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Героите на човечеството
 

Много хора са платили висока лична цена за изследването,
разработването, прилагането и разпространението на алтернативни
средства и методи. Те загубиха работата си, репутацията си, състоянието
си, домовете си, семействата си, свободата си, здравето си, а някои дори
живота си.
 
Въпреки това повечето от тях продължиха да представляват техните
възгледи и интереси до края. Някои имена идват на ум веднага, други
пионери са били активни по време, когато не е имало интернет, за да
разпространяват своите открития или тяхното преследване и потискане.
Ето защо би било несправедливо тук да се споменат изрично само
няколко имена и по този начин да се изтъкнат те.
 
Какво е накарало всички тези хора да продължат да работят въпреки
всички преследвания и заплахи? Съпричастност и благотворителност!
Примерно: "Знам нещо, което може да помогне на много хора да
облекчат страданията си или да ги спаси от преждевременна смърт, и не
мога да спя спокойно, докато целият свят не узнае поне за тази
възможност. «
 
По тази причина за мен такива хора са герои на човечеството и
хуманността. Ние и поколенията след нас дължим много на тези
пионери и затова трябва да си спомняме за тях по-често!
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Изявления за изцеление, отказ от
отговорност и лицензи
 
Информацията в тази книга, електронна книга, на нашите уебсайтове
или на нашите семинари и работни срещи е само с информативна цел и
не е лекарство или заместител на медицинско лечение. Рискът, свързан с
неправилна диагноза или лечение, може да бъде намален само чрез
консултация с медицински специалисти. Терапията, диагностиката и
лечението на заболявания са запазени по закон изключително за лекари,
алтернативни лекари и психотерапевти.
 
Ако на нашите страници или в нашите събития се споменават
индикации, дози или приложения на определени процедури, не се поема
отговорност за възможни медицински намерения или процедури.
Препоръчва се потребителят да се консултира със специалистите,
изброени по-горе, за да определи дали насоките и препоръките са
приложими в конкретния случай. Всяко приложение, дозировка или
терапия е винаги на собствена отговорност и риск на потребителя.
 
Съдържание на книгата/е-книгата/онлайн офертата
Авторът/преподавателят Дипл.-Инж. Али Ерхан не е лекар или
алтернативен специалист, а машинен инженер и IT специалист. В тази
книга, електронна книга, на своите семинари и работни срещи той ви
представя резюме на литературата и изказвания от личното си обучение
за MMS треньори с откривателя на MMS Джим Хъмбъл.
 
Освен това, в книгата са използвани данни от интервюта с д-р Андреас
Калкер, Кери Ривера, Лео Коехоф и д-р Антие Освалд, както и от
допълнителни проучвания. Всичко това трябва да ви служи като
свободно и самоопределящо се същество само като информация за
отговорни действия. Авторът/преподавателят не дава препоръки на
никого да прави или да се въздържа от правене на нещо. Авторът/
преподавателят не е открил или намерил никакви средства -или методи и
не е лекувал никого, освен себе си.
 
Авторът/преподавателят не носи отговорност за каквито и да било щети,
произтичащи от прилагането на описаните тук методи, особено за
подобряване или влошаване на здравословното ви състояние. Тези



публикации и събития служат само за обсъждане и разпространение на
завладяващи лечебни знания. Авторът си запазва правото да не носи
отговорност за актуалността, коректността, пълнотата и качеството на
предоставената информация. Поради това исковете за отговорност за
вреди, причинени от използването на предоставената информация,
включително всякакъв вид непълна или неточна информация, ще бъдат
отхвърлени.
 
Трябва да се спазват инструкциите за употреба и предупрежденията,
както и информационните листове за безопасност на посочените агенти.
Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. Авторът си
запазва изрично правото да променя, допълва или изтрива части от
страниците или цялата оферта без отделно обявление или да прекрати
временно или постоянно публикуването.
 
Препратки и връзки
В случай на преки или непреки препратки към външни уебсайтове
(хипервръзки), които са извън зоната на отговорност на автора,
задължението за отговорност ще влезе в сила само ако авторът е знаел за
съдържанието и за него е било технически възможно и разумно да
предотврати използването в случай на незаконно съдържание. С
настоящото авторът изрично декларира, че към момента на създаване на
връзките на свързаните страници не е установено незаконно
съдържание.
 
Авторът няма никакво влияние върху настоящия и бъдещия дизайн,
съдържание или авторство на свързаните страници. Поради това с
настоящото той изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички
свързани страници, които са били променени след поставянето на
връзката. Това изявление се отнася за всички връзки и препратки,
поставени в рамките на собствената интернет оферта, както и за външни
записи в книги за гости, дискусионни форуми, директории за връзки,
списъци за кореспонденция, създадени от автора, и във всички други
форми на бази данни, до чието съдържание е възможен външен достъп.
 
За незаконни, неправилни или непълни съдържания и по-специално за
вреди, които се развиват от използването или Nichtnutzung на такъв вид
представена информация, само предлагащата страна, към която се
отнася, е отговорен по-специално, че, който се отнася над ляво към
съответната публикация само.



 
Авторско право и право на търговските марки
Авторът се стреми да спазва авторските права върху изображенията,
графиките, звуковите документи, видеопоредиците и текстовете,
използвани във всички публикации. Освен това той се старае да използва
изображения, графики, звукови документи, видеопоредици и текстове,
създадени от него, или да прибягва до свободни от лиценз графики,
звукови документи, видеопоредици и текстове.
 
Всички марки и търговски марки, споменати в електронната книга или в
интернет офертата и, ако е приложимо, защитени от трети страни,
подлежат без ограничения на разпоредбите на съответно действащия
закон за търговските марки и на правата на собственост на съответните
регистрирани собственици. Самото споменаване на търговска марка не
означава, че тя не е защитена от правата на трети страни! Авторските
права за публикуваните обекти, създадени от самия автор, остават
единствено за автора на страниците. Всяко търговско копиране или
използване на обекти като диаграми, звуци или текстове в други
електронни или печатни публикации не е разрешено без съгласието на
автора.
 
Правна валидност на настоящия отказ от отговорност
Този отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от книгите,
електронните книги и интернет публикациите, от които сте били
препратени. Ако части или отделни условия на това изявление не са
законни или правилни, съдържанието или валидността на останалите
части остават незасегнати от този факт.
 
Лицензи за безплатната версия и платената пълна версия
Авторът е решил да предостави цялата книга на общността безплатно
като електронна книга. Пълната версия е достъпна за изтегляне в PDF
формат или в обичайните платформи за електронни книги и съдържа
всички важни факти, актуални рецепти и протоколи за прилагане, както
и рискове и странични ефекти по темата за MMS.
 
Освен това ще намерите интересна информация за MMS, част от която
никога досега не е била публикувана в книги. В съдържанието можете да
видите дали има и интересни теми за вас. Пълната версия е достъпна и
като печатна версия с твърди или меки корици и на всички платформи
за електронни книги за мобилни устройства. С практичната версия на



електронната книга винаги имате под ръка всички практически знания за
MMS на вашия смартфон или таблет, например когато пътувате или сте
на почивка.
 
Авторските права върху съдържанието на тази книга се притежават от
автора Dipl.-Ing. Ali Erhan. Въпреки това можете свободно да предавате
електронната книга, например по електронна поща, за изтегляне или
като печатна версия за лични цели, на толкова любящи хора, на колкото
пожелаете, при условие че нищо не е премахнато, добавено или
променено. Разпространението е винаги безплатно и безусловно.
Разпространението на платената пълна версия като печатна версия е
запазено само за автора. Прилагат се изключително правата на
съответните платформи за разпространение.
 
Списък на източниците и литературата
Всички твърдения в тази книга се основават на проучвания, публикации
или други проверими твърдения на трети страни. На уебстраницата
www.mms-seminar.com можете също така да гледате безплатно почти
седемчасовия уебинар "Лечение с MMS?". В края на всяка глава под
изброените факти ще намерите както директна връзка, така и връзка към
архивна версия.
 
 
 
ВНИМАНИЕ: Преводи
Тази книга е написана първоначално на немски език. След това тя беше
преведена машинно на много езици, които можете да изтеглите онлайн
от платформата www.mms-seminar.com. Ръчно коригираните версии
винаги се разпознават по добавената буква R към версията, т.е. версия
5.5.7-R. Ако автоматичният превод е нечист, неправилен или подвеждащ,
авторът е свободен от всякаква отговорност. Моля, проверете спорните
пасажи на другите езици или на оригиналния език. Ако владеете езици
много добре, можете да получите версията в Word от мен и да направите
корекциите сами.
 

 



Предговор
 
MMS приложенията за хора и животни стават все по-популярни. Водени
от собствените си успехи, MMS често се препоръчва на други. Така че
все повече заинтересовани хора идват в MMS. Тогава те имат голяма
жажда за знания. За съжаление старата и новата информация за MMS-
приложенията се разпространяват една до друга в интернет и отчасти си
противоречат. Някои стари протоколи за приложение се дозират твърде
високо и водят по-бързо до предотвратими неприятни странични
ефекти.
 
Затова Джим Хъмбъл изрично препоръчва да не се използват
старите протоколи от първата му книга "Пробивът"! В моите
семинари често се сблъсквам с това, че начинаещите работят с тези
напълно остарели протоколи, нямат никакъв или почти никакъв успех с
тях и се отказват преждевременно в разочарование. За съжаление има и
много уебсайтове с тази остаряла информация за MMS. Ето защо тази
книга или електронна книга има за цел бързо и изчерпателно да запознае
както старите, така и начинаещите с актуалното състояние на познанията
за световното семейство на MMS. Така че, ако сте получили тази
електронна книга от приятели или познати, винаги проверявайте на
адрес www.mms-seminar.com дали и вие имате най-новата версия и я
изтеглете безплатно, ако е необходимо.
 
Всяка нова версия се разраства и съдържа нови глави с основи или нови
доклади за опита с MMS за приложение в областта на здравето на хората
и животните. Освен това се увеличават и практическите съвети за
използване на продуктите с хлорен диоксид в дома, градината и на
почивка. Освен това всяка нова версия съдържа корекции на грешки и
разширения на публикуваните преди това глави.
 
Тази книга е съставена много старателно в продължение на години и е
резултат от работата на една общност - световното семейство на MMS.
Помогнете ни, като допринесете с конструктивна критика, значими
доклади за опита или дори нови съвети за MMS!
 
За всички нови участници искам да ви помоля да проучите наистина
внимателно прегледа на пазара на продукти с хлорен диоксид, тяхното
активиране и протоколи за приложение. Тук се допускат най-често
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срещаните грешки. Приложенията с MMS или хлорен диоксид не са
подходящи за извършване на незабавно самолечение с бегъл поглед в
книгата. Ако знаете какво правите, с този универсален, но също така и
неприятен на вкус и мирис препарат имате неподозирани възможности.
 
Пожелавам ви изцеление на всички нива според волята ви и плана
на душата ви!
 
HeartLight
Вашият Али Ерхан
 
... и ние ставаме все повече и повече!
 
 
 



Предговор 2020
 
2020 г. донесе големи сътресения на цялото човечество. Изведнъж
здравето на всички хора на тази планета сякаш беше застрашено от
патоген, наречен Covid-19. Този патоген от семейството на корона
вирусите предизвика пандемия почти едновременно с първата си поява.
Не искам да навлизам в последната битка между доброто и злото, която
бушува на заден план, и в политическите мотиви на отделните агитатори
- други автори със сигурност могат да се справят по-добре с това.
Доколкото ми е известно, това е планирана пандемия с поне два
различни опасни патогена.
 
При първата вълна Европа изглежда е получила почти само безвредния
вариант. Тук пандемията се разпространяваше по-скоро чрез крайни
преувеличения в медиите, неподходящи за диагностика PCR тестове и
прекомерни ограничения в ежедневието. За разлика от тях, от други
части на света, като Боливия и Мексико, бяха докладвани съвсем
различни шокиращи неща. Според Андреас Калкер тук заразените хора
и лекарите умират като мухи на хиляди. Твърди се, че дори специалните
маски за лекари не са осигурявали никаква защита. Едва в тази беда, при
смъртна заплаха за собствения живот, някои лекари си спомниха за
многобройните лекции на Андреас Калкер в Южна Америка на тема
MMS/CDS/хлорен диоксид. Те се свързват с него, след което го приемат
орално и много от тях оцеляват след тежкото заболяване. Сега натискът
на страданието е толкова голям, че все повече лекари използват CDS и
успехите се разпространяват като горски пожар. Според Андреас Калкер
това дори е довело дотам, че CDS е бил набързо одобрен със закон в
Боливия за лечение на пациенти с Covid 19. В резултат на това само за
два месеца смъртността на пациентите е намалена от над 90 процента на
по-малко от четири процента.
 
Разтворите на хлорен диоксид вече се произвеждат в големи количества
от университетите в Боливия и се раздават на населението и клиниките в
по-голямата си част безплатно. В края на 2020 г. Андреас Калкер съобщи,
че вече има международна медицинска асоциация, която обединява
почти 4000 лекари от над 20 държави, и че са докладвани над 140 000
успешни лечения на страдащи от Covid 19. След четири дни перорално
лечение всички пациенти са без симптоми и извън опасност от смърт.
Фактът, че най-вероятно никога не сте чували за това във вашите медии,



говори много за фармацевтичната индустрия, средствата за масова
информация и политиката и техните програми. Съществува просто,
евтино, безопасно, високоефективно и надеждно средство за справяне с
най-голямата заплаха за човечеството - MMS/CDS, и това знание се
разпространява много бавно.

Станете герой! Спасявайте животи! Не е нужно да сте лекар или лечител.
Всичко, което трябва да направите, е да изпратите тази книга на колкото
се може повече приятели и познати. Ако те направят същото, тази
информация в крайна сметка ще намери човек, на когото може да се
помогне да се спаси от неминуема смърт и/или да намали страданието
си! Тогава ще трябва да ви благодари за това. Това е моят стремеж вече
повече от девет години. Бях нападнат за това, осъден и претърпях
значителни икономически загуби. Но и до ден днешен това ме кара да се
чувствам добре. Вярвам, че ще постъпите правилно.



1. лечение с MMS?
 
Това е пълната версия V5.5.7 на книгата/е-книгата Лечение с MMS?
Винаги можете да разпознаете ръчно коригираните версии на преводите
по добавената буква R към версията, т.е. версия 5.5.7-R.
 
Спрете! Преди да продължите, първо проверете дали разполагате с най-
новата версия. Винаги можете да изтеглите безплатно най-новата версия
като PDF файл на адрес www.mms-seminar.com. Печатните версии и
електронните книги за Apple, Google Android и Amazon Kindle също са
винаги актуални и свързани там. Това не е задължително, но ако се
абонирате за бюлетина там, винаги ще получавате най-новата версия и
най-новата информация навреме.
 

1.1 Конвенционална медицина и лична отговорност
 
Съвременната ортодоксална медицина днес има две лица за мен. Дясното
лице е лицето на хирургията и занаятчийството. Развитието през
последните 50 години е доста бързо. Дори в случай на сложни и тежки
наранявания, например в резултат на автомобилна катастрофа,
функционалността на костите, ставите, сухожилията, нервите,
кръвоносните съдове и кожата много често може да бъде възстановена до
над 90 процента. Уважение! В това отношение се радвам, че живея в
наши дни. Спешната и интензивната медицина са спасили живота на
много хора.
 
За съжаление все още съществува лявото лице на конвенционалната
медицина: изключително доходоносният опит за лечение на болести с
изкуствени вещества, които не се срещат в природата. В продължение на
50 години тук всъщност съществува само моделът F, без да има бързо
развитие или пробив, както в хирургията. По принцип добре познати и
високо ефективни естествени активни вещества умишлено се
омаловажават, забраняват се от пазара и се заменят с изкуствено
произведени вещества, които имат слаб или никакъв ефект и причиняват
значителни странични ефекти. Но тъй като са нови и изкуствени, те
могат да бъдат патентовани и по този начин да се продават с безобразно



високи маржове на печалба (в никоя индустрия няма по-високи
маржове!).
 
За съжаление пациентът остава на заден план.
 
