problemów, Jim przywiązuje do tego dużą wagę.
Czy chcesz także wnieść swój wkład, aby ten ruch mógł z
powodzeniem realizować swoje cele? Możesz to zrobić, mówiąc o
MMS-ie i rozpowszechniając ten e-book. Oczywiście, datki są zawsze
mile widziane!

132

Uzdrowienie z MMS-em?

4.6 Pytania do mediów - skuteczność MMS-ów
Bez względu na to, jaki temat badasz, wszystkie rzeczy mają w tym
dualizmie zarówno zalety, jak i wady. Z raportowaniem o MMS-ie
wygląda to oczywiście w taki sposób, że z jednej strony budzi się złe
wyrzuty z ewentualnymi wadami, a z drugiej po prostu wymyśla się lub
wymienia rzeczy świadomie. Z drugiej strony, z jednej strony ignoruje
się i świadomie ukrywa sukcesy i pozytywne efekty, które MMS
wielokrotnie udowodnił. Oczywiście odbywa się to w celu świadomego
wywołania negatywnej reakcji emocjonalnej ze strony widzów lub
czytelników. Nie jest to już wtedy niezależne dziennikarstwo czy
otwarte reportaże, ale po prostu propaganda.
Wracając do faktów i kilku nieprzyjemnych kontr-pytań do tych
przedstawicieli środków masowego przekazu:

4.6.1 Gdzie znajdują się sprawozdania dotyczące
dioksynichloru?
W licznych próbach produkt dioksychlor (aktywny składnik dwutlenku
chloru) był dalej rozwijany i optymalizowany zarówno w formie
produkcyjnej, jak i w efekcie ścisłej współpracy naukowców z Bradford Research Institute, Stanford University, National Cancer Institute
(NCI) i Mayo Clinics. Skuteczność tego preparatu tlenowego została
udowodniona w ponad 50.000 wlewów w różnych wskazaniach na
całym świecie. Dlaczego nigdy nie ma żadnych doniesień na temat tego
zakrojonego na szeroką skalę badania klinicznego dotyczącego
dożylnego stosowania dwutlenku chloru i jego sukcesów? Może po to,
by nadal twierdzić, że nie ma badań klinicznych nad dwutlenkiem
chloru?
Fakty:
- Badanie Dioxychlor
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4.6.2 MMS przeciwko A.L.S. zatwierdzonemu w UE!
W 2014 roku szczegółowo opisałeś zabawne zakłady wiaderka z lodem
celebrytów i tych, którzy myślą, że są, w telewizji i w Internecie. Kiedy
ludzie lali wiadro lodowatej wody na głowę, stałeś na nim ze swoimi
kamerami i te niskopoziomowe autoportrety sprawiły, że stałeś na nim
w wiadomościach wieczornych przez tygodnie. Podobno wszystko
zostało zainicjowane w celu zebrania funduszy na tak potrzebne
badania ALS. Ale o tym, że istnieje już obiecujący zatwierdzony lek
przeciwko ALS w USA, a także w UE, oparty na MMS-ie/chlorynie
sodu, który jest tak rozdarty na strzępy, nie mówisz ani nie piszesz o
nim ani słowa. Dlaczego nie? Jesteś niewidomy w jednym oku czy
nawet w obu?
Fakty:
- Chloryn sodu zatwierdzony przez UE jako lek

4.6.3 Patenty na dwutlenek chloru w sektorze
ochrony zdrowia
Dzięki niewielkim badaniom w wyszukiwarkach i naszej rodzinie MMS
wychodzi na jaw coraz więcej zatwierdzonych produktów
farmaceutycznych na bazie dwutlenku chloru.
Tutaj na przykład, zatwierdzony przez USA spray Ciderm SP do
dezynfekcji ran u zwierząt jest dostępny w Frontier Pharmaceutical
Inc. z Melville, NY 11747 (www.cidermsp.com).
Patent US-4035483 z 12.07.1977 r. na stosowanie chloranu sodu
jako nietoksycznego środka antyseptycznego. W tekście stwierdza
się, że jest on przydatny w leczeniu oparzeń i innych ran oraz w
leczeniu zakażeń bez zakłócania naturalnego procesu regeneracji.
Patent US-4725437 z dnia 16.02.1988 r., udzielony firmie Oxo
Chemie z Niemiec, dotyczący substancji wynalezionej przez dr
Friedricha W. Kühne'a z Heidelbergu i zwanej "Oxoferin". Firma była
w stanie sprzedać go za 45 milionów dolarów amerykańskiej firmie,
która zmieniła nazwę na "WF-10", co zostało zatwierdzone przez
FDA.
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Patent US-2701781 z 08.02.1055 r. dotyczący wprowadzenia do
obrotu roztworu antyseptycznego do ogólnego zastosowania
klinicznego.
Patent US-5019402 z dnia 28.05.1991 r. udzielony firmie Alcide na
obrót produktem zawierającym dwutlenek chloru do dezynfekcji
krwi i konserwantów krwi. Obecnie jest on stosowany głównie w
obszarze transfuzji w celu zapobiegania infekcjom. Witam
chwileczkę: Krew jest naszym eliksirem życia i jest traktowana
dwutlenkiem chloru, nie powodując żadnych szkód? Więc to nie może
być aż tak niebezpieczne, prawda?
Patent US-5830511 z dnia 03.11.1998 r. na obrót produktem, którego
składnikiem jest również chloryn sodu i który jest przeznaczony do
stymulacji układu odpornościowego. Został on przyznany firmie
Bioxy Inc., jest stosowany u zwierząt jako suplement paszowy i
prowadzi do niższej śmiertelności, niższego wydalania azotu,
mniejszej zależności od antybiotyków i szczepień oraz poprawy
zdrowia zwierząt poprzez przyczynienie się do silniejszego systemu
odpornościowego.
Patent US-5855922 z dnia 05.01.1999 r., udzielony firmie BioCide
International na obrót produktem stosowanym w leczeniu
przewlekłych ran i innych chorób skóry, które słabo goją się lub
nie mają blizn. Doświadczenia te były również zgłaszane w
przypadku nóg otwartych od lat (głównie u diabetyków).
Patent US-6099855 z 08.08.2000 na komercjalizację produktu
używanego jako stymulator układu odpornościowego przyznany
firmie Bioxy Inc. Produkt ten ma na celu poprawę zdrowia zwierząt,
poprawę wykorzystania żywności, zmniejszenie śmiertelności,
zmniejszenie zależności od antybiotyków i szczepionek oraz
poprawę ogólnego stanu zdrowia dzięki poprawie systemu
odpornościowego.
Patent US-4296102 z 20.10.1981 r. dotyczący wprowadzenia do
obrotu produktu do zwalczania dyzenterii amebowej u ludzi poprzez
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doustne podawanie dwutlenku chloru, patent udzielony Felipe Lazo,
Mexico City.
Patent US-6251372 B1 z dnia 26 czerwca 2001 r. udzielony firmie
Procter & Gamble na wprowadzenie do obrotu produktu do
doustnej profilaktyki nieświeżego oddechu.
Patent US-4851222 z 25.07.1989 r., udzielony firmie Oxo na obrót
produktem do regeneracji szpiku kostnego Fenomenalne!!!!
Patent US-4737307 z 02.04.1988 r. na sprzedaż produktu do
zwalczania bakterii, grzybów i wirusów w chorobach skóry.
Patent US-4317814 z 02.03.1982 udzielony Felipe Lazo z Meksyku na
komercjalizację leku do leczenia oparzeń skóry.
Patent US-5252343 z 12.10.1993 r. udzielony firmie Alcide na
wprowadzenie do obrotu produktu przeznaczonego do profilaktyki i
leczenia infekcji bakteryjnych, w szczególności zapalenia sutka,
przy użyciu do 1000 ppm dwutlenku chloru.
Patent US-5877222 na leczenie demencji wywołanej AIDS.
Patenty US-8029826B2 i US-7105183B2, oba przeznaczone do
leczenia chorób neurodegeneracyjnych.
Na Węgrzech grupa naukowców z Uniwersytetu TechnicznoEkonomicznego w Budapeszcie wokół prof. Zoltána Noszticziusa i
Kliniki Jósa Andrása opracowała i opatentowała zatwierdzony, bez
recepty, medyczny roztwór dwutlenku chloru (300-1200ppm). Mówi:
"Solum (dwutlenek chloru) jest jednym z najbardziej skutecznych środków
dezynfekujących w historii. Zabija on wszystkie patogeny, takie jak bakterie,
grzyby, pierwotniaki i wirusy, a wszystko to bez szkody, nie ma znanych skutków
ubocznych". Obszary zastosowania to rany nowotworowe, opryszczka,
urazy skóry, otwarte rany, zapalenie pęcherza moczowego, infekcje
skórne, grzybicze infekcje skóry, MRSA, ból gardła, zapalenie dziąseł,
paradontoza, nieświeży oddech, ból zębów, leczenie kanałowe,
chirurgia jamy ustnej, choroby zakaźne jamy ustnej, duszny nos,
zapalenie migdałków, swędzenie, ziarnka jęczmienia oraz irygacje
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i lewatywy pochwy
CN101605720).