Освен това в миналото личната отговорност е била изцяло в собствените
ръце. През последните 50 години бяхме превъзпитани така, че да тичаме
при лекаря за всяка дреболия и да предаваме не само сакото си, но и
личната си отговорност в чакалнята на гардероба. Тогава сме само в
ролята на жертвено агне и чакаме напрегнато някои лабораторни
стойности и тяхното тълкуване от лекаря, за да може той да прецени по-
нататъшната ни съдба.
 
Ако изпратите един и същ пациент с едни и същи симптоми при пет
различни лекари, понякога ще получите пет различни диагнози и пет
различни предложения за лечение. От "оперирай веднага" през
прилагане на лекарства до "първо се прибери вкъщи и го наблюдавай
известно време" - всичко може да е налице. Наистина ли този подход е
научно обоснован? И най-вече: къде е точната повторяемост при
прилагането на тези знания? Това обаче не бива да е упрек към
лекуващия лекар.
 
Възможностите за повлияване на развитието на болестите са много по-
сложни, отколкото обикновено се преподава; освен това всеки човек е
индивид с много индивидуални физически характеристики. Освен това
от значение е и кога е преминал обучението на лекаря и какъв е неговият
опит. Но за пациента това често означава разликата между "крак без крак
и крак с крак" или е въпрос на оцеляване.
 
В същото време страничните ефекти на лекарствата и лекарските
грешки са най-честата причина за смърт, особено в богатите страни
(вж. проучването "Смърт от лекарствата").
 
Затова днес отново е много важно да не гледаме на лекаря като на
полубог в бяло, а като на добър съветник. Ако тогава човек има съветите
на няколко съветници, не бива да се оставя да бъде воден от страха, а от
интуицията, която му подсказва каква терапия би искал да приложи.
Защото повечето смъртни случаи на тази планета не са причинени от
рак или сърдечносъдови заболявания, а от болестта на страха.
 



Страхът ви изважда от центъра, от равновесието и отнема силата ви.
Само тогава микробите и болестите имат шанс. Ето защо още в началото
получавате двата най-важни съвета за оцеляване:
 
1. винаги се доверявайте, доверявайте се на интуицията си и
слушайте какво ви казва сърцето, а не програмираното ви
подсъзнание!
 
2. отново поемете отговорност за себе си и за тялото си - укрепете
здравето си сами чрез знания!
 
Това могат да бъдат най-важните стъпки за пълното ви излекуване и
често допринасят повече за успеха, отколкото неохотното понасяне на
предполагаемо по-добрата терапия.
 
Фактите:
- Изследване на смъртността от лекарства (смърт от лекарства и лечение)
 
Източници и библиография
Всички твърдения в тази книга се основават на проучвания, публикации
или други проверими твърдения на трети страни. На уебсайта
www.mms-seminar.com можете да резервирате уебинара Лечение с
MMS? Там ще намерите за всеки източник, посочен в края на главата под
факти, както директна връзка, така и връзка към архивирана версия.



1.2 Какво представлява MMS?
 
Хлорният диоксид е най-силното средство за унищожаване на вируси и
бактерии, познато на човечеството, и от десетилетия се използва по
целия свят, наред с другото, за цялостна и безопасна дезинфекция на
питейна вода. Самолечението на болести с фармацевтично неодобрения
MMS и неговата действителна активна съставка хлорен диоксид станаха
известни по целия свят през последните години благодарение на книгите
на Джим Хъмбъл.
 
Американецът от САЩ Джим Скромник е колоритна личност с много
професии. След като е работил като инженер за НАСА и други, той се
занимава с оптимизиране на минните процеси в златните мини. Написал
е и няколко книги по темата. Един ден той отново е на една от
експедициите си в златните мини дълбоко в джунглата, на пет дни път от
всякаква цивилизация, когато двама от колегите му се разболяват от
малария. Но тъй като в този район не би трябвало да има малария, те не
носеха със себе си никакви успокояващи лекарства (няма
конвенционално лекарство срещу малария).
 
Затова той направил опис на носените предмети и средства и попаднал
на стерилизатор за питейна вода. Той подхожда към проблема съвсем
логично, има блестяща идея и успява успешно да лекува малария със
стерилент, както по-късно описва в книгата си "MMS - пробивът".
 
Всъщност той подходи към въпроса доста инженерно. Трябва да знаете,
че инженерите са мързеливи съвременници - позволено ми е да го кажа.
Когато трябва да се реши даден проблем, инженерите винаги започват с
търсене на подобни, вече известни проблеми и проверяват дали
наличните там решения могат да бъдат приложени или адаптирани към
настоящия проблем.
 
Основната идея на Джим Хъмбъл при откриването на MMS
следователно е следната: Съществува добре познатият проблем със
силно замърсената вода, която искате да използвате за пиене. Вече
разработеното решение е дезинфектант за питейна вода, който надеждно
унищожава всички патогени дори в силно замърсена вода, така че водата
да може да се пие без колебание. Актуалният проблем е маларийното
заболяване на служителите, причинено от патоген, който ги разболява.



Човешкото тяло се състои от около 70 до 80 процента вода. Логическо
решение: Защо агент, който убива всички микроби в питейната вода, да
не може да убие болестотворните микроби във водата, т.е. в кръвта или
интерстициалната течност на човек или животно? Поради липсата на
алтернативи и животозастрашаващото състояние на служителите,
теорията бързо се превръща в практика и служителите приемат разреден
разтвор през устата.
 
В рамките само на четири часа всички симптоми на малария - до треска и
болка - изчезнаха. Няколко дни по-късно самият Джим Хамбъл се
разболява от малария и отново успява да се излекува бързо с това
лекарство. Едва по-късно той открива действителната активна съставка
на този дезинфектант, а именно хлорния диоксид, и използва различни
препарати, за да го произведе от минерала натриев хлорит (MMS).
 
Той действа незабавно и многократно при малария. Джим
разпространява това знание сред много африкански народи и
многократно е преследван за това. Едва по-късно потребители от цял
свят му съобщават, че MMS може да се използва много успешно и при
много други заболявания като грип, остри или хронични възпаления на
пикочния мехур, на гърлото, на зъбите и на корена на зъбите до
хранителни и кръвни отравяния, както и при чревни гъбички.
 
Въз основа на многобройните свидетелства изглежда, че микробите и
отравянията са причина за много повече заболявания (например рак и
диабет), отколкото е известно на конвенционалната медицина. Много
бързо около Джим се събраха хора, които постигнаха успехите, и по
съвсем небюрократичен начин се създаде световно MMS-семейство. Към
това семейство принадлежат не само активни миряни, но и многобройни
високопоставени експерти от най-различни области. Целта на това
световно движение за MMS е да разпространи тези лечебни знания.
 
Колко бързо се разпространиха тези знания и колко много хора по света
вече знаят за MMS и ги използват успешно, показваме с няколко цифри:
В края на 2014 г. семейството на MMS наброяваше над 2051 активни
членове в 163 бази в 110 държави. Общо 1465 души са били обучени в
използването на MMS, а в момента има 82-ма инструктори по MMS, сред
които аз бях един от първите. Според мен единственото нещо, което
може да обедини толкова много хора от толкова различни раси, езици,
религии и култури за толкова кратко време, е проверимият и повторяем



ефект на MMS. Само в немскоговорящия свят вече има над 18 книги
MMS с общ тираж над 300 000 (към 2014 г.). На моите семинари и
работни срещи по MMS редовно присъстват лекари, ветеринари,
зъболекари, алтернативни лекари, фармацевти и психотерапевти, но
също така и съдии, адвокати, следователи и патолози, които седят до
заинтересовани лаици, които са впечатлени от убедителната логика на
представеното. Следователно феноменът на масовото въображение може
да бъде напълно изключен при MMS.
 
Нека се върнем към въпроса какво всъщност представлява MMS. MMS
или активното му вещество хлорен диоксид не е растителен, не е
органичен и според Джим Хъмбъл не е и хомеопатичен. Всъщност той
изобщо не се вписва в съвременната тенденция за щадящи средства и
методи и въпреки това се приема напълно от все повече представители
на тези области.
 
Хлорният диоксид (ClO2) е просто химично съединение, състоящо се от
един хлорен и два кислородни атома. Той е силно летлив газ, по-тежък
от въздуха. Затова обикновено се произвежда от минерала натриев
хлорит (да не се бърка с натриев хлорид = готварска сол) с помощта на
активираща киселина малко преди употреба. При стайна температура
той е кехлибарен газ с остра, подобна на хлор миризма, подобна на тази
на закрит плувен басейн.
 
Но за разлика от чистия хлор, хлорният диоксид е нетоксичен! Това
е много важно, тъй като несправедливите критици обичат умишлено да
го бъркат с чистия, токсичен хлор или с хлорната белина. Хлорният
диоксид се разгражда след кратко време, дори след употреба, на
компонентите вода, кислород и безвредна готварска сол. Хлорният
диоксид е известен от 1811 г., добре проучен е по отношение на
широколентовия си ефект и безвредността си и се използва в цял свят,
наред с другото, като безхлорен избелващ агент в целулозната
промишленост, за дезинфекция на хранителни продукти, както и за
дезинфекция на питейна вода.
 
Така че Джим Хъмбъл не е измислил нищо ново, а просто е използвал
нещо познато по различен начин. По този начин той не е трябвало да
доказва, че тя действа, нито че е безвредна!
 



Продуктите за дезинфекция на питейна вода на базата на хлорен
диоксид са законно достъпни за промишлена и частна употреба.
Описаните тук здравни приложения, т.е. използването на търговски
продукти за дезинфекция на питейна вода за други цели, се извършват от
всеки на негова отговорност.
 
Опитите на прекалено ревностните критици да забранят MMS или
хлорния диоксид като неодобрен лекарствен продукт вече неколкократно
се провалиха на съдебно ниво, тъй като съществуват и много напълно
законни области на приложение на продуктите с хлорен диоксид.
 
Въпреки това властите във връзка с клеветнически кампании в медиите се
опитват отново и отново, а според мнението на някои специалисти
юристи отчасти напълно незаконно, да спрат, възпрепятстват или
сплашват доставчиците. Тук публично достъпните и проверими факти
трябва да ви помогнат да си съставите собствено мнение по тази тема.



1.3 Как работи MMS?
 
Хлорният двуокис, приет през устата или през кожата, навлиза в
организма чрез кръвната плазма, а не както се предполага - чрез
червените кръвни телца - навсякъде. Това означава, че с MMS изведнъж
получаваме хлорен диоксид като втора система, която може да пренася
кислород в организма.
 
MMS или неговата действителна активна съставка хлорният диоксид е
окислител, което означава, че отнема електрони от партньорите си в
реакцията и по този начин разрушава тяхната биохимична структура. По
този начин бактериите, гъбичките, акарите, спорите, прионите (СЕГ) и
малките паразити се унищожават безопасно. В случая с вирусите
изглежда, че спира размножаването им, като блокира протеините.
 
Интересно е да се отбележи, че хлорният диоксид (ефективност
99,9999%) дезинфекцира около хиляда пъти по-пълноценно, отколкото
например добре познатият домакински почистващ препарат Sagrotan
(ефективност 99,9%). Изглежда, че тази изключително висока
почистваща способност е свързана и с факта, че молекулата на хлорния
диоксид е в състояние да отнеме пет електрона от партньора в реакцията
(зародиш).
 
"Ако MMS убива всички бактерии, тогава да, трябва да атакува добрите
ми чревни бактерии. " Това е най-често срещаното възражение срещу
пероралния прием на MMS. Въпреки това обобщените доклади от опита
показват, че MMS не уврежда добрата чревна флора дори при по-
продължителен прием. Това е потвърдено и от ветеринарния лекар Дирк
Шрадер чрез проби от изпражненията на куче преди и след лечение със
CDS.
 
Нямаме научно доказани обяснения за това, но имаме правдоподобни и
логични модели за обяснение: хлорният диоксид е окислител.
Водородният пероксид и озонът са много силни окислители и могат да
унищожат телесните клетки, както и добрите бактерии. Следващият по-
слаб окислител е кислородът. Клетките на тялото ни и добрите чревни
бактерии (редокс потенциал 1,45 волта) са в състояние да запазят
електроните си при наличието на кислород - силен окислител. Тази



способност за задържане на електрони се нарича окислително-
редукционен потенциал.
 
В противен случай всяко вдишване би убило хиляди клетки в тялото ни.
Хлорният диоксид е много по-слаб окислител. Така че, ако клетките
могат успешно да защитят електроните си срещу силен окислител, те
могат да го направят още по-успешно срещу по-слабия хлорен диоксид
(окислително-редукционен потенциал 0,95 волта).
 
Интересно е, че повечето патогенни микроорганизми (между другото,
болестотворните микроорганизми често са анаеробни и обикновено не
използват кислород) имат по-нисък окислително-редукционен
потенциал от хлорния диоксид и следователно се атакуват първо от
MMS. В протоколите за приложение на MMS обикновено се
препоръчват само концентрации, при които се запазва добрата чревна
флора.
 
Заключение: Хлорният диоксид не атакува клетките на тялото или
"добрите" бактерии!
 
Цитат от клиниката Seegarten в Швейцария, която от години успешно
използва MMS/хлорен диоксид под формата на патентования
диоксихлор:
 
"При допир с вируси, бактерии и гъбички диоксихлорът произвежда атомен кислород
(О1), чрез който се разрушават защитните мембрани на повечето микроорганизми
(напр. при вируса на полиомиелита още при концентрация под 1 ppm = 1 молекула
хлорен диоксид сред 1 милион водни молекули!). Действието на диоксихлора също
така унищожава освободените рибо- и дезоксирибонуклеинови киселини, особено
техните гуанинови нуклеинови бази. Това надеждно предотвратява образуването на
нови поколения микроорганизми. «
 
MMS може също така да елиминира тежките метали и други токсини от
околната среда чрез окисляване или да ги направи водоразтворими чрез
образуване на соли и по този начин да ги изхвърли с урината. Поради
това тя има дезинфекциращо, детоксикиращо и елиминиращо тежките
метали действие. Освен това изглежда, че значително увеличава общия
метаболизъм на организма чрез активиране на митохондриите и на
електрическо ниво.
 



Всички процеси в тялото се зареждат с енергия и се ускоряват. Чрез
елиминирането на много източници на възпаления и неутрализирането
на отделителните продукти на тези микроби, които ни замъгляват, се
постига приятна яснота и бдителност на умствено-емоционално ниво и
по този начин се дава възможност да се отработят евентуално дълго
трупани проблеми в тези области.
 
При много видове рак електроцентралите на клетките, които изгарят
захар - митохондриите, са изключени. След това захарта се използва
само за алкохолна ферментация. Това води и до тежко локално отравяне
с клетъчни токсини. Подобно на канадските изследвания на
дихлорацетат (DCA), химически роднина на хлорния диоксид, хлорният
диоксид може да стимулира и възстанови функцията на митохондриите,
особено в този случай. От друга страна, туморните клетки извършват
самоубийство - програмирана клетъчна смърт (апоптоза). За разлика от
DCA обаче хлорният диоксид не предизвиква странични ефекти, като
например изтръпване на краката, дължащо се на активните хидрогени.
 
Петте ефекта на MMS/хлорен диоксид:
 

1. Унищожаване на всички видове патогенни микроорганизми чрез
окисление

2. Елиминиране и изхвърляне на тежки метали (образуване на соли)
    
и токсини от околната среда

3. Увеличаване на общия електрически оборот на тялото (повече
енергия!)

4. програмирана клетъчна смърт на раковите клетки (апоптоза) чрез
активиране на митохондриите и допълнителен кислород в
клетка

5. намалява прекомерното подкиселяване на организма чрез
допълнителен кислород

6. има рН-селективен ефект! Предпочита да освобождава кислород
в тялото, където е най-киселинно рН. Интересно: Навсякъде,
където има рак, той е с киселинно pH!

7. насърчава пробуждането на духовността (да, точно така, повече за
това на друго място).
повече за това на друго място)

 



Заключение: MMS действа много по-целенасочено и широкообхватно,
отколкото например антибиотиците, и има още едно огромно
предимство: MMS убива и всички генетично мутирали микроби. По този
начин резистентността към антибиотици, като например сегашното
животозастрашаващо разпространение на микробите MRSA в болниците
(или при замразените пилета, например), губи своя ужас.
 