(patenty):

EP2069232;

US-8512671;

Ta lista tych patentów jest daleka od kompletnej. Wyślij więcej
patentów, jeśli je znajdziesz.
Fakty:
- Linki do specyfikacji patentowych na stronie głównej
- Solum lekarstwo bez recepty z dwutlenkiem chloru
- Badanie dwutlenku chloru jako lokalnego środka antyseptycznego

4.6.4 Armia USA: MMS przeciwko Eboli zakończony
sukcesem!
Działająca na całym świecie Grupa Johnson & Johnson, poprzez swoją
spółkę zależną ClorDiSys Systems, wprowadza na rynek patent na
bazie dwutlenku chloru do dezynfekcji zarodków w pomieszczeniach
i na sprzęcie medycznym.
Na stronie internetowej armii amerykańskiej www.army.mil można
pochwalić następującą substancję czynną dwutlenek chloru:
"Dwutlenek chloru to żółto-zielony gaz o słabym zapachu podobnym do
wybielacza chlorowego, ale inaczej jest zupełnie inny. " Aha, więc
jeśli możesz zarobić pieniądze, dobrze znasz różnicę między
dwutlenkiem chloru a wybielaczem chloru!
"ClorDiSys jest dumny, że może przyczynić się do walki z rozprzestrzenianiem
się Eboli w Afryce", powiedział Mark Czarneski, kierownik działu
technologicznego w ClorDiSys Systems.
"Dwutlenek chloru to szeroko zakrojony biocyd, który zabija zarodniki, bakterie,
wirusy i grzyby. Jak dotąd nie znaleziono żadnego patogenu, który
okazałby się odporny na ClO2. Został on skutecznie wykorzystany do
zabijania zarodników bakterii, które są znacznie trudniejsze do zabicia niż wirusy
takie jak Ebola", mówi dr Christopher Doona.
Więc teraz ponownie kluczowe pytanie Jim Humble: Jeśli dwutlenek
chloru poza organizmem może zabić wszystkie te zarazki bezpiecznie
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nawet patogen Ebola, dlaczego dwutlenek chloru nie powinien być w
stanie zrobić to samo w wodzie ciała (osocze krwi i wody
śródmiąższowej)? Teraz afrykański lekarz z naszej światowej rodziny
MMS pracuje już z dużym powodzeniem nad leczeniem pacjentów z
Eboli. Aby go chronić, nie będziemy tu wymieniać nazwy i miejsca.
Fakty:
- Armia USA: Dwutlenek chloru przeciwko Eboli
- Firma Chlordisys

4.6.5 Podwójny standard "kurczak chlorowy
Z jednej strony, MMS i dwutlenek chloru są przedstawiane w mediach
jako coś bardzo toksycznego i niebezpiecznego. Z drugiej strony, ta
sama substancja jest chwalona nad koniczyną przez ten sam Federalny
Urząd ds. Oceny Ryzyka i przez tę samą stację telewizyjną, w
zależności od tego, do czego zmierza propaganda.
Dla wielu konsumentów "kurczak chlorowy" jest kluczową
emocjonalną podporą w dyskusji na temat umowy o wolnym handlu
TTIP UE z USA. Wstęp: W USA całe kurczęta lub części drobiu są
zazwyczaj zanurzane w roztworze dwutlenku chloru w ostatnim etapie
roboczym przed pakowaniem/mrożeniem i w ten sposób są dokładnie
dezynfekowane. Dzięki umowie TTIP mogą one być następnie
sprzedawane również w UE, co jest wykluczone od 1997 r. Dwutlenek
chloru został długo zatwierdzony w UE jako środek konserwujący o
numerze E926. Aby utorować drogę do USA, ARD (niemiecka
telewizja publiczna) dąży do osiągnięcia oczywistego podwójnego
standardu. Jeśli chodzi o zabiegi zdrowotne z MMS zgodnie z Jimem
Humble'em, dotyczy to produktu źródłowego chlorynu sodu lub
substancji czynnej dwutlenku chloru wokół "trującego wybielacza
chlorowego", który stanowi poważne zagrożenie dla organizmu i życia
(kontrast ARD). Jeśli jednak ta sama substancja jest stosowana w USA
do sterylizacji drobiu, czasami do potwierdzenia nieszkodliwości tej
substancji wykorzystuje się tych samych ekspertów i instytucje
(RAPORT ARD). Amerykański ekspert BfR, Ellerbroek z tego
samego Federalnego Urzędu ds. Oceny Ryzyka, zwrócił się z prośbą o
traktowanie produktów drobiowych dwutlenkiem chloru również w
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Niemczech, w tym samym instytucie, który tak pilnie przestrzega przed
MMS. Inni naukowcy, tacy jak Reinhard Fries, kierownik Instytutu
Higieny i Technologii Mięsa na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i
Thomas Blaha, epidemiolog z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej
w Hanowerze, również wskazują na wyraźne korzyści i opowiadają się
za takim traktowaniem produktów drobiowych.
Ale wszystkie 3 stwierdzenia mają wspólną cechę, że celowo mówią
tylko o "obróbce związkami chloru" i "obróbce drobiu chlorem".
Jednak czysty chlor i większość związków chloru są wysoce toksyczne
lub wytwarzają wątpliwe związki. Substancja czynna, która jest tu
faktycznie stosowana, a mianowicie chloryn sodu lub dwutlenek
chloru, celowo nie jest tu wyraźnie wymieniona, aby uniknąć wydania
bezpłatnego biletu dla MMS i Co. Jak wytłumaczyć również głupiemu
konsumentowi, że można bez wahania spożywać żywność zaprawioną
dwutlenkiem chloru, jak drób, lub wodę pitną i bez wahania kąpać się
w niej za pomocą uzdatnionej wody z basenów, gdzie chodzi jednak o
"trujący wybielacz chlorowy"? Dlaczego ten sam składnik aktywny,
który okazał się tak skuteczny i nietoksyczny na zewnątrz organizmu,
nie powinien być skuteczny i toksyczny wewnątrz organizmu? Każde
z niezliczonych oficjalnych badań na temat dwutlenku chloru okazało
się jak dotąd kolejnym argumentem przemawiającym za MMS.
W rzeczywistości uważam, że traktowanie drobiu dwutlenkiem chloru
jest rozsądne i nieszkodliwe, ponieważ co piąty kurczak w ubojni, a
więc i w supermarkecie, jest skażony salmonellą. W styczniu 2013 r.
ZDF Zoom Magazin znalazł nawet niebezpieczne zarazki MRSA
odporne na antybiotyki w większości produktów supermarketów.
Dziwne, że żaden z ekspertów nie radzi szczególnej ostrożności ani
higieny przy przetwarzaniu tych zanieczyszczonych produktów w
prywatnych gospodarstwach domowych, gdy wyraźnie chodzi o
ochronę konsumenta. Smażony, upieczony lub ugotowany kurczak jest
z pewnością wolny od zarazków. Ale co z nożem lub, na przykład,
deską do krojenia w kuchni? W naszych "Poradnikach MMS"
pokazujemy jak można wykonać np. deski do krojenia, noże i gąbki
kuchenne absolutnie sterylne za pomocą MMS z MMS/CDS.
Fakty:
- Ostrzeżenie Federalnego Urzędu ds. Oceny Ryzyka BfR
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- BfR dla chloru kurczaka
- Oś Dobrego "Chlorowanego Kurczaka - Ptaka Roku".
- Standard.w "Czy chlorowany kurczak leci"
- ARD pismo polityczne Report Mainz "Kurczaki z chloru nie są
bardziej niezdrowy"
- BUND podnosi alarm: zarazki w indyku
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5) Wskazówki MMS dotyczące wypoczynku,
gospodarstwa domowego i wakacji
5.1 Wskazówka MMS nr 1 Forma w mieszkaniu
O wiele częściej niż się sądzi, otwarte lub ukryte zarażenie pleśnią w
przestrzeni życiowej jest faktycznym powodem wielu niezgodności,
alergii i innych chorób. Pleśń może być spowodowana wilgotnym
murem, np. przez niewłaściwą izolację zewnętrzną lub niewłaściwe
nawyki wentylacyjne. Grzyby pleśniowe i zarodniki zwykle nie
stanowią problemu dla dwutlenku chloru. Istnieją dwie możliwości
zastosowania.
Z jednej strony pomieszczenie, o którym mowa, może być
sterylizowane za pomocą fumigacji dwutlenkiem chloru. Nadaje się do
tego tylko klasyczny MMS, ponieważ tylko on powoduje powstawanie
silnego gazu podczas aktywacji. W zależności od wielkości
pomieszczenia aktywuje się np. 30-40 kropli MMS w szklanej misce i
nie dodaje się wody. Zamiast tego, można pozwolić, aby ta reakcja
całkowicie się skończyła. Umieszcza się ją na środku pokoju, zamyka
okna, drzwi i inne szczeliny oraz zagazuje pokój przez kilka godzin
(najlepiej w nocy). Metoda ta nie tylko zabija pleśń i zarodniki w
widocznych miejscach, ale także te unoszące się w powietrzu.
Następnie roztwór jest klarowny, dwutlenek chloru jest
odgazowywany i rozkłada się.
Uwaga: W okresie fumigacji w tym pomieszczeniu nie powinny
przebywać żadne osoby ani zwierzęta! Chociaż większość dwutlenku
chloru uległa już rozkładowi po fumigacji, ze względów
bezpieczeństwa należy najpierw zapewnić odpowiednią wentylację
pomieszczenia.
Z drugiej strony, można użyć aktywowanego roztworu MMS lub CDS,
czystego lub na przykład rozcieńczonego w proporcji 1:10 z wodą, do
spryskiwania obszarów pleśniowych butelką natryskową. W razie
potrzeby możliwe jest łączenie obu metod jedna po drugiej.\NW razie
potrzeby możliwe jest łączenie obu metod jedna po drugiej.
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Dalsze obszary zastosowania
Sterylizuj salę chorych
Jeśli członek rodziny ma chorobę zakaźną, użyteczna może być
fumigacja, a tym samym sterylizacja sali chorych w ten sposób
pomiędzy i po przezwyciężeniu choroby. Jest to możliwe, aby zapobiec
zakażeniu innych dzieci i członków rodziny.
Neutralizacja silnych zapachów
Kiedy materiał organiczny jest rozkładany przez bakterie, powstaje
bardzo nieprzyjemny, ostry zapach. Zwłaszcza jeśli zwłoki zwierzęce
lub zwłoki ludzkie leżały w pomieszczeniu przez długi czas. Również
w tym przypadku fumigacja pomieszczeń jest bardzo skuteczna, a
pomieszczenie ponownie jest bezwonne i całkowicie wysterylizowane.
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5.2 Wskazówka MMS nr 2 Sterylizacja lodówki,
samochodu i pomieszczeń
Dostałem ten napiwek od samego Jima. Pewnego razu podczas
mojego szkolenia zaprosił mnie do swojego małego mieszkania w
Barahonie w Republice Dominikańskiej i powiedział mi, że ma bardzo
praktyczną wskazówkę MMS. Moje oczy błyszczały, spodziewałam się
zupełnie nowej wskazówki, aby jeszcze szybciej wyeliminować
choroby zagrażające życiu, takie jak rak. Zamiast tego chciał mi
wyjaśnić, jak sterylizuje swoją lodówkę MMS-em. Najpierw byłem
jednak rozczarowany, ale właśnie ta wskazówka okazała się hitem w
moich seminariach MMS. Według Jima, zarazki są często przenoszone
z żywności, która upadła lub zepsuła się do nowo przechowywanej
żywności. Z jednej strony nie są one wtedy tak trwałe, a z drugiej strony
zarazki te mogą stać się również niebezpieczne dla zdrowia. Ponadto,
był zbyt leniwy, aby oczyścić z zarazków lodówkę najpierw wielkim
kosztem, a następnie wytrzeć ją wilgotną szmatką, zwłaszcza, że
zarazki są często tylko wcierane. Więc oto wskazówka:
Aktywuj 10 do 15 kropli klasycznego MMS w szklanej misce, nie
dodawaj wody i włóż je do lodówki, np. na noc. Gotowe! Czekaj. A co
z całą zawartością lodówki? Nie martw się, nic jej nie będzie. Gazowy
dwutlenek chloru wypełnia całe pomieszczenie i dezynfekuje każdą
powierzchnię w lodówce - nawet owoce, warzywa, mięso itp.
Następnego dnia roztwór w misce jest krystalicznie czysty, a lodówka
jest całkowicie wysterylizowana. Cały dwutlenek chloru jest zazwyczaj
odgazowywany, a następnie rozkładany. Dr Andreas Kalcker lubi
wkładać pozostałości aktywowanego MMS, który nie jest już
potrzebny, do szklanej butelki, pozostawiając otwartą pokrywkę.
Umieszcza się ją w lodówce i w przeciwieństwie do powyższej
jednorazowej dezynfekcji, zapewnia trwałą, powolną i trwałą
dezynfekcję lodówki przez kilka dni. W ten sposób już nigdy nie
będziesz miał zgniłych owoców i warzyw, ale zamiast tego wyschną i
usychają powoli. Jedyną zawartością lodówki, która mogłaby zostać
faktycznie uszkodzona, są prawdopodobnie drogie sery specjalne z
powłoką z bakterii lub grzybów.
Dalsze obszary zastosowania
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Samochód / Klimatyzacja sterylizuje
W pewnym momencie woda kondensacyjna w wężach wentylacyjnych
i w skraplaczu samochodowej instalacji klimatyzacyjnej jest kiełkowana
i zawsze nieprzyjemnie pachnie w samochodzie po włączeniu
wentylacji. Ponadto, właściciele psów, na przykład, często mają
problem, że samochód, zwłaszcza foteliki samochodowe, zapach
stęchlizny. Jest to spowodowane bakteryjnym rozkładem substancji
organicznych, takich jak śluz opadowy. Warsztaty oferują co najmniej
dezynfekcję klimatyzacji i rur wentylacyjnych za około 70€. Oto