Фактите:
- Книга Лечението е възможно, д-р Андреас Калкер
- Лекарят по онкологични заболявания д-р Хелмут Елайтер
- Клиника Зеегартен Швейцария
- Биологичен център за тумори Allgäu
- Проучване на диоксихлор
- Армията на САЩ: Хлорен диоксид срещу ебола
- Компания ChlorDiSys



1.4 Рискове и странични ефекти
 
Когато се приема през устата, хлорният диоксид не действа в организма
повече от два часа.
 
След това се разгражда на кислород, вода и готварска сол - всички
естествени съставки на кръвта.
 
Така че изобщо не остават остатъчни компоненти, както е при
лекарствата, които трябва да се разградят или изхвърлят от организма.
Основните странични ефекти могат да бъдат гадене до повръщане и
диария в случай на предозиране. Това често е краткотрайно. Изглежда,
че това не се дължи на непоносимост към действителната активна
съставка, а просто на това, че тя е твърде подробна.
 
Големи количества остатъчни отпадъци от убитите бактерии и гъбички
плуват в кръвта и трябва да бъдат изхвърлени. Това задейства алармата за
отравяне в организма и той започва своята програма за спешна помощ,
като изпуска всичко горе-долу. При MMS става въпрос само за частично
активиран натриев хлорит, който може да се реактивира в стомаха в
зависимост от киселинните условия още в продължение на часове и да
произвежда допълнително хлорен диоксид. Това не се отнася за готови
за употреба CDS или активирани CDSplus®.
 
Според д-р Андреас Калкер няколкото смъртни случая, известни в
литературата във връзка с хлорния диоксид, се дължат само на вдишване
на голямо количество хлорен диоксид (например дефект в техническа
система) - нито един смъртен случай не се дължи на орално поглъщане
на воден разтвор на хлорен диоксид.
 
Мога да извлека още един страничен ефект от препоръките, които ми
бяха докладвани: Кожен обрив. При някои хора процесът на
детоксикация вероятно се осъществява и чрез кожата. Това може да
доведе до червеникав, сърбящ обрив. Това е само временно и досега
винаги се е лекувало без трайни увреждания. Все още не е изяснено дали
става въпрос за най-малките паразити, които напускат тялото, или за по-
агресивни токсини.
 



При експеримент с животни на плъхове са давани да пият 400 mg хлорен
диоксид в продължение на седмици. Дозата от 400 mg съответства на
десет пъти по-висока доза от тази, която би използвал човек. Нито едно
от животните не е умряло, нито е имало друго заболяване. В контролната
група без хлорен диоксид няколко животни са умрели.
 
Така че приемът на хлорен диоксид всъщност увеличава
продължителността на живота.
 
Така че дори при десетократно предозиране нямаше признаци на
отравяне или смърт. Изследователите били изненадани, че плъховете
дори пиели доброволно разтвора на хлорен диоксид. Никой плъх не е
заболял от рак.
 
Следователно активната съставка хлорен диоксид не е нито
токсична, нито канцерогенна дори при десетократно предозиране.
 
По-късно един развъдчик на зайци дава на няколко хиляди животни по
400 mg хлорен диоксид за дълъг период от време. Не е имало нито една
мутация и е имало повече и по-здрави потомци (по-голямо тегло при
раждане).
 
Така че хлорният диоксид също не е мутагенен (променящ гените)
и не може да увреди плодовитостта.
 
Според Андреас Калкер дозата от 400 mg съответства на около
четири години прием на хлорен диоксид при хората!
 
Фактите:
- Книга The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Клинично тествана книга MMS
 
 
 



1.4.1 Предупреждение на Федералната служба за оценка
на риска
 
За пълнота и справедливост трябва да се спомене, че Федералната служба
за оценка на риска (BfR) е издала предупреждение от 02.07.2012 г.
относно MMS.
 
Становище № 025/2012 на BfR от 2 юли 2012 г. (извлечение)
"Miracle Mineral Supplement" ("MMS") се предлага за продажба в интернет
като разтвор в две малки бутилки. Според доклади от чужбина този
продукт може да засегне здравето на потребителите. Има съобщения за
стомашно-чревни смущения, като коремна болка, гадене, повръщане и
диария, понякога с нарушения на кръвното налягане и значителна загуба
на течности. Прекият контакт с неразреден или неправилно смесен готов
за употреба разтвор може да доведе до дразнене на кожата и лигавиците
и дори до химически изгаряния. Междувременно и в Германия станаха
известни отделни случаи на нежелани ефекти след употребата на "MMS".
Част от офертите съдържат информация, че това средство може да
служи за дезинфекция на вода. На някои уебсайтове привържениците на
употребата на MMS посочват възможността за орален прием на продукта.
BfR настоятелно препоръчва да не се приема и използва "Чудодейна
минерална добавка" ("MMS") (...)"
 
Ако се запознаете подробно с това предупреждение, ще забележите
следното: Въпреки че междувременно повече от един милион души в
Германия знаят за MMS и я използват от години (към 2014 г.), тази
служба не счита за необходимо да провежда собствени разследвания.
Човек просто цитира предупреждения от чужбина. Всъщност всички
страни цитират само предупреждението на американската FDA
(Федерална агенция по лекарствата), която например досега не е виждала
никакъв проблем в разрешаването на силно вредния за здравето
аспартам. Така че нивото на заплаха не може да бъде толкова високо, ако
не се провеждат собствени разследвания. В това предупреждение
 
- няма смъртни случаи
- няма животозастрашаващи ситуации.
- без трайни увреждания
 



след приема на MMS. Следователно това, което остава, са временни
смущения на благосъстоянието. Те са от гадене до повръщане и диария,
тъй като са споменати във всяка книга за MMS досега. От друга страна,
има хиляди съобщения за успешни резултати дори при заболявания,
които се смятат за нелечими. Това означава, че всеки трябва да прецени
аргументите за себе си на собствена отговорност.
 
Накратко: горепосоченото предупреждение на Федералната служба
всъщност е най-добрата листовка за MMS/CDS/хлорен диоксид.
Компанията Байер би искала да има такава безвредна листовка за своя
бестселър Аспирин. За съжаление, в него се казват такива грозни неща
като постоянни промени в кръвната картина и кървене от стомаха. Д-р
Фридрих Хагенмюлер от клиниката "Асклепиос" в Хамбург изчислява
броя на смъртните случаи, причинени от страничния ефект на аспирина
- стомашно кървене, само във Федерална република Германия на 1000 до
5000 души, а броят на нерегистрираните случаи вероятно е много по-
голям. Тъй като се съмнява и в полезността на универсалния наркотик
при лечение на болка, той се обявява за ограничаване на търговията. С 16
500 смъртни случая лекарството е една от 15-те най-чести причини за
смърт в Америка през 2000 г., според Филип Мимкес (The Aspirin Lie).
 
И така, за каква потенциална опасност става дума в случая с MMS/
хлорния диоксид?
 
Фактите:
- Книга Лечението е възможно, д-р Андреас Калкер
- Предупреждение на Федералната служба за оценка на риска BfR
- Клиника в Хамбург: предупреждение срещу аспирин
- Проучване Philipp Mimkes



1.5 Взаимодействия и противопоказания
 
Тези, които имат изключително рядка алергия към хлор, не трябва да
използват MMS или само с голямо внимание. Освен това MMS има лек
ефект на разреждане на кръвта. Това трябва да се вземе предвид от
пациентите с Маркумар, особено преди операция.
 
MMS и витамин С, антиоксидант, взаимно се изравняват по отношение
на ефекта си. Ако човек е приел твърде много MMS, той може да намали
неприятните странични ефекти, като приема витамин С или съответните
сокове. Теоретично реакциите с храни и лекарства в стомаха са
възможни, но досега, въпреки дългогодишното прилагане на MMS по
целия свят, практически не са известни конкретни взаимодействия.
 
Според д-р Андреас Калкер обаче лица със следните характеристики не
трябва да използват MMS, MMS2 или CDS или трябва да подхождат към
лечението с голяма предпазливост:
 

- по време на дългосрочно лечение
- с известна алергия към хлор
- за чернодробна дисфункция
- ако са хемофилици.
- по време на лечение с антикоагуланти
- след травматично преживяване с газово отравяне

 
Най-много ми харесва препоръката на д-р Клингхард (www.ink.ag) да се
правят MMS-приемания сутрин до около 18 часа и да се приемат
необходимите лекарства и/или хранителни добавки (NEM) с 3 до 4 часа
разлика, т.е. след около 21/22 часа. Досега не са известни конкретни
взаимодействия с други фармацевтични продукти. В случай на съмнение
трябва да се избере времеви интервал от 2-4 часа.
 
Антидот при предозиране и тежки странични ефекти
Можете да разтворите една чаена лъжичка натриев бикарбонат (наричан
още натриев хидрогенкарбонат, натриев бикарбонат, сода "Цезар" или
сол "Булрих") в чаша вода и да я приемете или да изядете една ябълка,
например. Алтернативно е възможно да приемате и витамин С.
 
Отхрачващо средство



 
Когато хлорният диоксид се използва вътрешно за унищожаване на
микроорганизми, те отделят редица токсини, докато умират. Тези
токсини трябва да бъдат изхвърлени от организма чрез органите за
детоксикация, като черния дроб, бъбреците и лимфната система.
 
Често хората, които са боледували дълго време, не пият достатъчно вода
или се хранят с нездравословни, рафинирани храни, са склонни да имат
блокирани органи за детоксикация.
 
В този случай те могат да се възползват от детоксикиращите средства, за
да отворят каналите за детоксикация.
 
Добро билково средство за детоксикация се нарича промивка. За всички
тези средства и- мерки за детоксикация ще разкажа по-подробно във
втората си книга.
 
Фактите:
- Книга The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Клинично тествана книга MMS
- Средство за защита от ЛАВАЖ - www.detoxmetals.com



1.6 Преглед на пазара на продукти с хлорен диоксид

1.6.1 Първи етап на развитие: класически MMS
 
Продуктите с хлорен диоксид са законно одобрени за дезинфекция на
питейна вода при определени гранични условия и са законно достъпни
на пазара. Хлорният диоксид е газ, който е по-тежък от въздуха и бързо
се отделя. Поради това той не може да се съхранява дълго време и често
се произвежда чрез химична реакция малко преди употреба. За целта са
необходими разтвор на натриев хлорит NaClO2 и активираща киселина.
 
Джим Хъмбъл пръв използва лимонов сок за тази цел. Впоследствие той
препоръчва първо 10%, а след това 50% лимонена киселина с различни
съотношения на смесване. Други доставчици също предлагат MMS с
винена киселина и млечна киселина като активатори. Подобна
препоръка обаче никога досега не е била давана от групата Jim-Humble и
следователно не се подкрепя тук!
 
След дълги опити и грешки и положителния опит на Кери Ривера за
много по-добра съвместимост с особено чувствителните деца с аутизъм,
вече има нова актуална препоръка. В този случай като активатор се
препоръчва само 4-5% солна киселина, тъй като това е единствената
неорганична киселина (без въглероден остатък), която е законно
одобрена за пречистване на питейна вода.
 
Към февруари 2013 г. Джим Хамбъл препоръчва само следната формула
на MMS:
 

25 % разтвор на натриев хлорит (NaClO2) и
4 до 5 % солна киселина (HCl) като активатор
съотношението на смесване е винаги 1:1
времето за активиране е винаги 45 секунди.

 
Не се притеснявайте, не е необходимо да изхвърляте съществуващия си
комплект MMS сега. Хлорният диоксид си е хлорен диоксид и работи.
Но при бъдещи покупки трябва да се уверите, че всички използваме една
и съща формулировка. По този начин ще имаме повтарящи се
протоколи за прилагане и еднакви концентрации на хлорен диоксид, а
многобройните различия в случаите и запитванията на потребителите за



това как да се направи с този комплект и как да се направи с онзи, най-
накрая могат да бъдат елиминирани.
Активиране и дозиране
 

 
Дозите за MMS са посочени във всички книги и протоколи за
приложение в броя на "активираните капки", като една активирана
капка всъщност се състои от две капки: капка натриев хлорит и
капка активираща киселина.
 
Активиране на MMS по подразбиране:
 

1. Вземете суха и чиста чаша (керамична - да, но не метална)
2. Например капнете 3 капки разтвор на натриев хлорит (25%

NaClO2) в чашата.
3. Капнете в буркана равно количество солна киселина за

активиране (4-5% HCl).
4. Дръжте чашата под ъгъл, така че капките да се срещнат и да

реагират една с друга.
5. Изчакайте около 45 секунди, докато сместа стане жълто-кафява и

започне да мирише на закрит басейн.
6. Сега напълнете чашата с желаното количество вода (около 150-

250 ml).
7. Използвайте този разтвор незабавно, защото хлорният диоксид

иска да се освободи.
 
Предупреждение: Моля, не приближавайте носа си толкова близо до
стъклото и се опитайте да избегнете вдишването на отделените газове.
 
Ако в чашата вече има вода, не се осъществява химическа реакция. Няма
значение кой от двата компонента ще поставите първо. Количеството
вода, което използвате, зависи от вас. Ако ви харесва силно разреден,
трябва да пиете повече течност. Ако не можете да изпиете толкова много
течност, вкусът ще бъде по-силен. Важно е количеството на приетия
хлорен диоксид да бъде винаги едно и също.



 
 
Фонове
 
Чист хлор
При тази реакция се получава не само хлорен диоксид, но и винаги
малко количество чист хлор. Чистият хлор от своя страна е много
реактивен и могат да се получат незначителни количества токсични
хлорати. Това микроотравяне може да е още една причина
чувствителните хора да започнат да изпитват гадене.
 
Силно киселинен
Противно на предишни твърдения в съответните книги на MMS,
активиращата киселина не се изразходва по време на производството на
хлорен диоксид. Така че няма остатъчна киселина, но пълната
киселинност остава, което означава, че полученият разтвор е с много
кисело рН (2,5 до 3). Хронично болните хора често са силно прекислени
и понасят, наред с други неща, по-слабо класическия MMS. Тук са много
полезни следните по-нататъшни разработки като CDS и CDSplus®.



1.6.2 Втори етап на развитие: готови за употреба
решения за CDS
 
При лечението на селскостопански животни д-р Андреас Калкер се
сблъсква с ограниченията на MMS. Поради биохимичните гранични
условия в стомаха на преживни животни като кравите не може да се дава
класически MMS перорално в по-големи количества. Възможно е
бактериалното храносмилане да спре напълно и това да доведе до
смъртта на животното.
 
Досега класическият активиран MMS не можеше да се инжектира поради
много ниската му стойност на pH (2,5-3). Поради това той произвежда
pH-неутрален разтвор на хлорен диоксид (pH 5,5-7 при 3000 ppm) за
интрамускулно приложение чрез дестилация. Той го нарича CDS
(разтвор на хлорен диоксид). В процеса на дестилация класическият
MMS се активира без последващо добавяне на вода. След това
полученият газ се вкарва във втори съд със студена вода, докато водата
стане жълта.
 
Предупреждение: Неспециалистите не трябва да използват
процедурите на производителя за CDS, дадени в YouTube. От една
страна, за неспециалистите е трудно да регулират действителната
концентрация на хлорния диоксид. От друга страна, ако е избран
неправилен материал или концентрацията е твърде висока, е напълно
възможно концентрацията на газа да бъде експлозивна. Ако вдишате
твърде много от хлорния диоксид, можете да получите
животозастрашаваща цианоза.
 
Заключение: Самостоятелното производство на CDS трябва да се
остави по-скоро на хора с технически опит!
 
Готовите за употреба разтвори на CDS се доставят само в една бутилка с
жълтеникаво съдържание. Тук вече не е необходимо активиране.
 
Препоръчителната стандартна концентрация за CDS е 3 000 ppm или
0,3% разтвор. По законови причини за деклариране на продукта
повечето доставчици остават малко под тази стойност (например 0,29%).
 