wskazówka, jak to zrobić za 5 centów:
Aktywuj około 15-20 kropli klasycznego MMS-a w szklanej misce i
umieść je w przedniej części buta. Teraz należy przełączyć wentylator
na najwyższy poziom i tak ustawić wentylację, aby nie zasysać
powietrza zewnętrznego, lecz tylko z wnętrza (ustawić wentylator na
cyrkulację powietrza zamiast świeżego). Teraz zamknij wszystkie okna
i drzwi i pozwól gazowi z dwutlenkiem chloru przepływać przez
samochód przez około 15-20 minut. Ponieważ w pełni włączony
wentylator może poważnie rozładować akumulator samochodowy,
można również pozwolić na krótkotrwałą pracę silnika podczas tej
procedury. Wtedy cały zabieg nie powinien być koniecznie
wykonywany na ulicy mieszkalnej. Ponieważ procedura ta jest rzadko
stosowana, wpływ na środowisko naturalne spalin na biegu jałowym
jest moim zdaniem znikomy w dzisiejszych nowoczesnych silnikach.
Uwaga: W okresie fumigacji w samochodzie nie powinny przebywać
żadne osoby ani zwierzęta! Ze względów bezpieczeństwa samochód
musi być najpierw hojnie wentylowany.
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5.3 Wskazówka MMS nr 3 Zabezpieczenie przed
wypadkiem wakacyjnym (butelka z aerozolem CDS)
Jedna choroba może zepsuć cały zasłużony urlop. Według WHO,
większość chorób biegunkowych na wakacjach jest spowodowana
zanieczyszczoną wodą pitną. Ponadto istnieją infekcje, które mogą być
wywołane na przykład przez zepsutą lub skażoną żywność oraz przez
zainfekowane rany.
Tam mamy nasz uniwersalny system rozwiązywania problemów w
społeczności MMS: butelkę z CDS-em w sprayu. Już 10ml szklana
butelka z głowicą natryskową (dostępna u niektórych dostawców jako
środek wspomagający dozowanie lub zestaw) i Twoje wakacje są
zapisane.
MMS:
Aktywować 6 do 15 kropli bezpośrednio w szklanej butelce o
pojemności 10 ml i napełnić resztę wodą.
lub
CDS/CDSplus:
Napełnić szklaną butelkę od 2 do 5 ml gotowego do użycia żółtego
roztworu, a resztę wodą.
Teraz możesz nosić tę mieszankę w torebce nawet przez 14 dni bez
chłodzenia. Głowica rozpylająca zapobiega zbyt szybkiemu
wydostawaniu się gazu z dwutlenkiem chloru. Im wyższa jest
temperatura, tym wyższą można uzyskać powyższą dawkę.
Procedura na urlopie:
- Przygotuj tę butelkę z aerozolem tuż przed świętami.
- Zapakuj zestaw MMS lub aktywowany CDSplus w walizce.
- Butelka z aerozolem może być przewożona na pokładzie samolotu z
bagażem podręcznym w
przezroczysty worek, ponieważ jego zawartość jest mniejsza niż
100ml.
Komentarze:
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W większości poniższych obszarów zastosowań nie ma w zasadzie
znaczenia, czy roztwór jest produkowany przy użyciu MMS czy CDS,
ponieważ mgła wodna jest rozpylana za pomocą rozpuszczonego
dwutlenku chloru, a nie czystego i tym samym potencjalnie
niebezpiecznego gazu - dwutlenku chloru! Roztwór produkowany z
MMS jest odczyn kwaśny i może atakować tkaniny w większych
ilościach (zależy to nieco od rozcieńczenia!).
Możliwości zastosowania:
1. toalety pokładowe
Do 400 osób w samolocie ma do dyspozycji tylko 3 do 4 toalet.
Sytuacja higieniczna jest odpowiednia. 1 do 2 uderzeń sprayem w
uchwyty drzwi i pokrywę toalety rozwiązać problem w kilka sekund.
2. chorzy towarzysze podróży
Obok ciebie w samolocie lub autobusie jest ktoś z przeziębieniem, na
przykład, kto kicha na ciebie cały czas i rozprzestrzenia swoje zarazki
w powietrzu. Możesz sobie wyobrazić, jak spędzasz cały swój czas na
wakacjach, sprawdzając w aptekach, czy nie ma kaszlu i leków na
przeziębienie, podczas gdy inni wyjeżdżają na miłe wycieczki.
Następnie rozpylić 1 do 2 pociągnięć wysoko w powietrzu.
Dowiedziono, że ma to na celu dezynfekcję zarazków znajdujących się
w powietrzu. Można również wdychać tę mgiełkę w sprayu, aby
ponownie uczynić drogi oddechowe sterylnymi. Nie martw się, aerozol
w postaci roztworu dwutlenku chloru nie jest czystym gazem
dwutlenku chloru i dlatego nie jest niebezpieczny!
3. drink powitalny
Po przybyciu do hotelu, zostanie Państwu podany powitalny napój.
Często jest to w porządku, ale kostki lodu zwykle nie są. Większość
maszyn do produkcji kostek lodu jest całkowicie podkiełkowywana.
Poczekaj 1 do 2 natrysków na szybę przez krótki czas, a tego problemu
można łatwo uniknąć.
4. pokoje hotelowe / łazienki
Z relacji telewizyjnych wiemy, że łazienki w hotelach wyglądają
powierzchownie czysto. Jednak pod wpływem promieniowania UV
często okazuje się, że zarazki zostały tylko otarte. Spryskaj więc
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pokrywę toalety, miski i armaturę, odczekaj chwilę, a następnie spłucz
lub wytrzyj. Masz już przyzwoitą łazienkę na czas wakacji.
5. zrzędliwy pokój hotelowy
W krajach o dużej wilgotności powietrza, pokoje hotelowe, kanapy lub
łóżka często pachną stęchlizną. Wskazuje to zawsze na duże
obciążenie kiełkami, ponieważ zapachy są prawie zawsze
spowodowane procesami rozkładu bakteryjnego. Tutaj również kilka
wybuchów aerozolu może być pomocnych. Jeśli jest to całe
pomieszczenie, przydałoby się tutaj zagazowanie pomieszczenia, jak
wspomniano powyżej w poprzednich poradach MMS. Jest to możliwe
tylko z klasycznym MMS-em.
6. klimatyzacja
W krajach, w których odbywają się gorące wakacje, zawsze używa się
również klimatyzatorów. Ponieważ ciepłe powietrze może przenosić
więcej wilgoci niż zimne, woda kondensacyjna zawsze kondensuje się
w tych urządzeniach. Z czasem ma to tendencję do kiełkowania, w
związku z czym klimatyzator i jego przewody doprowadzające mogą
również stale zanieczyszczać pomieszczenie zarazkami. Ponownie
obszar zastosowania dla naszej butelki z aerozolem.
7. żywność / woda pitna
W drodze na rynek lub w górach możesz być uzależniony od wody
pitnej z niebezpiecznych źródeł. Owoce i warzywa w ciepłych krajach
mogą również przenosić wirusowe zapalenie wątroby typu A. Również
tutaj, kilka sprayów w wodzie pitnej lub na owocach/warzywkach
zapewni Państwu dalszą przyjemność z urlopu.
8. dezynfekcja ran
Jeśli skaleczysz się na plaży na muszli lub dostaniesz ranę podczas
wędrówki, możesz uniknąć tego rozpylenia i zakażenia rany.
9. zapach ciała i nieświeży oddech
Jeśli spontanicznie spotkasz kogoś miłego na wakacjach, możesz
zwiększyć swoje szanse na sukces, spryskując swoje ciało CDS-em.
Twój pot pachnie tylko wtedy, gdy bakterie na twojej skórze zamieniają
go w kwas masłowy. Żadnych bakterii, żadnego zapachu ciała! To
również wspaniale zadziałało na Dominikanę z Jimem. Rozpylić kilka
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wstrząsów w jamie ustnej i pozostawić między zębami z rożnem na 12 minuty. Już nie będzie więcej nieświeżego oddechu, który stanie ci
na drodze do obiecującej randki. Nie martwcie się, drogie panie,
zapach dwutlenku chloru zniknie całkowicie w ciągu kilku minut przy
obu zastosowaniach.
10) zatrucia pokarmowe spowodowane przez zepsute ryby lub
skorupiaki
Zatrucie pokarmowe złymi rybami lub skorupiakami stanowi
zagrożenie dla życia. Sama wymiotowałam i miałam biegunkę raz na
prawie tydzień. W tym czasie nie miałem MMS-ów. Dr Andreas
Kalcker wziął raz nawet w takiej sytuacji 6 aktywowanych kropli MMS
i to jeszcze dwa razy co godzinę po tym. Potem wszystkie skargi ustały
i ciało wygrało wyścig z tą super infekcją.
Wiem, że bycie nadhigienicznym może również uczynić cię wrażliwym
i chorym. To było kiedyś przesadzone wszystko zebrane, gdzie MMS
może dać sensowną pomoc na wakacjach. Każdy może wybrać z tego
spektrum to, co mu się podoba. Być może można wymyślić jeszcze
kilka ciekawych możliwości. Pomóż nam poprawić ten wkład!
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5.4 Wskazówka MMS nr 4 Biofilmy w łazience, WC i
kuchni
Mamy pomysł, że bakterie pływają i rozmnażają się pojedynczo. W
rzeczywistości bakterie często żyją w koloniach i tworzą ochronną
warstwę szlamu (biofilm) wokół swojej kolonii. Dzięki temu bakterie
są odporne i chronione przed skrajnie niekorzystnymi warunkami
brzegowymi, takimi jak pH środowiska. Biofilm ten chroni je również
zewnętrznie przed innymi zagrożeniami, takimi jak wiele biocydów lub
antybiotyków, a wewnętrznie oferuje najlepsze warunki do życia dla
rozwoju bakterii. W kuchni i łazience te biofilmy można zobaczyć np.
jako czerwonawe lub czarne paski na lub w fugach płytek. Ale te
biofilmy tworzą się również w zbiornikach na wodę, filtrach wody,
rurach, złączu spustowym w lodówce lub np. na zawsze wilgotnej
gąbce kuchennej. Dwutlenek chloru ma bardzo szczególne
właściwości w porównaniu z wieloma innymi biocydami:
Dwutlenek chloru może bardzo szybko przeniknąć do
biofilmów i całkowicie je rozpuszczać.
Bakterie są następnie narażone na działanie dwutlenku chloru bez
ochrony i są dokładnie zabijane. Efekt ten jest stosowany na przykład
w browarach i zakładach mleczarskich. Tam rury i pojemniki są
regularnie płukane dwutlenkiem chloru i w ten sposób dezynfekowane.
Podobnie, zarazki wywołujące choroby w organizmach ludzi i zwierząt
również tworzą biofilmy w celu ochrony ich kolonii. Być może ta
właściwość dwutlenku chloru, oprócz jego silnej mocy utleniającej, jest
wyjaśnieniem dla szybkiego i dokładnego działania dezynfekującego w
organizmie. W przypadku antybiotyków, aby przebić się przez ten
biofilm, trzeba by dozować coraz większe dawki, a następnie zmagać
się z możliwością przystosowania się bakterii do rozwoju oporności
poprzez mutację. Na szczęście dwutlenek chloru nie ma tych
problemów.
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Instrukcje:
Po prostu wykonaj rozpylacz MMS/CDS zgodnie z rozpylaczem MMS
nr 3 i rozpylaj biofilm kilkakrotnie co 10 minut i pozwól mu zadziałać,
aż będzie mógł być łatwo spłukany.

5.5 Wskazówka MMS nr 5 DMSO Przywracanie czystości
DMSO jest często sprzedawany w czystej postaci (ok. 99,9 %
czystości). Jeśli jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, może
również przyciągać wilgoć, a tym samym wodę. Normalnie znamy
tylko sposoby na jego rozcieńczenie. Aby ponownie skoncentrować
ciecze wyżej, wiemy, że właściwie tylko przez wrzenie. Nie możemy
użyć tego tutaj z DMSO, ponieważ zniszczyłoby to strukturę
chemiczną. Ale z łatwością możemy skorzystać z jednej własności
DMSO. DMSO staje się krystaliczny poniżej 18 stopni, a więc stały,
zwłaszcza jeśli jest dostarczany w miesiącach zimowych. Jeśli teraz
umieścimy butelkę DMSO w lodówce na noc, DMSO stwardnieje w
niej, ale woda nie zamarznie w temperaturze lodówki i osadzi się na
wierzchu. Teraz po prostu wylewamy oddzieloną wodę i ponownie
zamykamy butelkę. Następnie podgrzewamy butelkę DMSO w ciepłej
kąpieli wodnej (bez mikrofalówki!). Dzięki temu prostemu procesowi
zwiększyliśmy stężenie DMSO z powrotem do prawie 100%.
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5.6 Wskazówka MMS nr 6 Roztwór blizny DMSO
(za Dr. Hartmutem Fischerem www.pranatu.de)
Ta wspaniała wskazówka pochodzi od samego specjalisty DMSO, dr
Hartmuta Fischera. Nawet wieloletnie blizny po urazach i operacjach
mogą zniknąć prawie całkowicie. W jakiś sposób DMSO wydaje się
działać w odnowieniu komórek, aby przywrócić im starą strukturę i
porządek. DMSO może również naprawiać uszkodzenia DNA, np.
powstałe w wyniku napromieniowania, i jest dostępne jako środek
awaryjny przy każdej radioterapii.
Mieszanie roztworu blizny:
Najpierw w 1 litrze wody rozpuszcza się 35 gramów chlorku magnezu.
Butelka z aerozolem lub wkraplaczem (patrz źródła zasilania poniżej)
jest następnie wypełniona do połowy DMSO i dodaje się 2 ampułki
prokainy. Napełnić tę mieszankę powyższą wodą magnezową, aż do
zapełnienia butelki. DMSO nie może mieć kontaktu z tworzywami
sztucznymi! Do przenoszenia płynów z ampułek najlepiej jest używać
strzykawki z kaniulą. Przechowuj to rozwiązanie w ciemnym miejscu!
Do tej mieszanki potrzebna jest szklana butelka o pojemności 100ml!
Zastosowanie roztworu blizny:
Jeśli produkt jest dobrze tolerowany, należy raz dziennie obficie
zwilżać nim blizny (waciki bawełniane lub palce) i pozwolić mu długo
działać, zanim odzież zostanie ponownie nałożona.
Wystarczy zatrzymać pozostałą wodę magnezową lub codziennie brać
szklankę z pełnym rozcieńczeniem w drinku. Jest to wspaniały środek
na oczyszczenie naczyń krwionośnych.
Przy okazji: Każdy ma bliznę: na pępku. Z własnego doświadczenia
mogę tylko powiedzieć, że można zainicjować bardzo intensywne
procesy psychiczne i duchowe. Więc połóż się, uwolnij swój pępek,
dryluj, zamknij oczy i ciesz się!
źródła zaopatrzenia:
patrz www.mms-seminar.com w sekcji "Źródła zaopatrzenia".
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- Chlorek magnezu, DMSO i zestaw dozujący (strzykawka i butelka z
wkraplaczem),\N2 St. Procain Pasconeural 2% 5ml ampułki
(farmacja)
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6. Wniosek
Na podstawie przedstawionych faktów, badań i sprawozdań z
doświadczeń klinicznych konieczne jest uzyskanie następujących
możliwych do zweryfikowania wyników:
- Dwutlenek chloru nie powinien być mylony z czystym chlorem lub
nawet wybielacza chlorowego!
- Dwutlenek chloru nie jest toksyczny i nie jest rakotwórczy!
- W końcu rozkłada się tylko na wodę, tlen i
Sól fizjologiczna.
- Dwutlenek chloru to najlepszy zabójca zarazków na tej planecie!
- Doustne spożycie roztworów dwutlenku chloru ma
brak znanych i trwałych skutków ubocznych!
- Dwutlenek chloru nie jest mutagenny i nie szkodzi potomstwu!
- Poszczególne puszki zgodnie z protokołami aplikacji MMS
zgodnie z
Jim Humble jest bezpieczny! (badanie EPA)
- Czas trwania logów aplikacji MMS według Jim'a
Humble jest bezpieczny! (badanie WHO)
- Dwutlenek chloru ma rozległe pozytywne skutki zdrowotne
Skutki dla organizmu!
- Między innymi dwutlenek chloru jest skuteczny w walce z malarią,
HIV/AIDS, a nawet Ebola!
- Jest to celowa, nieprawdziwa kampania oszczerstw.
MMS w środkach masowego przekazu!
- MMS powinien być stosowany w każdym gospodarstwie
domowym w celu zapobiegania kryzysom.
w magazynie.
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Ponadto, obecnie opracowywane są dalsze rozwiązania w zakresie
MMS, takie jak CDS neutralne pod względem pH lub CDSplus. Są to
roztwory dwutlenku chloru, w których laicy nie muszą już obchodzić
się z chemikaliami o wyższym stężeniu. W ten sposób zagrożenia
wynikające z nieprawidłowej obsługi są w dużym stopniu
wyeliminowane.
Albo nie ma już otwartego, wysokiej jakości dziennikarstwa opartego
na wnikliwych badaniach w krainie poetów i myślicieli, albo fałszywy
obraz dwutlenku chloru jest celowo i świadomie malowany. Dla mnie
ukrywanie ważnych części prawdy jest zdecydowanie tym samym, co
celowe kłamstwo. Moje pytanie: "Cui bono? "Kto na tym zyska?
Podążaj za tropem pieniędzy, a znajdziesz winnych.
Ostateczny wniosek może i powinien być wyciągnięty tutaj przez
każdego z osobna tylko dla siebie. Przedstawiam tu moje osobiste
podsumowanie oparte na sprawdzalnych faktach i źródłach. MMS jest
bardzo wszechstronny i może pomóc od prostych infekcji do chorób
zagrażających życiu, takich jak malaria, zatrucie krwi (sepsa), zatrucie
pokarmowe, zakażenie MRSA, AIDS/HIV, malaria, denga, SARS,
świńska grypa, Ebola, rak i cukrzyca, szybko i skutecznie lub ma
potencjał, aby to zrobić. Jest tak interesujący jako substytut
antybiotyków, ponieważ zabija również zarazki oporne na antybiotyki
bezpiecznie i nie pozostawia żadnych uszkodzeń we florze jelitowej.
MMS może chronić przed znanymi i najprawdopodobniej przyszłymi
nieznanymi zarazkami, do których przypisuje się potencjał pandemii,
czyli światowych epidemii. Jednak największą zaletą jest
prawdopodobnie to, że bardzo wiele osób może stosować MMS
również po prostu na szczęście przy znanych i nieznanych chorobach,
ponieważ nie są znane żadne poważne ostre lub trwałe uszkodzenia
przez doustne przyjmowanie dwutlenku chloru z zalecanymi
protokołami, receptami i dawkami.
Pomimo tych imponujących efektów MMS nie jest dla mnie panaceum.
Nie wierzę, że istnieje coś takiego na poziomie czysto fizycznym.
Zawsze mówię: "MMS daje ci czas i jakość życia. Powinieneś go użyć,
aby znaleźć i rozwiązać duchowo-emocjonalne przyczyny swojej
choroby. W przeciwnym razie używasz lub nadużywasz MMS jak
lekarstwo ortodoksyjne, wyłącznie w celu łagodzenia i tłumienia
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objawów. Jednak tylko leczenie rzeczywistej przyczyny prowadzi do
trwałego rozwiązania lub "całkowitego wyleczenia". Dlatego odsyłam
tutaj do następujących webinarów i e-booków "Back2Balance" i
"Back2Health" z nowymi sposobami powrotu do równowagi fizycznej
i psychiczno-emocjonalnej. W "Back2Balance" wskazuję pięć
głównych dróg (np. kwasica i żużel), które mogą prowadzić do zatrucia
lub objawów niedoboru w organizmie. Na szczęście możesz wrócić na
te wszystkie sposoby i ponownie odnaleźć swoją równowagę.
Back2Health" to nowoczesne, szybkie i skuteczne techniki
odnajdywania i rozwiązywania traum, lęków, fobii, nerwic, psychoz, ale
także tematów takich jak poczucie winy, wstyd, żal i przebaczenie na
poziomie psychicznym i duchowym. Tylko z całą tą wiedzą i tymi
technikami jest, w moim doświadczeniu, pełny obraz całościowego
spojrzenia na zdrowie i chorobę możliwe.