 



Предимства на CDS:
 

0. - pH-неутрален
1. - по-малко миризма
2. - по-малко вкус
3. - много по-добра поносимост
4. - може да се дозира много по-високо
5. - по-малко странични ефекти

 
Съществуват обаче и някои недостатъци. Температурата, налягането и
времето оказват влияние върху процеса на дестилация. Концентрацията
на хлорния диоксид може да бъде измерена с тест ленти само чрез
разреждане и в много тесен диапазон. Други методи за измерване
изискват скъпо лабораторно оборудване. Това е една от причините за
големите разлики в концентрациите на хлорен диоксид (от 800 до 5000
ppm) при отделните доставчици и продукти.
 
Освен това току-що напълнената бутилка трябва да се съхранява на
хладно място при доставчика, за да се забави поне изпускането на
хлорния диоксид. Теоретично хладилната верига трябва да се поддържа
и по време на транспортирането през лятото. Това обаче рядко се прави
по практически причини. Ако потребителят отвори бутилката веднага
след получаването ѝ, без да я е поставил в хладилник за поне шест часа,
голяма част от хлорния диоксид се отделя.
 
Освен това, независимо дали използвате бутилката, срокът на годност е
ограничен до три-четири месеца в хладилника и не може да бъде
удължен по никакъв друг начин. Поради това често не е целесъобразно
да се купуват няколко бутилки с готови за употреба СРС за натрупване на
запаси или като предпазна мярка при кризи. Концентрацията на
активната съставка постоянно намалява веднага след производствения
процес, по време на съхранението, доставката и при клиента.
 
Заключение: За протокол за прилагане на CDS, който винаги е един и
същ и може да се повтаря в целия свят, за съжаление е трудно винаги да
се постига една и съща доза с една и съща концентрация на хлорен
диоксид с готовия за употреба и добре понасян CDS.
 
Фонове
 



Променлива и намаляваща концентрация
За съжаление, всичко това често води до факта, че потребителите винаги
работят с неизвестна и постоянно намаляваща концентрация на хлорен
диоксид, когато използват готови за употреба CDS, което неизбежно
води до различни дозировки и резултати.
 
Чист хлор
Тъй като повечето готови за употреба разтвори на CDS се получават от
активиран класически MMS след процеса на дестилация, същото
незначително замърсяване със свободен хлор съществува и тук. По време
на дестилацията в разтвора преминава не само желаният хлорен диоксид,
но и малки количества чист хлор. При особено чувствителни хора са
възможни същите недостатъци като при класическия MMS.
 
Не е стабилизиран
Според проучване на Университета в Марбург, CDS, произведен чрез
дестилация, не е много стабилизиран и се разгражда доста бързо (дори в
хладилник).
 
UPDATE: Дозировка на готови за употреба CDS
В началото бяха допуснати много грешки при дозирането на CDS. Д-р
Андреас Калкер знае от експерименти със свински стомаси, проведени в
няколко университета в Испания, че след поглъщане на MMS
стомашната киселина може да възпроизведе до седем пъти повече
хлорен диоксид. Поради тази причина първите коефициенти на
преобразуване на MMS в CDS с 1:4 или 1:7 на база капки бяха твърде
слаби. Определянето на научно правилен коефициент на преобразуване
също не е възможно, тъй като става въпрос за динамичен процес, върху
който оказват влияние много параметри като температура, плътност и др.
 
Д-р Андреас Калкер препоръчва дозирането на CDS да се извършва само
в милилитри, а не с броене на капки. За равномерно дозиране в целия свят
се препоръчва дозираща пипета с етикетиране в ml (пластмасова
спринцовка без канюла).
 
 

Приблизителният коефициент на преобразуване на MMS в CDS е:
 
За външни приложения:
3 активирани капки MMS съответстват на приблизително 1 ml CDS



(за CDS с приблизително 0,3 % разтвор на хлорен диоксид, т.е. 3000
ppm)

 
 

За перорална употреба (с ефект на стомашна киселина):
1 активирана капка MMS съответства на приблизително 1 ml CDS

(за CDS с приблизително 0,3 % разтвор на хлорен диоксид, т.е. 3000
ppm)

 
Така че, ако досега човек е приемал 3 активирани капки от класическия
MMS през устата, сега това са 3 ml с помощта на CDS, следователно
количеството е трикратно по-голямо!
 



1.6.2.1 НОВО: Ампули CDSpure®
 
От средата на 2021 г. насам има още една нова разработка, която
определя тенденциите и в която участвах значително:
 
CDSpure® е разтвор на хлорен диоксид с висока чистота - 2 990 ppm,
тъй като от 3 000 ppm нататък е необходимо да се поставят значително
повече предупредителни етикети върху продукта.
 
За тази цел чистият хлорен диоксид се разтваря в старателно
деминерализирана и нано-филтрирана вода в специален производствен
процес. CDSpure® е с неутрално рН и, както и CDSplus®, не съдържа
хлор (не съдържа елементарен и следователно токсичен хлор).
 
CDSpure® първоначално се доставя в стъклени ампули от 5 ml за
мобилна дезинфекция на питейна вода. Благодарение на стъклената
ампула те могат да се съхраняват в хладилник (!) в продължение на поне
пет години. Освен това стъклената ампула е изработена от прозрачно
стъкло, така че жълтият тон и по този начин съдържанието на хлорен
диоксид в разтвора на CDS могат да се видят директно.
 
CDSpure® е готов за употреба разтвор на CDS и се дозира и прилага по
същия начин, както конвенционалните разтвори на CDS/CDL или
CDSplus®. В сравнение с разтворите на CDS той има предимството, че е
стабилен в продължение на години без охлаждане.
 
 
 
 
 
*заповед за правна помощ:
CDSpure® и CDSplus® са регистрирани търговски марки на AQUARIUS
pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).
 



1.6.3 Процедури, които вече не се препоръчват
 
По-долу са описани накратко някои други методи за производство на
разтвори на CDS, но поради тяхната сложност, вероятност от грешки и
по-нови и по-добри решения, те не се препоръчват за широката маса
потребители.
 
При класическото активиране на MMS винаги има излишък на киселина.
Поради това още в началото са правени опити за неутрализиране на този
киселинен излишък, например чрез последващо добавяне на върха на
ножа на натриев бикарбонат (наричан още натриев хидрогенкарбонат,
сода на Кайзер, сол на Булрих или сода за хляб). По този начин тя се
разпенва за кратко. Междувременно Jim Humble Group се отказа от този
метод в световен мащаб, тъй като изглежда, че той намалява
ефективността на хлорния диоксид. Сега като антидот се използва
натриев бикарбонат, а не свръхдози MMS. Освен това междувременно
има по-добри методи и средства за получаване на pH-неутрален разтвор.
 
При така наречения метод на Гефеу натриевият хлорит се активира
напълно с количество киселина, което се изчислява отделно в
зависимост от активатора, за да се постигне възможно най-висок добив
на хлорен диоксид. Въпреки това разтворът не е неутрален по
отношение на рН и предимствата му не ми се сториха особено логични.
 
Тъй като комплектът MMS може да бъде закупен доста евтино и
обикновено стига за едно семейство за повече от две години,
планираните икономии на разходи могат да бъдат само минимални.
Няма достатъчно ясен опит за това дали напълно активираният MMS
действа по-добре или се понася по-добре в среда с все още киселинно
рН.
 
Нещо повече, може би именно последващото активиране на MMS в
стомаха, установено от д-р Андреас Калкер, допринася за по-добрия му
ефект (забавяне). Освен това методът на Гефеу се препоръчва и с винена
киселина и други киселини като активатор, което Джим Хъмбъл не
споменава и не препоръчва в нито един момент. Органичните
активатори са изрично изключени и при дезинфекцията на питейна
вода, която е много прецизно регламентирана от закона, тъй като тогава в
разтвора остава остатъчна молекула и всичко отново става по-бързо



микробно. Съществуват алтернативни лекари, които изрично
предупреждават срещу употребата на винена киселина. Освен това се
препоръчват напълно различни концентрации и дози, отколкото в
протоколите MMS/CDS-1000 на Джим Хъмбъл. Чудя се къде са събрали
голямата база от опит там, преди да направят такива публични
препоръки.
 
Многобройните въпроси за разбиране, които също възникват отново и
отново във форумите или на моите семинари, ме насърчават да не
препоръчвам този метод за масите. Тази самостоятелно разработена
странична ръка се дистанцира от Джим Хамбъл, от една страна, но от
друга страна записва успехите със същите заболявания на сметката на
собствения си метод. Освен това, доколкото ми е известно, методът на
Гефеу е напълно непознат извън Германия в световната MMS общност.
 
CDH е опитът на групата MMS да направи разтвора на CDS, получен
чрез дестилация, по-дълготраен. За тази цел натриевият хлорит се
накапва в CDS отново и отново след измерване с тест ленти. Това е нещо
за професионалисти и за мен е твърде сложно за масите; освен това този
метод отново води до разтвор, който не е с неутрално pH.
 
CDI (Chlorine Dioxide Injections) е за интрамускулно или интравенозно
инжектиране на разтвор на хлорен диоксид. Д-р Андреас Калкер вкарва
газообразния хлорен диоксид в разредена морска вода. По този начин тя
е с неутрално рН и има правилно съдържание на соли, подобно на това в
кръвта. Освен това студената и фино филтрирана морска вода изглежда
има много ободряващо и ускоряващо оздравителните процеси действие,
както беше представено на конгреса Spirit of Health 2014 от Франсиско
Кол, управител на Laboratories Quinton International Alicante.
 
ВНИМАНИЕ: Инфузиите с разтвори на хлорен диоксид са
запазени за лекари, алтернативно практикуващи лекари и друг
обучен медицински персонал. Те винаги трябва да се извършват
под наблюдение! Всички налични в търговската мрежа варианти
на MMS, CDS и CDSplus не са подходящи за инфузии.
 
Източници на доставки:
вж. на www.mms-seminar.com в раздел "Източници на доставки".



1.6.4 Трети етап на развитие: CDSplus® - трайни и
стабилни CDS
 
Третият и последен етап на развитие, наричан тук само CDSplus®,
съчетава предимствата на класическия MMS с по-добрата поносимост на
CDS. Тук получавате бутилка с течен компонент и отделна, точно
подбрана таблетка за активиране. Поради ниската концентрация този
течен компонент не е опасен и не е корозивен (както например при
MMS). В неактивирано състояние този продукт може да се съхранява в
хладилник в продължение на години, точно както класическия MMS.
 
Активиране на CDSplus:
 

         
 
Ако е необходимо, хвърлете таблетката за активиране от сашето в течния
компонент, затворете и разклатете бутилката за кратко и изчакайте
определеното време за активиране. При стайна и по-висока температура
този срок е приблизително 24 часа.
 
По този начин цялото съдържание на бутилката се активира наведнъж и
напълно. Самият процес на активиране също е много безопасен, тъй
като не се наблюдава спонтанна, бурна химическа реакция, нито
образуване на газ и налягане.
 
След активирането имате нормален, но свеж, стабилизиран CDS
със стандартизирана концентрация от 3000 ppm.
 
Непосредствено след активирането си той е с неутрално pH, без мирис и
вкус, поради което се понася отлично. Също като готовия за употреба
CDS, той трябва да се съхранява в хладилник след изтичане на времето за
активиране (според производителя може да се съхранява за
приблизително шест до девет месеца) и се дозира по същия начин, както
предишния готов за употреба CDS.
 



Голямото предимство, освен срока на годност, е, че след активиране
винаги получавате пресни CDS със стандартизирана концентрация на
хлорен диоксид. Това означава, че сега най-накрая е възможно винаги да
се произвежда повтаряща се, идентична доза в целия свят. Разработката
на CDSplus® е защитена с патент*, но въпреки това се предлага от все
повече търговци по света.
 
UPDATE: Дозировка на CDSplus®
Тъй като след активиране CDSplus® е почти идентичен с готовите за
употреба разтвори на CDS, всички следващи обяснения и инструкции за
дозиране на CDS се отнасят и за CDSplus®.
 
 
За външни приложения:
3 активирани капки MMS съответстват на приблизително 1 ml CDS
(за CDS с приблизително 0,3 % разтвор на хлорен диоксид, т.е. 3000

ppm)
 
 

За перорална употреба (с ефект на стомашна киселина):
1 активирана капка MMS съответства на приблизително 1 ml CDS

(за CDS с приблизително 0,3 % разтвор на хлорен диоксид, т.е. 3000
ppm)

 
Така че, ако досега човек е приемал 3 активирани капки от класическия
MMS през устата, сега това са 3 ml с помощта на CDS, следователно
количеството е трикратно по-голямо!
 
За равномерно дозиране в целия свят се препоръчва дозираща пипета с
етикетиране в ml (пластмасова спринцовка без канюла).
 
 
Фонове
 
Активиране
При CDSplus® е необходимо еднократно активиране на цялата бутилка
преди употреба.
 
Стандартизирана концентрация
Простото и безопасно активиране на бутилката осигурява напълно свеж
разтвор на хлорен диоксид, когато е необходимо. Благодарение на



точното съчетаване на течния компонент и таблетката за активиране
концентрацията на хлорен диоксид винаги е с точност до 0,3 % или 3 000
ppm, според желанието. Единствено чрез тази концентрация, която
винаги може да бъде произведена по един и същи начин от всеки
непрофесионалист, се постига повторна точност, както при
класическите протоколи за прилагане на MMS.
 
Чист хлор
Процесът на формулиране и активиране на CDSplus® е единственият
познат ми процес, при който не може да се измери свободен хлор
веднага след активирането. По този начин не може да се получи
възможно микроотравяне с хлорати, както при MMS и CDS. Изглежда, че
това свойство на CDSplus® досега е било напълно подценявано, както
показват първите полеви доклади по-долу.
 
Стабилизиран
Патентованата буферна система, използвана в CDSplus®, гарантира, че
произведеният разтвор на хлорен диоксид е стабилизиран и по този
начин обикновено има по-дълъг срок на годност от готовите за употреба
разтвори на CDS (произведени чрез дестилация). Въпреки това, за
предпочитане е съхранението в хладилник, за да се удължи срокът на
годност до шест до девет месеца.
 
* Правна забележка:
CDSplus® е регистрирана търговска марка на AQUARIUS pro life Limited
(www. aquarius-prolife.com).



1.6.5 Сравнение на продуктите с хлорен диоксид
 

Продукти на
ClO2   Етап 1: MMS   Етап 2: CDS   Етап 3:

CDSplus®
Активиране
Необходими да не да

Срок на
съхранение
преди
активиране

до 5 години 6 месеца от
производството до 7 години

Срок на
съхранение
след
активиране

макс. 24 часа в
стъклена
бутилка

6 месеца от
производството 9-12 месеца

Стабилизиран
разтвор? не не да

Съхранявайте в
хладилник не да, винаги не

Химически
опасности да не не

Хлорен
диоксид-
Концентрация

висока
повторяемост

варира в
широки
граници

винаги точно 0,29
%/ 3 000 ppm

Стойност на pH
според
Активиране

Много
киселинен 
(2–3)

pH-неутрален 
(6,5–7,0)

pH-неутрален 
(6,5–7,0)

Вкус силно лек лек

Миризма в много голяма
степен лек лек

Без хлор* след
активиране не не да

Опасност от
образуване на
хлорат

да да не

Съвместимост 45–50 % 80–100 % 90–100 %

Цена
2 x 100 ml 
приблизително
18-22 €

100 ml 
Приблизително
15-30 €

100 мл
приблизително
25 €250 мл
приблизително
49 €



Обяснения
* Без хлор: противно на предишните предположения, при активирането
на класическия MMS се получава не само желаната активна съставка
хлорен диоксид, но и винаги малки количества чист хлор. Чистият хлор
реагира много агресивно с почти всеки партньор в реакцията и
съществува риск от образуване на хлорат.
 
Хлоратите, като например Weed-Ex, могат да бъдат в тези малки
количества освен силна миризма и вкус и причина за по-лоша
поносимост на MMS. Също така CDS, произведен чрез дестилация (от
активиран MMS), съдържа малки количества свободен хлор. Този
свободен хлор може да се свърже доста добре, като се добави поне една
капка DMSO към всяка доза MMS или CDS малко преди приема (вж.
главата за DMSO). От друга страна, при новия CDSplus® образуването на
чист хлор по време на активирането е безопасно изключено чрез
патентования процес.
 