6.1 Seminaria i warsztaty MMS
Tymczasem nie prowadzę już seminariów i warsztatów MMS. Zamiast
tego nagrałem 7-godzinny webinar i udostępniłem go bezpłatnie na
stronie www.mms-seminar.com. Razem z tą darmową książką i
setkami filmów z doświadczeniami w wielu językach, powinno
wystarczyć, aby obsłużyć nawet najbardziej ciekawych ludzi
zainteresowanych MMS-ami. Proszę zarejestrować się tam w celu
otrzymywania
newslettera
i
zapisać
się
do
mojego
niemieckojęzycznego kanału telegramowego AKASHA.TV.
W tym celu organizuję alternatywnie Kongres AKASHA
BACK2HEALTH. Więcej na ten temat można znaleźć pod adresem
www.akasha-congress.com!
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6.2 Webinaria MMS
Aby jeszcze bardziej rozpowszechnić tę ekscytującą wiedzę o
uzdrowieniu, istnieją również webinaria MMS. Są to nagrania wideo
online o tej samej treści, co dwudniowe warsztaty MMS. Dzięki temu
każdy może zaoszczędzić na kosztach podróży, zakwaterowaniu,
wyżywieniu i opłatach za wstęp do warsztatu MMS na miejscu. Nie ma
też już problemów z czasem i przestrzenią. Rozpocznij webinarium
MMS kiedy i gdziekolwiek chcesz i powtarzaj interesujące fragmenty
tak często, jak chcesz. Oszczędzam również na kosztach podróży,
noclegu, wynajmu pokoi oraz częściowo na reklamie takich imprez.
Chętnie przekażę to Państwu, oferując znacznie obniżone ceny na
webinaria MMS. Jeśli doceniają Państwo zalety osobistego spotkania,
to oczywiście są Państwo bardzo mile widziani na moim kongresie
AKASHA BACK2HEALTH na miejscu.