1.6.6 Кога да вземам какво?
 
И така, с всички тези предимства, трябва ли да използвам само
CDSplus®? Не, аз продължавам да използвам MMS, например за бани на
краката и за пълни бани (CDS/ CDSplus® би било твърде скъпо тук) и
навсякъде, където искате да опушите и по този начин да дезинфекцирате
рани или помещения и предмети.
 
Генерирането на големи количества хлорен диоксид работи само с
класическия MMS. За перорален прием обаче използвам основно
CDSplus®. От семинарите знам, че пет-шест от всеки десет новодошли
прекъсват MMS-лечението преждевременно заради миризмата, вкуса и/
или гаденето. От друга страна, при CDSplus® всички десет обикновено
остават с него до края.
 
Освен това CDSplus® може да се използва в много по-високи дози при
остри заболявания без ни най-малки странични ефекти (досегашен
опит). Поради дългия срок на годност без охлаждане (преди активиране)
и повтарящата се еднаква концентрация на хлорен диоксид, по-
практичният CDSplus® вероятно ще надделее над готовите за употреба
продукти CDS в средносрочен план и се надяваме, че цената също ще се
развива надолу. В много страни с дълги и горещи лета готовите за



употреба CDS няма да могат да се изпращат в продължение на много
месеци.



1.6.7 Доклади за първия опит с CDSplus®
 
Д-р Андреас Калкер вижда предимствата на CDS, наред с другото, във
факта, че може да се дозира много по-високо, т.е. в организма може да се
внася по-голямо количество хлорен диоксид на ден, отколкото при
класическия MMS. При тези количества диарията би била страничен
ефект от MMS просто поради киселинността. В книгата си "CDS/MMS -
Heilung ist möglich" (CDS/MMS - изцелението е възможно) той разказва за жена
с рак на гърдата в последен стадий, която в рамките на шест месеца е
достигнала до иначе изключително рядко срещано спонтанно изцеление
чрез високи дневни дози CDS. По този начин свойствата на CDS могат
да се прехвърлят към CDSplus®.
 
Кери Ривера, автор на книгата "Излекувай аутизма", е развълнувана от
простотата на изготвянето на стандартизирани CDS с помощта на
CDSplus®, активиран от таблет. Дългият срок на годност в неактивирано
състояние й е познат досега само от класическия MMS. Само
повтарящото се точно производство на разтвор на хлорен диоксид с
концентрация 3000 ppm без познания по химия и без измервателни
ленти прави възможно стандартизираното приложение в световен
мащаб. Също така подозира, че всъщност ясно по-добрата съвместимост
на CDSplus® се основава на пълното отсъствие на чист хлор. Досега това
не беше възможно при MMS и CDS чрез дестилация. Сега за тях са
възможни дори общи дози до 50 ml CDS на ден.
 
Д-р Васил Новицки, разработчик на алтернативното средство за борба
с рака Ukrain, което се получава от живовляк, споделя собствения си
опит. Той бил изненадан, че старите му брадавици паднали само след
три-четири дни орален прием и втриване на CDSplus®. Той беше
забелязал украинците си: Колкото по-чисто е тялото, толкова по-
интензивно може да работи Украйна (до 500 пъти!).
 
За съжаление, според д-р Новицки, след ефикасното първоначално
приложение на Ukrain, ефектът намалява при последващи приложения
поради продуктите на разпада, които се образуват. Поради тази причина
сега той комбинира своя украински протокол с прилагането на
CDSplus®.
 



Първоначално пациентът получава 5 дни Ukrain, а след това 5 дни по 20
ml/ден CDSplus® с протокола за перорално приложение на CDS-1000.
След това пациентът получава 10 дни Ukrain и още 10 дни Ukrain с
високи дози витамин С. Впоследствие протоколът CDS-1000 с 20 ml
дневно CDSplus® се приема в продължение на 20 дни по време на
прекъсването на лечението с Ukrain. След това се редуват 20 дни прием
на Ukrain с 20 дни прием на CDSplus®. Бележка: Понастоящем
украинката се предлага само от него във Виена и само за целите на
медицинското изследване.
 
Д-р Дитрих Клингхардт, международно признат алтернативен лекар с
клиники в САЩ и Германия, е изненадан от високата чистота (сто
процента без хлор непосредствено след активиране) на CDSplus®.
Реакцията на Херксхаймер обяснява само няколко случая на
неразположение след поглъщане на разтвори на хлорен диоксид.
Частите на чист хлор в активирания MMS и дестилирания CDS и
свързаното с това възможно образуване на хлорати могат да бъдат по-
скоро надеждно обяснение. С този чист продукт вече са възможни много
по-високи дози без известните странични ефекти. Д-р Клингхардт е
един от първите световноизвестни и известни алтернативни лекари,
който категорично включва в своите лечебни протоколи прилагането на
MMS-/CDS, особено клизми.
 

1.6.8 MMS за готовност при кризи
 
Много са причините, поради които може да възникне кризисна ситуация
дори в сърцето на Европа: умишлено разпалваната в момента пандемия,
предполагаемата терористична заплаха, природни бедствия, срив на
валутата, гражданска война, промени в слънчевата активност или
климата.
 
В случай на криза първото нещо, което често се случва, е, че
електрозахранването прекъсва за неопределен период от време. Много
украинци могат да ви разкажат едно-две неща за това. Малцина знаят
истинските мащаби на този факт в разглезена Европа. Без електричество
помпите не работят и няма налягане на водата. Водата може да тече от
крана на първия етаж за известно време, но всички етажи над него трябва
да се снабдяват с вода от друго място.
 



Освен това, според проучване за кризата, само два процента от
бензиностанциите в Германия разполагат с авариен генератор, което
означава, че не може да се зарежда повече гориво. В следващите дни това
означава, че камионите вече не могат да внасят храна и напитки в града, а
боклукът също остава наоколо.
 
Хората обикновено могат да издържат до 30 дни без храна, но не и три
дни без пиене. Сега е необходимо да събирате дъждовна вода или да
вземате вода от близката река или езеро и да я съхранявате.
Съхраняваната вода обаче започва да образува водорасли и кълнове след
няколко дни и образува опасни биофилми. В такъв случай консумацията
би била животозастрашаваща без кипене.
 
Тук мобилният комплект MMS е много полезен за стерилизиране на вода
от източници с неизвестна чистота и за безопасното ѝ съхранение. Но
тъй като личната хигиена и почистването на кухнята също са ограничени
от липсата на вода, болестите заплашват от липса на хигиена. Също така
тук за превенция може да бъде много полезно например изпускането на
газ от апартамента (вж. съвети за MMS) или пръскането на тялото или на
предметите с MMS спрей.
 
Ако се наложи да напуснете апартамента в случай на по-дълготрайна
криза, вече няма да ви помогнат никакви стационарни филтри за вода,
които работят само с налягането на водата - но нашите два лесно
преносими флакона с MMS ще ви помогнат. Така че не е необходимо да
сте привърженик или активен потребител на перорални MMS
приложения, за да използвате разумно продуктите за пречистване на
питейна вода.
 
Дори в по-нормални времена от описаните по-горе, не можете да
разчитате на сто процента на качеството на питейната вода от чешмата.
За съжаление в края на 2013 г. във Варщайн има стотици болни и в
крайна сметка поне трима смъртни случая, причинени от легионела в
питейната вода. Отпадъчните води на пивоварната са силно замърсени с
микроби и последвалата пречиствателна станция не е в състояние да ги
почисти напълно.
 
Заключение: За мен комплектът MMS принадлежи на всяко
домакинство само заради готовността за кризи. Той е евтин, издръжлив,



заема малко място и е многофункционален, подобно на швейцарското
армейско ножче.



1.6.9 Източници на продукти за питейна вода
 
Продуктите с хлорен диоксид са законно одобрени в целия свят, наред с
другото, за дезинфекция на питейна вода и са законно достъпни на
пазара.
 
Но, моля, не искайте от доставчиците протоколите на MMS
приложенията според Джим Хамбъл!
 
Те не могат и няма да предоставят никаква информация за това по
правни причини. Същото важи и за доставчиците на калциев
хипохлорит (MMS2) като средство за почистване на басейни. Този "друг
вид" приложение като лекарство не е одобрено и подобни самолечения
също винаги се извършват на собствена отговорност.
 
Както е описано в главата MMS за предотвратяване на кризи и в съветите за
MMS по-назад, за мен MMS принадлежи на всяко домакинство, дори ако
не искате да правите здравни приложения според Джим Хъмбъл.
 
Тъй като многобройните запитвания за източници на доставка на
продукти с хлорен диоксид идват от много страни, в които на местно
ниво има различни производители, доставчици, формули и качества, и
тъй като не сме в състояние да тестваме всички от тях през цялото време,
обявяваме следния източник на доставка на продукти за питейна вода с
марката AQUARIUS pro life:
 

www.aquarius-prolife.com
 
Продуктите се произвеждат изцяло в съответствие със строгата германска
наредба за питейната вода, отговарят на най-новите формули и етапи на
развитие (включително CDSplus®), опаковани са надеждно и се
предлагат с инструкции на единадесет езика. Освен това уеб магазинът
може да се използва на повече от единадесет езика и най-вече да се
доставя в цял свят. 

Ние познаваме качеството на тези продукти. Със сигурност има и
други източници с прилично качество и подобни наименования, но
ние нямаме опит и не правим коментари за тях. Винаги трябва да
се спазва информацията за продукта и информационните листове



за безопасност на съответните производители. Моля, обърнете
внимание и на предупрежденията за остарели продукти и
формулировки в раздела "Важни предупреждения" по-долу!



1.6.10 Важни предупреждения
 
Много потребители продължават да задават въпроси, които показват, че
нещо е било разбрано погрешно или е направено неправилно. Затова
тук са посочени някои важни предупреждения.
 
Не използвайте поотделно компонентите MMS и CDSplus®
Моля, никога не използвайте един от компонентите самостоятелно с
двукомпонентни продукти (например с класическия MMS или
CDSplus®)! Моля, никога не поглъщайте таблетката за активиране на
CDSplus®. Той служи изключително за активиране на специалния течен
компонент, който се доставя с продукта. Този течен компонент не е
чиста вода!
 
Продукти с по-високи концентрации от 3000 ppm или 0,3%
Някои доставчици предлагат разтвори на CDS с концентрации над 0,3 %
или 3000 ppm. При значително по-високи концентрации
концентрацията на газа над нивото на течността в бутилката може да
достигне взривоопасни стойности. Освен това, когато се преминава към
протоколи за прилагане на 3000 ppm, е лесно да се объркате и да
приложите твърде малко или твърде много.
 
Продукти CDS/CDL, които не са с неутрално pH при 3000 ppm
Много от тези продукти, рекламирани с CDS или CDL, не са pH
неутрални при концентрация от 3000 ppm и по този начин всъщност
купувате само няколко капки много скъп активиран конвенционален
MMS. Според определението на д-р Андреас Калкер основното свойство
на CDS е неутралността на рН на разтвора на хлорен диоксид при
концентрация от около 3000 ppm.
 
Не произвеждайте сами дестилат от CDS!
Моля, никога не правете сами CDS дестилат според филмите на Андреас
Калкер в YouTube. Само изборът на неправилен материал за тръбите
може да доведе до слепване на тръбите. Това създава все по-голямо
налягане, което може да доведе до спукване на съдовете. Другите методи
за дестилация (например методът на хладилника с флоатно стъкло) водят
до слаба концентрация от 300 ppm и след това трябва да се преобразуват
отново за всички протоколи.
 



Активирайте максимум 30 капки MMS наведнъж
Никога не активирайте повече от 30 капки от класическия MMS. Дори
ако имате нужда от повече, например за стерилизиране на голямо
казанче за дъждовна вода, активирайте максимум 30 капки и ги добавете
към водата, която трябва да се стерилизира. След това активирайте още
30 капки и ги добавете към водата и така нататък. Винаги работете с тези
количества, надвишаващи 30 капки, в добре проветрени помещения. По-
добре и по-безопасно е да постигнете целта на етапи, отколкото да
активирате всичко наведнъж.
 
В случай на разливане винаги разреждайте с вода
Ако сте разлели активиран класически MMS, винаги го изплаквайте и
почиствайте с много чиста вода, тъй като той е с киселинно рН. Същото
важи в по-малка степен и за решенията CDS/ CDSplus®. CDS/
CDSplus® е неутрален по отношение на рН, но хлорният диоксид все
пак би могъл да има леко окислително и по този начин обезцветяващо
действие върху тъкани и повърхности.
 
Други процеси и формулировки
Съществуват много други процеси за производство на хлорен диоксид,
особено от два чисто сухи компонента. Но доколкото ми е известно, те
са одобрени за други технически приложения, а не за пречистване на
питейна вода в Германия.
 
Не използвайте промишлени размери на контейнерите
За да можете да използвате продукти с хлорен диоксид в промишлени
контейнери, трябва да сте преминали през задълбочено обучение за
работа с хлорен диоксид. Рискът от експлозия или задушаване от
цианоза е просто много реален при тези големи количества активна
съставка. Икономията на разходи не е толкова голяма, че да се поемат
тези рискове.
 
DMSO придава дълбочина на всичко и обезцветява дрехите
Също така боравенето с усилвателя на активното вещество DMSO
(диметилсулфоксидтрябва да се извършва с повишено внимание. DMSO
е силен органичен разтворител, което означава, че обезцветява много
вещества. Когато се разлее DMSO, той трябва да се абсорбира или да се
измие обилно с вода. DMSO може да разтваря каучук (например гумени
ръкавици), но не е корозивен. DMSO пренася не само хлорния диоксид,
но и всичко в по-дълбоките тъкани, включително мръсотията. Затова



винаги работете чисто в зоната на приложение. В глава 1.7.3 ще научите
повече за това.



1.7 Допълнителни помощни средства

1.7.1 MMS2 - калциев хипохлорит
 
За да разшири възможностите за приложение при тежки заболявания,
при които MMS1, т.е. натриев хлорит и активираща киселина, или
разтвори на CDS не помагат или помагат недостатъчно, Джим Хъмбъл
препоръчва MMS2. MMS2 също се основава на химикал, който е одобрен
за стерилизация на питейна вода. Калциевият хипохлорит се приема под
формата на гранули в капсула. В този случай активаторът е водата. По
този начин в организма се образува хипохлорна (хипохлорна) киселина.
 
Обикновено имунната система на организма сама използва тази
хипохлорна киселина, за да убива микробите. Белите кръвни телца
обграждат патогенния зародиш и го разграждат с помощта на тази
киселина. Теорията е, че хронично болните хора произвеждат твърде
малко от тази киселина, например защото са изчерпали изходните
материали за нея. Всъщност един лекар-специалист е съобщил на д-р
Андреас Калкер, че хората, които имат недостиг на миелопероксидаза
(MPO) в кръвта си, имат такава слабост в убиването на достатъчно
микроби. Това определено трябва да се проучи допълнително.
 
Протокол за прием на капсули MMS2
Джим Хъмбъл препоръчва да се приемат до 4 капсули х 1 дневно, всяка
от които съдържа 400 mg калциев хипохлорит, като всяка от тях се залива
с 2 до 3 големи чаши вода. В идеалния случай трябва да се прилага
протоколът MMS-2000. Тук редуването на приема на капсули е включено
в протокола MMS-1000-/CDS-1000, така че човек приема MMS1/CDS
веднъж и MMS2-капсули през следващия час. Д-р Осуалд съветва да се
приемат много по-ниски дози на капсула.
 
ВНИМАНИЕ: Не приемайте повредени капсули! В случай на
контакт с гранулите, измийте всичко обилно с много вода!
 
Ако капсулата се счупи при преглъщане или ако се почувствате зле след
прием на капсула, винаги трябва да пиете повече вода. Разреждането
помага най-добре тук!
 