6.3 Osobista konsultacja
Z doświadczeń z moich seminariów nie mogłem uniknąć
holistycznego spojrzenia na zdrowie. Podczas gdy z jednej strony
konieczne mogą być działania na poziomie fizycznym, takie jak
aplikacja MMS, konieczne jest również zajęcie się tematami
powodującymi chorobę na poziomie psychicznym i duchowym.
Niektóre z technik mentalno-emocjonalnych, takie jak oczyszczanie
aury, Power-Light (rodzaj Reiki bez ograniczeń) i CQM (Chińska
Metoda Kwantowa według Gabriele Eckert) osobiście poznałam i
zastosowałam z bardzo ciekawym skutkiem na wolontariuszach. Z
biegiem czasu, mieszanka tych technik i kilku nowych elementów
rozwinęła moją własną technikę "3-Steps-Back". Kiedy tylko nadarzy
się okazja, oferuję te indywidualne sesje i proszę, aby zgłaszały się tylko
osoby, które mają rezonans na te tematy lub dla mnie. Po raz pierwszy
w zasadzie robię oczyszczenie aury i kilka innych rzeczy jak ponowne
połączenie z duszą. To przebudzenie jest, z mojego doświadczenia,
fundamentem. Wtedy ludzie są o wiele bardziej stabilni, a CQM i inne
duchowe techniki są szybsze i bardziej wydajne lub często nie są już
potrzebne. Ta pierwsza sesja może trwać od 1,5 do 3 godzin i jest
wykonywana na zasadzie darowizny. Po tym nie powinieneś robić nic
więcej. W 99% przypadków jest to jak dotąd jedyna sesja, ponieważ po
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jej zakończeniu powinieneś być w stanie samodzielnie zająć się
wszystkimi dalszymi tematami. Uzdrawianie duchowe nie jest techniką
uznawaną przez medycynę ortodoksyjną i nie mogę z góry obiecać
żadnego efektu. Zawsze dzieje się tyle, na ile pozwala na to twoja
dusza. Poza tym ja niczego nie leczę, ale pomagam ci się leczyć.

6.4 Nowa platforma MMS
Funkcjonalność strony www.mms-seminar.com została znacznie
rozszerzona. Po zarejestrowaniu się za pomocą swojego adresu e-mail
lub po prostu za pomocą swojego konta na Facebooku masz dostęp
do wielu darmowych informacji o MMS i innych alternatywnych
środkach i metodach. Oprócz tego e-booka, możesz obejrzeć
bezpłatne webinarium wprowadzające MMS, przeczytać najnowsze
wiadomości MMS lub wymienić się informacjami z innymi
użytkownikami. Ponadto można uzyskać dostęp do aktualnej listy
książek i źródeł zaopatrzenia, jak również do stale rosnącej bazy
danych doświadczeń. Oprócz tych bezpłatnych ofert, dostępne są
również webinaria i e-booki na inne holistyczne tematy zdrowotne za
opłatą.

6.5 Koniec z wezwaniem do składania datków!
Ta książka informuje tylko o alternatywnych środkach i metodach.
Powinna ona dawać nadzieję ludziom w potrzebie i pokazywać
sposoby na wzięcie odpowiedzialności za siebie z powrotem w swoje
własne ręce. Wszystkie te informacje były zbierane przez lata z wielką
miłością, czasem, wydatkami i osobistym wysiłkiem i w większości
przypadków są tutaj przekazywane za darmo.
Jeśli ty, twoja rodzina, twoi przyjaciele lub twoje zwierzęta domowe
otrzymaliście jakąkolwiek pomoc dzięki podanej tu wiedzy, wy również
możecie wspierać rozpowszechnianie alternatywnej wiedzy o
uzdrowieniu w ogóle lub światowej działalności ruchu Jim Humble w
szczególności.
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UPDATE: Zabroniono mi dostępu do wszystkich kont Paypal i
dożywotnio zakazano mi dostępu do tego banku, który nigdy nie był
bankiem. Również konto Ing-Diba zostało anulowane zaraz po
otrzymaniu pierwszej darowizny. Andreas Kalcker i Kerri Rivera mogą
opowiedzieć tę samą piosenkę. Tam widać, jak bardzo ciemna strona
boi się prostej prawdy o dwutlenku chloru.
Z tego powodu wyrzekam się wszelkich darowizn finansowych!
Prawda i tak znajdzie swoją drogę!

6.6 My też potrzebujemy twojej pomocy!
Tłumaczenia
Bariery językowe są jednym z głównych powodów, dla których wiedza
na temat alternatywnych środków i metod często pozostaje lokalna.
Jeśli jesteś wielojęzyczny i chciałbyś, aby treść tego e-booka była
dostępna dla osób w innych językach, proszę pomóż mi przetłumaczyć
lub poprawić tę książkę. Inaczej będę musiał użyć datków. Moim
priorytetem jest tłumaczenie na język angielski, hiszpański, portugalski,
turecki i francuski. Ale również inne języki są bardzo mile widziane.
Dystrybucja
Wiele osób wciąż nie słyszało o wiedzy zawartej w tej książce.
Porozmawiaj o MMS-ie i wyślij ten e-book pocztą elektroniczną.
Pomoc w rozpowszechnianiu tej wiedzy wszędzie, np. w pracy, w
klubach, na innych platformach i portalach społecznościowych.
Okażcie ducha wspólnoty i wnieście swój wkład we wspólne dobro!
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6.7 Uwagi Jima Humble'a
"Wielu z was ma również wrażenie, że na tym świecie dzieje się wiele
złych rzeczy". Jest to również prawdą i w naszych czasach będzie się
nawet nasilać. Starożytna walka pomiędzy dwoma oryginalnymi
biegunami dobra i zła osiąga swój punkt kulminacyjny.
Przepowiedziany tak zwany "złoty wiek" nie przyjdzie sam z siebie.
Żadne wyższe moce jak anioły, istoty energetyczne czy istoty
pozaziemskie, których istnieniu nie zaprzeczam, nie przyjdą nam na
ratunek. To jest nasze własne zadanie. Dlatego jesteś tu teraz. Więc
weź odpowiedzialność za siebie, swoje życie, swoje zdrowie i swoje
środowisko. Po pierwsze, oczyść się na poziomie fizycznym i
psychiczno-duchowym. Następnie połącz się w sieć z osobami o
podobnych poglądach i zapamiętaj swoje prawdziwe zadanie tutaj. Ta
ostatnia wielka, decydująca walka nie zostanie wygrana z żadną bronią,
a także nie na zewnątrz. W tym celu należy wejść do swojego wnętrza
i uznać i zaakceptować, że nie ma większej mocy niż ty w tym
wszechświecie. MMS to nie koniec masztu, to tylko początek..."
(Fragmenty wywiadu z Jimem Humble'em w Meksyku, grudzień 2014)
- END -

159

O autorze
Inż. Ali Erhan - inżynier mechanik i konsultant IT, dzięki
własnemu cierpieniu, doszedł do alternatywnych metod leczenia.
Udane autoterapie MMS i szkolenie trenerskie z odkrywcą Jimem
Humble'em osobiście pokazały mu jego przyszłą drogę. Jako
niezależny kierownik seminarium prowadził wieczorne seminaria i
warsztaty praktyczne na temat "Uzdrowienia z MMS? Tutaj można
dowiedzieć się wszystkiego o Jimie Humble, jego odkryciu, sposobie
działania i zastosowaniu MMS lub dwutlenku chloru. Krytycznie
zwraca się uwagę na szanse, ale także na zagrożenia i skutki uboczne
oraz granice MMS, które wykraczają daleko poza znane dotychczas
publikacje. Ponadto szczegółowo opisuje on nowsze rozwiązania, takie
jak znacznie lepiej tolerowane i neutralne pod względem ph- CDS
(Chlorine Dioxide Solution). Ważne jest dla niego, aby ponownie
wzmocnić osobistą odpowiedzialność każdego człowieka i przekazać
całościowy obraz zdrowia i procesu zachorowania.
...i jest nas coraz więcej!

Odpowiedź brzmi 42.
Miłość jest odpowiedzią!
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