Аз самият винаги трябваше да се оригвам по-често след 20 до 30 минути
след приема на капсулата, като разнасях миризма, сякаш съм изпил целия
басейн, докато плувах. Много от участниците в семинара също
съобщават за това, но то е по-скоро забавно, отколкото неприятно или
опасно. Няколко души почувстваха леко гадене, но то бързо бе овладяно
с още една голяма чаша вода. Досега не са докладвани други странични
ефекти.
 
Опит с MMS2
Всички наши знания за MMS се основават на опита на потребителите и
техните отзиви. Имаме от 100 до 200 пъти по-малко доклади за опит с
MMS2, отколкото с MMS1. Той не се приема за ежедневните банални
инфекции, а когато заболяванията са животозастрашаващи.
 
Въпреки това съобщенията за преживявания, които са ми докладвани, са
много обещаващи, особено в случай на тежки заболявания, при които
конвенционалната медицина просто не е могла да диагностицира
известна болест. Познавам двама потребители, които успяха да спрат по-
нататъшния ход на заболяването си и където дори започна изцелението.
Освен това познавам потребител, който от месеци приема MMS2 за
разсеян рак на простатата, чувства се много по-добре с него и до голяма
степен е преустановил употребата на конвенционалните лекарства.
 
Една дама от Берлин имаше почти всички паразити - от борелии до
трихомонади и моргелони - и беше много болна. С MMS1 и MMS2
състоянието ѝ се подобрява непрекъснато. Тя все още не е успяла да го
направи напълно, но казва, че едва ли би могла да преживее деня без
MMS2.
 
Интересно е, че получавам много доклади с успехи при конете. В този
случай, например, собствениците разтварят съдържанието на капсулите в
голямо количество вода и дават на животното да я изпие. То се
възстановява от много тежка инфекция, въпреки че ветеринарният лекар
препоръчва да бъде приспано след безрезултатните му мерки. Също така
при често срещан ламинит (асептично възпаление на копитния корниум)
се постигат големи успехи, ако копитата се поставят в кофа с малко
количество разтворен гранулат MMS2.
 
Източници на доставка/трайност



Все по-малко са източниците за доставка на капсули с калциев
хипохлорит, тъй като законовите изисквания изискват обучен служител
по безопасността в компанията, предлагаща продукта. Освен това срокът
на годност на MMS2 е ограничен, тъй като капсулите бързо стават крехки
и се разпадат поради окислителното съдържание.
 
Източници на доставки:
вж. на www.mms-seminar.com в раздел "Източници на доставки".
 
Нещо съвсем различно...
Ако имах плувен басейн, цистерна за дъждовна вода или собствен
кладенец, който винаги е покълнал и има водорасли, тогава щях да си
купя калциев хипохлорит на гранули в малка кофичка. По мое мнение
продуктът мелхлорит 70/G (например на адрес www.melkam.de) е с най-
добро качество според моите проучвания в интернет. Моля, не
забравяйте да посочите, че е само за вашия резервоар за дъждовна
вода. Един килограм струва само около 10 евро, но разходите за доставка
на химикали са малко по-високи! При други доставчици в лабораторията
са измерени до 15 % от неразтворимите компоненти. Този продукт от
Япония съдържа само 1,6 % и поради това е вероятно най-чистият и
безопасен за работа гранулат на пазара. Ако след това купите желатин
или още по-добре - празни целулозни капсули с размер 0 в eBay
например, можете да напълните сами топки за дезинфекция. Хубавото е,
че можете да започнете дозирането с четвърт или половин пълни
капсули, в зависимост от нуждите си, и да направите само толкова
капсули, колкото ви трябват.
 
ВНИМАНИЕ: При работа и обработка на калциев хипохлорит
трябва да се носят предпазни очила и ръкавици, а помещението
трябва да е добре проветрено. Газовете от такава малка кофа с гранули
могат да раздразнят очите и дихателните пътища. Моля, действайте на
своя отговорност и на свой риск и следвайте съответния
информационен лист за безопасност на продукта!
 
... Също така не знам защо се сетих за тази тема чак сега.



1.7.2 Заместител на MMS2 на базата на натриев
хипохлорит
 
Неотдавна се появи слаб (< 1 %) разтвор на натриев хипохлорит, който
може да се закупи като заместител на MMS2. Това също ще доведе до
образуване на хипохлорна киселина в организма, както при MMS2 на
основата на калциев хипохлорит. Този разтвор се дозира на капки вместо
на капсули, познати от MMS2. И тук водата е активатор.
 
СЗО (Световната здравна организация), а заедно с нея и много здравни
органи по света, препоръчват дезинфекция с 5,25% разтвор на натриев
хипохлорит в случай на заразяване с вируса Ебола (стаи, легла, дрехи и
др.). Интересно е, че натриевият хипохлорит е роднина на MMS2
(калциев хипохлорит), който също се използва за дезинфекция на
питейна вода.
 
Така че, ако натриевият хипохлорит вече унищожава вируса Ебола
напълно, то хлорният диоксид, който е 15 пъти по-ефективен (§ 11 от
Наредбата за питейната вода, 2001 г.), може да го направи още по-
ефективно. Но хлорният диоксид с окислително-редукционен потенциал
от 0,95 V със сигурност не може да навреди на здрави телесни клетки с
клетъчно напрежение от 1,4 V, докато Na триумипохлоритът с 1,49 V би
могъл; но и тук със сигурност зависи от концентрациите.
 
Аз също си взех флакон, но все още не съм опитал поради липса на
време. Тъй като ми липсва собствен опит и достатъчно голяма база от
потребители, не мога и не искам да давам препоръки тук. Предполагам,
че поради много по-ниската концентрация на активното вещество,
отколкото в капсулите MMS2, може да се използва повече от този
разтвор (например 2 x 10 капки сутрин и вечер). Но ще остана на линия!
 
Това решение не се е наложило.



1.7.3 Активен усилвател DMSO
 
DMSO (диметилсулфоксид) е естествено съединение, органичен
разтворител, който е прозрачен и има леко неприятна миризма на чесън.
DMSO се получава при развлакняването на дървесина. Този естествен
DMSO обаче е твърде замърсен с химикали, чието отстраняване би било
твърде скъпо. Затова DMSO винаги се произвежда изкуствено. Въпреки
това той е напълно идентичен с природата по отношение на
химическата структура и действие. DMSO вече е изключителен и
очарователен от гледна точка на своите физични и химични свойства.
 
Въпреки това те са ясно надминати от разнообразните му биохимични
свойства и начини на действие. Той съчетава по удивителен начин
действието на много отделни лекарства и средства за защита в един-
единствен разтвор.
 
На първо място, DMSO е около пет пъти по-малко токсичен от
готварската сол и по този начин е много безопасен терапевтичен агент.
Единствените известни странични ефекти са зачервяване и дразнене на
кожата, но те винаги са временни. Много рядко хората могат да имат
непоносимост към DMSO, което може да се изключи с прост тест преди
всяко приложение. За целта втрийте няколко капки DMSO в ръката и
изчакайте два до три часа. Само при ясно изразена болка в черния дроб
или кожни реакции не е препоръчително да продължавате да използвате
DMSO. DMSO може да се прилага външно и вътрешно.
 
По време на процеса на разграждане в организма междувременно се
произвежда и MSM (метилсулфонилметан), известен като хранителна
добавка. Вероятно именно този компонент на метилираната сяра е
толкова полезен за много терапевтични приложения.
 
Свойства на DMSO
DMSO прониква бързо и дълбоко в живата тъкан, без да причинява
увреждания. Ето защо се използва, наред с другото, за криоконсервация.
Клетките се замразяват, без да се пръснат, поради разширяването на
водата в клетките, която се е превърнала в лед. По тази причина органите
за трансплантация често се поставят в разтвори на DMSO. Освен това се
използва в мехлеми като транспортно средство и усилвател на активното
вещество.



 
ВНИМАНИЕ: Тъй като при DMSO най-малките примеси винаги се
пренасят в организма, тук трябва да се предпочита най-чистото качество
в Ph. EUR качество. Много от доставчиците се надпреварват по
отношение на спецификациите за процентна чистота и в същото време
се подбиват по отношение на цената. Тук се препоръчва максимална
предпазливост и да се предпочитат маркови продукти.



Ето частичен списък на ефектите на DMSO:
 

- Бързо прониква в живата тъкан, без да я уврежда
- пренася други вещества дълбоко в тъканта.
- аналгетик (по-бърз и с по-малко странични ефекти от аспирина)
- деконгестант
- противовъзпалителен
- бактерициден
- ускорява заздравяването на рани
- внася ред в тъканта (вж. съветите за MMS в раздела за разтвор на белези)
- неутрализира свободните радикали
- увеличава пропускливостта на
  клетките и позволява по-добра клетъчна детоксикация
- облекчава алергичните реакции
- дехидратиране
- отпускане на мускулите
- може също така почти напълно да регресира старата белезиста
тъкан

 
Доказано е, че е отлично средство за лечение на склеродермия,
изгаряния, възпалителни и болкови състояния, спортни наранявания
като натъртвания и хематоми, артрит и ревматоиден артрит, инфекции
на синусите, интерстициален цистит, херпес и херпес на шингъл,
множествена склероза, системен лупус еритематодес, саркоидоза,
тиреоидит, улцерозен колит, проказа, рак и други болестни състояния.
 
DMSO е познат от почти 150 години, терапевтичните му ползи се
изследват от над 60 години и може да се смята, че с над 40 000
проучвания и технически статии той е достатъчно добре познат и
признат. Въпреки това официалното му одобрение като лекарство все
още е ограничено до няколко заболявания (терапия на интерстициален
цистит - болезнено възпаление на пикочния мехур). Освен това
навсякъде по света, където се използва лъчева терапия за лечение на рак,
DMSO трябва да бъде на разположение като средство за спешна помощ.
Това е така, защото той може да се използва за бързо намаляване и
ефективно лечение на радиационното увреждане на кожата и тъканите.
 
Според Джим Хъмбъл в MMS-/CDS-приложенията DMSO е лесно
забележима помощ. От една страна, 1 до 2 капки DMSO могат да свържат
малки количества от нежелания чист хлор след активирането на



класическия MMS, а от друга страна, той е важен усилвател на ефекта.
Може да се използва както за външно, така и за вътрешно третиране с
хлорен диоксид.
 
При този процес DMSO бързо вкарва хлорния диоксид в по-дълбоките
тъкани, където той може да подейства или да се абсорбира чрез кръвния
поток и да се разпредели в цялото тяло. Това може да се види много ясно
при изплакването на устата с MMS-/CDS. Докато чистият MMS-/CDS-
приложение тук дезинфекцира само повърхността на устната лигавица,
езика и зъбите, чрез добавяне на DMSO могат да се лекуват ефективно и
по-дълбоко разположени възпаления на венците, челюстната кост и
корените на зъбите. Пероралните приложения на MMS или CDS също се
засилват значително чрез комбинация с DMSO.
 
Въпреки това DMSO може да се добавя само след пълното активиране на
класическия MMS (по този начин смесете 1:1 капки, изчакайте 45 секунди
и добавете вода) и винаги само непосредствено преди самото
приложение. Ако например сутринта се приготвя бутилка с 1 литър вода
с активиран MMS, DMSO не трябва да се добавя там. Но всеки път,
когато се налива порция, тя трябва да се добавя малко преди приема. В
краткосрочен план хлорният диоксид и DMSO се подпомагат взаимно,
но в дългосрочен план, смесени заедно, те действат по-скоро
контрапродуктивно. По правило винаги трябва да се добавят точно
толкова капки DMSO, колкото капки MMS са били активирани.
 
Невероятните възможности на DMSO могат да бъдат засегнати само
повърхностно тук. Ако искате да научите повече, не можете да избегнете
наръчника по DMSO на д-р Хартмут Фишер.
 
Внимание: DMSO става кристален и твърд под 18 градуса. Така че може
да се окаже, че през зимата получавате бутилка с твърдо съдържание.
Моля, затоплете го на топла водна баня (без микровълнова фурна!) и
след това го съхранявайте на стайна температура (не в хладилника!).
 
Всички външни процедури с DMSO трябва да се извършват с разтвор на
DMSO, разреден до около 70 % (7 части DMSO 99,9 % и 3 части вода).
Третираният участък трябва да бъде чист и да не се покрива, докато
разтворът се абсорбира напълно. DMSO може да разтвори багрилото от
текстила и да го въведе в тъканта. По същия начин всичко, което е
изработено от каучук, например гумени ръкавици, трябва да се пази от



ДМСО, тъй като той също разтваря каучука и пренася компонентите му
върху кожата.
 
Източници на доставки:
вж. на www.mms-seminar.com в раздел "Източници на доставки".
 
Фактите:
- Книга DMSO Manual, д-р Хартмут Фишер
- Лекция DMSO, д-р Хартмут Фишер
- Книга DMSO - природен лечител, англ. превод. Д-р Мортън Уокър
- DMSO - погрешно разбрано чудодейно лекарство? , Списание Nexus
- Токсичност на хлорния диоксид



1.7.4 Зеолит и бентонит
 
Във връзка с протоколите на MMS според Джим Хъмбъл често се
използват допълнителни спомагателни вещества. Зеолитът и бентонитът
могат да абсорбират и задържат големи количества други вещества
благодарение на своята микропореста структура и електрически заряд.
Тези свойства се използват за свързване и елиминиране на тежки метали
и други токсини от околната среда. В сътрудничество с алтернативния
лекар Еккехард Сириан Шелер разработих оптимална смес от двете
вещества, която значително засилва индивидуалното им въздействие.
 
От една страна, размерът на зърната е толкова фин, че ефективната
повърхност е максимална. От друга страна, обаче, не са включени
никакви наночастици! Така е създаден GAIAgold®. Това беше
допълнително информирано и енергизирано инфопатично според
алтернативния лекар Еккехард Сириан Шелер (предоставяне на
информация за цялостно самокоригиране на нарушени и раздразнени
системи).
 
Добавяйте по 1 чаена лъжичка от праха в чаша вода сутрин и вечер,
разбърквайте и изпивайте разтвора. Трябва да се използва само
пластмасова или дървена лъжица, тъй като металът влияе отрицателно на
електрическия заряд и по този начин на способността за свързване на
тези прахове.
 
Можете да пиете по една чаша разтворен "пясък" или "вулканична
пепел" сутрин и вечер. Тук не са известни странични ефекти, да, дори
свръхдози. Напоследък се предлагат и GAIAgold® CAPS във вегански
капсули. Достатъчни са 3 до 4 капсули на доза.
 
Двете вещества и многото им възможни приложения са описани
подробно във втората книга Back2Balance.
 
* правно уведомление:
GAIAgold® е регистрирана търговска марка на компанията AQUARIUS
pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).



1.8 Протоколи на външните MMS приложения
 

1.8.1 Изплаквания на устата
 
Устната кухина е вероятно най-замърсеното място в цялото тяло поради
постоянния контакт с храна, топлина и влага. Конвенционалната
медицина приписва определена форма на възпаление на сърдечния
мускулспецифичен микроб от устната кухина. Джим Хъмбъл твърди, че
има стотици заболявания, които произлизат от устата и зъбите. Поради
тази причина той препоръчва три до четири изплаквания на устата с
MMS седмично като превантивна мярка.
 
С MMS:
Вземете 6 активирани капки MMS и след активирането напълнете
чашата до половината с вода (150 ml).
 
С CDS/ CDSplus®:
Добавете приблизително 2-3 ml CDS или CDSplus® към чаша вода
(150 ml) с помощта на дозираща пипета.
 
Отпивайте по една глътка и правете гаргара и изплаквайте устата до 3
минути. Оставете разтвора дашупне между зъбите ви. Можете също така
да използвате четка за зъби без паста и едновременно с това да
масажирате венците и небцето си. Лошият дъх и повърхностните
микроби ще бъдат премахнати бързо и старателно. Той действа много
надеждно и срещу гингивит и кървене.добавите няколко капки (или
толкова капки, колкото MMS) от усилвателя на органичното въздействие
DMSO (диметилсулфоксид) към готовия активиран разтвор.
 
DMSO вкарва MMS на дълбочина до 2 cm в тъканта. С него успешно
може да се лекуват и възпаления на корените на зъбите с три до четири
изплаквания на ден в рамките на един до два дни. Който прави много
често изплаквания на устата, трябва да премине от MMS към CDS/
CDSplus®, защото твърде многото киселина може да засегне зъбния
емайл в дългосрочен план.
 

1.8.2 Бани за крака и пълни бани



 
MMS е изключително подходящ като добавка за вани за крака и за пълни
вани. За пълна вана първоначално активирайте 16, а за по-късни вани
- до 60, активирани капки MMS (CDS/ CDSplus® би било твърде
лошо и твърде скъпо тук) и ги поставете в чиста вана, пълна само с вода -
винаги без допълнителни сапуни или добавки за вана.
 
Къпете се в него за около 20 минути на приятна, но за предпочитане
ниска температура. Обърнете внимание, че при прекалено висока
температура газовият хлорен диоксид се отделя напълно след няколко
минути и вече не може да работи.
 
За вани за крака вземете съответно по-малко количество (10 до 20
активирани капки). При MMS банипомогне за бързото повишаване на
поносимостта към пероралния прием на MMS при особено чувствителни
хора.
 

1.8.3 Газовата чанта MMS
 
Научих за това интересно приложение за MMS от Джим в
Доминиканската република. Целта е хлорният диоксид да попадне в
кръвта и по този начин в организма, като се заобиколи напълно
стомашно-чревният тракт. Този метод е особено подходящ за хора,не
понасят перорално MMS/CDS или не могат да го приемат поради
напредването на болестта. Вземете си голяма найлонова торба, в която
можете да изчезнете до шия.
 
Ако е необходимо, залепете две големи торби една за друга откъм
страната на отвора и изрежете дъното от едната страна. Не бива да
ходите до най-близкия магазин за техника и просто да поискате
найлонови торбички, които могат да поберат цял човек. Това може да ви
доведе до арест за заплаха за човечеството, както и до странни погледи.
 
Освен торбичката ви е необходима средно голяма стъклена или
керамична купа. Активирайте 40-60 капки MMS в тази купа, не
използвайте вода за това. CDS и CDSplus® не работят с протоколи за
фумигация. Поставете купата в средата на отворената торба и сега влезте
в торбата съблечени, така че купата да е между краката ви и да не може да



се преобърне. Сега издърпайте чантата до врата си и затворете отвора с
ръце в долната част на врата.
 
В това положение от затворената чанта трябва да излиза само главата ви.
Това е важно, тъй като полученият газ трябва да е върху кожата, а не в
белите дробове. Независимо от това, извършвайте това приложение в
добре проветрени помещения. Опитайте се да останете така увити за
около 10-15 минути. Не се притеснявайте, това не боли, скучното стоене
е истинското напрежение тук.
 
Ако имате проблеми с това, можете да поставите табуретка в торбата и да
седнете върху нея. След това излезте от торбата, излейте разтвора в
мивката с много вода и проветрете помещението. След това можете да
вземете душ, но по-чисто или по-безмикробно от това не може да стане.
Газовата торба MMS е едно от най-интензивните приложения, с които
лично съм се сблъсквал.
 

1.8.4 Капки за очи, уши и нос
 
Възпаленията на очите (например конюнктивит), на ушите (например
възпаление на средното ухо) и на носа или синусите могат да бъдат
лекувани много лесно и ефикасно с MMS. Най-напред приготвяме
разреден основен разтвор, който можем да използваме и за трите
приложения.
 
С MMS:
Дайте 2 активирани капки MMS в чаша или бутилка с около 150 ml
вода. MMS трябва да се приема заради киселинността си тук, но само в
спешни случаи.
 
С CDS/ CDSplus®:
Добавете 1 до 2 ml CDSplus® към стъклен или флакон, съдържащ
приблизително 20 ml вода, т.е. разредете 1:10 или повече.
 
Тук винаги бих предпочел неутралния по рН CDS/CDSplus®, който не
предизвиква дразнене на кожата и лигавиците. С този разреден разтвор
на хлорен диоксид могат да започнат изброените по-долу процедури.
 
Капки за очи



Наведете главата си назад и оформете долния клепач като джобче с един
пръст. След това капнете 1-2 капки от разредения разтвор в този джоб
с пипетата. След това затворете клепача и движете окото напред-назад. В
случай на остро възпаление това може да се повтаря почасово до
дванадесет пъти дневно, но обикновено успехът настъпва след третото
приложение.
 
Лекото парене в самото начало изглежда не идва от MMS, а от факта, че
използваме вода, без да спазваме съдържанието на сол в очната течност.
С 0,9 % изотоничен физиологичен разтвор вместо вода това също
трябва да се коригира. Това трябва да се спомене за пълнота, но не е
абсолютно необходимо за лечението на възпалението.
 
Моля, никога не капвайте MMS компонент самостоятелно или
неразреден в окото!
 
Капки за уши
Тук е важно 2 до 4 капки от горепосочения разреден основен
разтвор да достигнат до тъпанчето, за да се достигне и до възпалението
зад него. Обработете първо едното ухо и останете да лежите настрани в
продължение на 1-2 минути, след което обработете другото ухо, защото в
противен случай разтворът ще изтече отново от ухото твърде бързо. При
остри възпаления това може да се повтаря почасово до дванадесет пъти
дневно.
 
Д-р Андреас Калкер ми даде добър съвет, когато хората имат проблеми
с достигането на капките до тъпанчето. Активират се около 6 капки
класически MMS в чаша, чийто отвор може да затвори напълно ухото.
Сега не се добавя вода, а главата се поставя странично върху изправената
чаша по такъв начин, че ухото да е напълно затворено от ръба на
чашата, и се задържа в това положение приблизително 1-2 минути. По
този начин полученият хлорен диоксид може да попадне директно в
ухото без течност. Активираното вещество остава в стъклото и не влиза в
контакт с ухото. Това е локално обгазяване на ушите, специален вариант
на локалното частично обгазяване на части от тялото с хлорен диоксид.
 
Капки за нос
При третиране на челните и синусните кухини можете да използвате
значително повече капки от неутралния по рН CDSplus, отколкото за
очите и ушите. За да направите това, легнете, като главата ви е



надвиснала над ръба на дивана, така че разтворът да може да потече в
дясната челна или синусна кухина. След като капнете, останете в това
положение за 1-2 минути и след това се обърнете на лявата страна. В
аптеката има и комплекти за изплакване на носа, в които можете да
напълните вода с 1 до 2 ml CDSplus вместо солена вода и да изплакнете
носа с нея.
 
Ако е необходимо, това приложение може да се прави и няколко пъти
дневно. Също така тук евентуалното леко изгаряне в началото изглежда е
свързано с липсващото съдържание на сол във водата, а не с MMS/CDS.
При инхалациите с MMS разтворът се разпръсква в спрей с помпа и
аерозолът се вдишва с въздуха. Тези аерозолни процедури с MMS
могат бързо да се справят с белодробни и бронхиални инфекции.
 



1.8.5 Чревни и вагинални клизми
 
Енемите обикновено се смятат за неприятни, но имат много голям ефект,
тъй като хлорният диоксид се абсорбира много бързо в кръвта. Те са
особено препоръчителни за хора, които имат проблеми с пероралния
прием на MMS или ако инфекцията е локализирана и в червата или
вагината. В аптеката се предлагат пластмасови комплекти за клизма с
накрайници за чревна и вагинална клизма. Най-добре е да сложите топло
одеяло на пода в банята и да закачите контейнера за вода на комплекта за
клизми на радиатора с кука на височината на колана.
 
За въвеждането на крайния елемент ви е необходим вазелин (или по-
добри продукти, които не съдържат петрол). Водата трябва да има
телесна температура, защото всяко отклонение се възприема като
неприятно и тогава не можете да задържите клизмата толкова дълго,
колкото е необходимо в тялото.
 
При чревни клизми първо трябва да се направят 2 до 3 клизми само с
вода (и 1 чаена лъжичка готварска сол, ако е необходимо), за да се
изпразнят червата. По-практично е да използвате Reprop Clyster®, с
който можете да правите клизма и в изправено положение (вж. по-долу).
 
MMS:
Първоначално 2 активирани капки MMS, а по-късно до 12
активирани капки, в контейнера за вода на комплекта за клизма. Д-р
Дитрих Клингхард дори препоръчва да се увеличат до 20 активирани
капки на литър и не е забелязал никакви значителни странични ефекти
върху дейността на червата.
 
CDS/CDSplus:
И тук предпочитам неутралния по отношение на рН CDSplus и
първоначално добавям 1 ml, а по-късно до 4 ml CDSplus в контейнера
за вода на комплекта за клизми. Отново според д-р Клингхард и д-р
Андреас Калкер са възможни дори до 10 ml на литър.
 
Сега легнете по гръб, внимателно поставете крайната част и бавно
отворете клапана. Когато цялото количество вода навлезе в червата/
вагината, повдигнете леко таза и задръжте това положение за 1-2 минути.
За клизмата на червата можете да легнете странично, така че да



достигнете всички намотки. Можете да правите по 2 до 3 клизми на ден и
по 2 до 3 клизми на ден. След това отново изпразвате червата или
вагината.
 
Източници на доставки:
- Reprop® Clyster (по-добър комплект за клизма, отколкото в немските
аптеки)
вж. на www.mms-seminar.com в раздел "Източници на доставки".



1.9 Вътрешни протоколи на MMS приложението
 
Разтворите на хлорен диоксид имат много силна миризма на хлор и
много силен вкус. За съжаление точно това е активната съставка и когато
миризмата и вкусът се премахнат, желаният ефект обикновено изчезва
заедно с тях.
 
В миналото се препоръчваше разтворът да се смесва със сокове, чайове
или други напитки, за да се направи приемът по-поносим. Това вече е
напълно преустановено, тъй като повечето сокове могат да имат
отслабващ ефект върху разтвора на хлорния диоксид. Затова всички
действащи протоколи за вътрешна употреба препоръчват приемането му
само разредено с вода. Това е препятствие, което всеки трябва да
преодолее сам, ако иска да се възползва от възможните ефекти. С CDS и
CDSplus миризмата и вкусът станаха много по-поносими. Но най-
вероятно това се дължи на липсващото съдържание на киселини в тези
разтвори. Когато работите с MMS, винаги обръщайте внимание на
добрата вентилация.
 
UPDATE:
За перорална употреба (с ефект на стомашна киселина):

1 активирана капка MMS съответства на приблизително 1 ml CDS
(за CDS с приблизително 0,3 % разтвор на хлорен диоксид, т.е. 3000

ppm)
 
Ако досега човек е приемал 3 активирани капки от класическия MMS
перорално, то при пероралната употреба на CDS това са вече 3 ml, т.е. 3
пъти по-голямо количество! (Andreas Kalcker)
 

1.9.1 Протокол MMS-1000/1000+
 
Протокол-1000 за перорален прием е достатъчен в над 90% от случаите,
независимо дали става въпрос за еднократно основно прочистване на
организма, за елиминиране на тежки метали, като превантивна мярка или
в случай на остра или тежка инфекция/заболяване.
 
В първите книги за MMS се препоръчваха малко на брой, но високи
единични дози на ден. Въпреки това, след като беше установено, че



хлорният диоксид обикновено не действа повече от два часа в организма
и след това се разпада, тези препоръки бяха преразгледани.
Изключително високите дози са довели до много непоносимост и често
до преждевременно прекратяване на самолечението.
 
С модерния Протокол-1000 се приемат значително по-малки
индивидуални дози по-често на ден. Това гарантира, че тялото се
промива непрекъснато с хлорен диоксид. Това е много по-поносимо и
по-ефективно от старите протоколи. Целта е да се приема еднократна
доза от първоначално 1, а по-късно 3 активирани капки на ден около
осем пъти дневно.
 
От практически съображения, за да не се налага например човек да
активира сместа си на всеки час на работното място пред учудените си
колеги, цялата дневна доза се смесва сутрин, пълни се в плътно
затваряща се стъклена бутилка с вода и се пие през целия ден. Това
лечение трябва да продължи поне три-четири седмици, а при остри
заболявания и повече.
 
Протокол MMS-1000
Например, започнете с 8 x 1 = 8 активирани капки. След като изтече
времето за активиране от 45 секунди, добавете малко вода и напълнете
тази смес в затваряща се стъклена бутилка с около 1 литър вода. Сега се
опитайте да изпиете тази бутилка на около 8 порции през деня. Докато
ви е добре, увеличавайте броя на капките дневно, докато достигнете 3 x 8
= 24 активирани капки, и продължете тази процедура в продължение на
три до четири седмици.
 
Източници на доставки:
вж. www.mms-seminar.com в раздел "Източници на доставки",
например за стъклена бутилка Ikea
 
Протоколът MMS-1000+
В случай на много тежки или упорити заболявания, същият брой капки
DMSO се добавят към горепосочената готова активирана MMS смес
накрая и след това се изпиват през устата. Въпреки това DMSO може да
се добавя само към дозата, която трябва да се изпие, а не сутрин с
готовата бутилка за деня! Това се оказва много ефективно при херпес или
гъбички на кандида.
 



В допълнение към този пречистващ лек има и няколко други препоръки.
До 60-годишна възраст 2 единични дози седмично с 6 активирани капки
са полезни като превантивна мярка за здрави хора, а от 60-годишна
възраст - 6 активирани капки дневно. Според д-р Андреас Калкер дори
по време на бременност (след третия месец) е възможно прилагането на
MMS до максимум 6 активирани капки на ден, например вместо
антибиотици.
 
За деца и юноши максималната доза е 1 активирана капка MMS на 12
килограма телесно тегло на ден. При бебета първоначалната доза трябва
да бъде максимум 1/2 активирана капка MMS. Как се приготвят половин
капка? Активира се 1 капка MMS с 1 капка солна киселина и се добавят
около 150 ml вода. Сега се използва само половината от този разтвор и
по този начин се получава половин доза. Този трик трябва да се
използва и със силни разреждания за малки животни.
 

1.9.2 Протоколът CDS-1000 /CDS-101
 
Тъй като CDS/CDSplus се понася много по-добре, дозата може да се
определи малко по-висока. Започнете с 3 ml и увеличавайте до 10 ml,
които давате с дозираща пипета (пластмасова спринцовка) в 1 литър
вода. Много хора могат да започнат с 5 или 10 ml без никакви странични
ефекти. Тази бутилка също се пие на около 8 до 14 дози през деня.
Продължителността на прилагането е три до четири седмици, както при
протокола MMS-1000.
 
При животозастрашаващи състояния може да се прилага обща
доза до 50 ml CDS дневно.
 
 



1.9.3.Протоколът CDS 115 (протокол за денга)
 
Този протокол е разработен от Карл Вагнер, Карла Перес и д-р Дамарис
Рейес, микробиолог, от световното семейство на MMS, специално за
вирусни заболявания като треската денга. Важно е да се знае, че
маларията и денгата се предават от комари. При денга причинителят е
вирус, а при маларията - паразит. Докато маларийният паразит се убива с
голяма ударна доза, за вируса са необходими няколко часа непрекъснато
поглъщане. За щастие, това няма значение за хлорния диоксид - той
ефективно унищожава и двата патогена.
 
При протокола CDS 115 на всеки 15 минути към малко вода се добавя 1
ml CDS/CDSplus в концентрация 3000 ppm и се приема през устата. При
тежки курсове може да се добави 1 капка 25% разтвор на натриев хлорит
(от комплекта за класически MMS) на 1 ml CDS/CDSplus. В стария
протокол за денга на MMS в началото се приемаше еднократно доза от 6,
а след това на всеки час се приемаха по 3 активирани капки.



1.9.4 Протокол 5/5-100 (интензивен протокол)
 
Като допълнение се предлага интензивният протокол 5/5-100 на д-р
Андреас Калкер. В този протокол се използва и усилвателят на активното
вещество DMSO (диметилсулфоксид) в концентрация 70 %.
 
За тази цел 99,9-процентовият ДМСО трябва да се разреди с вода в
съотношение 7:3 (7 части ДМСО + 3 части вода). За начало вземете 5 ml
от този 70-процентов разтвор на DMSO, разреден по този начин със 100
ml вода, перорално като предварителна доза.
 
След това добавете 5 ml CDS/CDSplus към приблизително 100 ml вода и
изпийте тази част. Комбинацията от предварителна доза DMSO и
интензивна доза CDS/CDSplus се повтаря приблизително на всеки един
до два часа, като това може да стане до дванадесет пъти дневно. Както
при всички протоколи, в случай на дискомфорт или гадене е полезно да
се намали дозата.
 

1.9.5 Протокол 2000 (MMS1 + MMS2)
 
При този протокол за остри животозастрашаващи заболявания капките
MMS1 и капсулите MMS2 се приемат последователно през целия ден.
MMS1 е добре познатият ни комплект MMS с хлорен диоксид като
активна съставка.
 
MMS2 се основава на изходния материал калциев хипохлорит, който се
превръща в активната съставка хипохлорна киселина чрез активирането
му с вода. Калциевият хипохлорит е одобрен и за дезинфекция на
питейна вода и често се продава като препарат за почистване на басейни.
 
Приложенията на MMS2 вече бяха подробно обяснени по-горе. По
принцип с MMS1 изпълнявате нормалния протокол на MMS-1000, с
изключение на това, че вместо да приемате разтвора на хлорен диоксид
всеки път, изпивате една капсула MMS2 с 2 до 3 големи чаши вода. Джим
Хъмбъл предлага до 4 капсули дневно, всяка от които съдържа до 400 mg
калциев хипохлорит. Това трябва да се разглежда като абсолютна горна
граница, д-р Антие Освалд препоръчва много по-малки количества в



капсулите. MMS2 и този протокол са разработени за тежки и
животозастрашаващи заболявания като рак.



1.9.6 Протокол 3000 (външен MMS1 + DMSO)
 
Протокол 3000 се препоръчва от Джим Хъмбъл за почти всички кожни
състояния, като акне, атлетично стъпало и екзема. Първоначално този
протокол е разработен и за хора, които не могат да приемат перорален
MMS.
 
Тук разтворът на хлорен диоксид (20 активирани капки MMS към 50 ml
вода) се нанася върху определени зони на тялото на всеки час до 10 пъти
дневно, след което върху него се нанася приблизително 70-процентов
разтвор на DMSO (7 части DMSO + 3 части вода). При това
комбинацията се прилага към частите на тялото последователно при
всяко прилагане (лява ръка, после дясна ръка, после ляв/десен крак,
корем, гръб и отново отпред).
 
По този начин хлорният диоксид достига дълбоко в тъканите до
кръвообращението с помощта на активния бустер DMSO и след това
попада навсякъде в контейнера за отпадъци на тялото. След това трябва
да се прави еднодневна почивка на всеки 3 дни. Една от причините,
поради които протоколът вече не се използва толкова често, е, че при
CDS и CDSplus има съвместими и pH-неутрални разтвори, които се
понасят добре и от по-чувствителни хора.
 

1.9.7 Протокол 4000
 
Еднократният прием на MMS2 капсули няколко пъти през деня понякога
се нарича и протокол 4000. Най-добре е сами да приготвите капсулите
с калциев хипохлорит. По този начин може да се определи количеството
за пълнене и бавно да се увеличи до около 400 mg на капсула. Това е
описано подробно на друго място.
 

1.9.8 Протокол за малария
 
Известни са пет паразита, които могат да причинят малария (наричана
още блатна треска или променлива треска). Най-често то се предизвиква
от ухапване от комар от вида Anopheles. Най-голям опит при лечението
на малария има с класическия MMS. Възрастните получават 18, а



децата - 9 активирани капки MMS във висока еднократна доза за
пиене.
 
В много редки случаи е необходима втора, също толкова висока доза. По
този начин паразитите се елиминират напълно в организма чрез висока
шокова доза. Тази висока единична доза е твърде висока за здрави хора.
Следователно трябва предварително да се гарантира, че е налице
маларийна инфекция. За тази цел може да се използват и бързи кръвни
тестове.
 

1.9.9 Протокол 6+6 на Клара (шоково лечение)
 
При някои незастрашаващи живота инфекции, като например настинка,
протоколът 6+6 на Клара е първият избор.
 
Приемат се две дози с по 6 активирани MMS капки през интервал
от 2 до 4 часа.
 
Това действа най-добре вечер и преди лягане. По този начин ще можете
удобно да заспите при евентуално гадене. С този протокол
експлозивното размножаване на инфекциозните микроорганизми се
спира бързо и значително, а имунната система бързо възвръща контрола
си. В повечето случаи до сутринта от настъпващия студ не остава нищо.
Ако това не е напълно достатъчно, можете да повторите този протокол
на следващия ден със 7 + 7 капки, но не повече. След това може да се
наложи да преминете към класическите протоколи MMS-1000 или CDS-
1000.
 

1.9.10 Инжекции на CDI с хлорен диоксид IM/IV
 
CDI (Chlorine Dioxide Injection) е предназначен за интрамускулно или
интравенозно инжектиране на разтвор на хлорен диоксид. Д-р Андреас
Калкер вкарва газообразния хлорен диоксид в разредена морска вода. По
този начин тя е неутрална по отношение на рН и има правилно
съдържание на соли, подобно на това в кръвта. Освен това студената и
фино филтрирана морска вода изглежда има много ободряващо и
ускоряващо оздравителния процес действие, както беше представено на
конгреса Spirit of Health 2014 от Франсиско Кол, управител на



Laboratoires Quinton International, Аликанте. За бозайници с живо тегло
до 80 kg той препоръчва от 2 до 5 ml CDI 3000 ppm в съотношение
1:5 с морска вода или физиологичен разтвор за интравенозно или
дори интрамускулно приложение.
 
Д-р Хартмут Фишер, от друга страна, активира капките MMS в изправена
спринцовка (иглата е насочена нагоре), като по този начин позволява
само на хлорния диоксид да се разпръсне в готова инфузионна торбичка,
съдържаща 0,9 % физиологичен разтвор, и по този начин получава
неутрален по рН разтвор на хлорен диоксид, адаптиран към
съдържанието на соли в човешкия организъм.
 
Внимание: Полученият по този начин разтвор обикновено не се
използва в чист вид. Ако желаете да приготвите спринцовка за
интравенозно или интрамускулно приложение от вече готов разтвор на
хлорен диоксид, д-р Фишер препоръчва преди него да се свърже
нанофилтър с размер на порите 245 nm. Така се филтрират пирогенните
вещества (като прах и суспендирани частици), които могат да доведат до
треска и други раздразнения на организма. След това съдържанието на
спринцовката се инжектира в нова торбичка за инфузия с физиологичен
разтвор. Този разреден разтвор може да бъде приложен интравенозно
или да се вземе спринцовка от тази торбичка за интрамускулна или
подкожна употреба. Аз самият съм получавал такава инфузия на CDI i.V.
без никакви забележими странични ефекти.
 
Внимание:
Инфузиите с разтвори на хлорен диоксид са запазени за лекари,
алтернативно практикуващи лекари и друг обучен медицински персонал.
Те винаги трябва да се извършват под наблюдение! Точните области на
приложение, както и предимствата и недостатъците на такова третиране
с хлорен диоксид при хора не са достатъчно проучени, за да могат да се
направят надеждни заключения.
 
Във всеки случай инфузията на CDS (под надзора на д-р Хартмут
Фишер) не ми навреди, а телетата с д-р Андреас Калкер (книга
CDS/MMS - Heilung ist möglich) също не. Точно обратното - животновъдът
е успял да спести огромни разходи за ваксинации и антибиотици за
животните си и да отгледа повече здрави животни до клането.



1.10 Често задавани въпроси за MMS - въпроси и
отговори
 
Въпрос: Какъв е срокът на годност на разтвора на хлорен диоксид
и как мога да го определя?
Хлорният диоксид се разтваря във водата като кафяво-жълт газ.
Разтворът обикновено изглежда жълтеникав. Ако съдът е отворен, газът
се отделя доста бързо и остава бистър разтвор. Така че колкото по-чист е
разтворът, толкова по-малко хлорен диоксид се съдържа (все още) и
толкова по-слабо е действието на разтвора. Можете да удължите срока на
годност, като затворите контейнера и го охладите (например в
хладилника). CDS обикновено няма толкова дълъг срок на годност,
колкото CDSplus.
 
Въпрос: Имам и заболяването или и симптома. Как трябва да
дозирам или да приемам MMS/CDSplus?
Извинете ме, но не мога, не трябва и няма да отговоря на този въпрос.
Нашата философия е да предоставим на всеки необходимата
информация, за да реши сам за себе си и след това, ако е необходимо, да
извърши или не самолечение с хлорен диоксид на своя отговорност.
 
Не искаме да съветваме или да обезкуражаваме никого тук и със
сигурност не искаме да вземаме решение вместо някого. Това е старото
мислене като в ортодоксалната медицина: "Вие, лекарите, решавате
какво, кога и колко трябва да приемам. Аз съм само жертвеното агне. "
Дори лекарите намират тази система за непосилна за тях през повечето
време.
 
Хлорният диоксид, приет перорално, има много широкоспектърно
действие и обикновено се понася много добре. Доколкото ми е известно,
никой не е претърпял трайни увреждания. Протоколите MMS-1000 и
CDS-1000 са напълно достатъчни в повече от 90 % от случаите на
приложение - от профилактика през средни възпаления до хронични
заболявания. Ако е необходимо, те се комбинират с външни приложения
като бани и клизми.
 
При животозастрашаващи състояния, като например рак, мнозина също
използват протоколите с 1000 или 2000 дози, но често увеличават
дневните дози на CDSplus от три до пет пъти. Всички други формуляри



и протоколи за прием са необходими само в много редки случаи.
Маларията, например, е едно от малкото инфекциозни заболявания, при
които можем да елиминираме патогена само за 4 часа, като приемем
еднократна висока доза (18 активирани капки за възрастни и 9
активирани капки за деца). Този въпрос не е въпрос на знание, а на
отговорност, а именно лична отговорност!
 
Въпрос: Какво става с моите "добри" чревни бактерии?
Ако MMS убива всички бактерии, тогава трябва да атакува и добрите ми
чревни бактерии. Това е най-често срещаното възражение срещу
пероралния прием на MMS. Съкратените доклади от опита обаче
показват, че MMS не уврежда добрата чревна флора дори при по-
продължителен прием. Нямаме научно доказани обяснения за това, но
разполагаме с правдоподобни и логични модели на обяснение:
 
Хлорният диоксид е окислител. Водородният пероксид и озонът са
много силни окислители и могат да унищожат телесните клетки, както и
добрите бактерии. Следващият по-слаб окислител е кислородът.
Клетките на тялото ни и добрите чревни бактерии (1,45 волта) са в
състояние да задържат електроните си при наличието на кислород,
който е силен окислител. В противен случай всяко вдишване би убило
хиляди клетки в тялото ни.
 
Хлорният диоксид е много по-слаб окислител. Така че, ако клетките
могат успешно да защитят електроните си срещу силен окислител, те
могат да го направят още по-успешно срещу по-слабия хлорен диоксид
(0,95 волта). Тази способност за задържане на електрони се нарича още
окислително-редукционен потенциал. Интересно е, че повечето
патогенни микроорганизми (между другото, патогенните
микроорганизми често са анаеробни и не използват кислород) имат по-
нисък окислително-редукционен потенциал от хлорния диоксид и
следователно се атакуват първо от MMS. В протоколите за приложение
на MMS обикновено се препоръчват само концентрации, при които се
запазва добрата чревна флора.
 
Заключение: Хлорният диоксид не атакува клетките на тялото или
"добрите" бактерии!
 
Въпрос: При MMS мога ли първо да сложа вода в чашата, а след
това NaClO2 и капки активатор?



Не! Водата забавя много реакцията! Моля, спазвайте точно реда според
инструкциите по-горе! Никога не поставяйте MMS-капките във вода - те
трябва да реагират самостоятелно в продължение на 45 секунди, преди да
добавите вода.
 
Въпрос: Колко вода трябва да приемам за орална доза MMS/CDS?
В общи линии това е същото. Ако в чашата има 3 активирани капки
MMS или 1 ml CDS и вие изпиете чашата, винаги сте приели същото
количество хлорен диоксид. Ако в чашата има малко вода, например 100
ml, вкусът е по-силен. Ако в чашата има много вода, например 250 мл,
вкусът е по-мек, но трябва да се пие повече течност.
 
Въпрос: Какво е съотношението на смесване за 10 или 50 %
лимонена киселина, винена киселина или други киселини?
На този въпрос вече няма отговор, тъй като сме се спрели само на най-
добре поносимата 4-5% солна киселина като активатор. Тук
съотношението винаги е 1:1.
 
Въпрос: С какви плодови сокове, кафе или чай мога да приемам
MMS/CDS?
Същевременно приемът на MMS се препоръчва само с чиста питейна
вода. Дори в привидно чистите плодови сокове се добавя изкуствен
витамин С (предимно от генетично модифицирана царевица) чрез Е-
номера и се обозначава като стабилизатор, за да се увеличи драстично
срокът на годност на соковете. Тъй като витамин С и хлорният диоксид
взаимно отменят действието си, Джим Хамбъл, а също и д-р Клингхардт
препоръчват да приемате MMS/CDS само с вода.
 
Съвет: Ако вкусът и миризмата на MMS са твърде тежки за вас, можете
да си държите носа, докато го приемате, или да преминете към много по-
добре поносимия и неутрален по отношение на pH CDSplus.
 
Въпрос: В интернет има указания за неутрализиране на
остатъчната киселина в активирания MMS с натриев бикарбонат -
трябва ли да го направя?
Не, междувременно мнозина отново се дистанцираха от него, защото
може да влоши ефекта на MMS. Д-р Осуалд препоръчва също така да се
приема разтвор на натриев бикарбонат като антидот в случай на
предозиране с MMS.
 



Въпрос: Кога трябва да приемам MMS и с кои храни по-скоро не?
Когато MMS все още се е приемал в малки и високи единични дози, този
въпрос е бил важен за по-добрата поносимост. Тъй като при протокола
MMS-1000 или CDS-1000 се приемат много по-малки дози и до осем
пъти дневно, вече е сравнително без значение дали се приема преди или
след хранене.
 
Осем пъти дневно на гладно би било възможно само при лечение с
гладуване. Смятам моята бутилка CDS просто за напитка. Също така не се
натоварвам да проверявам всяка храна дали може да ограничи ефекта на
MMS. Дори ако веднъж изядех един ананас, ефектът от една от осемте ми
дози на ден беше малко по-слаб. Всичко това не играе ни най-малка роля
в този протокол, предназначен за четири до шест седмици. Така че в
този случай просто не мислете много, а продължете с протокола!
 
Въпрос: Мога ли да спра за известно време по средата на протокол
1000?
Да, тъй като това е програма за пречистване, не застрашавате целия си
успех, както правите с антибиотиците, само защото се е наложило да
спрете по лични или професионални причини. Просто продължете,
когато можете отново.
 
Въпрос: По-добри ли са продуктите в стъклени бутилки, отколкото
в пластмасови?
В началото на MMS-движението някои производители/доставчици от
незнание пълнеха натриевия хлорит и активатора в PET-бутилки
(полиетилен терефталат), които с времето ставаха крехки и се пукаха.
Днес не познавам нито един доставчик в немскоезичния свят, който да
прави тази грешка. HDPE (полиетилен с висока плътност) е одобрен
материал за тези продукти и затова повечето производители предлагат
своите продукти в бутилки от HDPE. Предимството на бутилките от
HDPE е, че са много леки и, най-важното, не се чупят. Това също е
много полезно и важно при алкалите и киселините като съставки.
 
Доставчиците със стъклени бутилки често създават впечатлението, че
техните продукти са по-чисти или по-здравословни. Важно е да се знае,
че разтвори на натриев хлорит и солна киселина с качество, подходящо
за хранителни продукти, се произвеждат, съхраняват и доставят от
химическата промишленост само в бидони от HDPE или варели от



HDPE. Пълненето им в стъклени бутилки в помещенията на доставчика
не води до подобряване на качеството.
 
Д-р Андреас Калкер специално предупреди за предлагането на DMSO,
който се предлага в стъклена бутилка със стъклена пипета. Буталото на
стъклената пипета е изработено от каучук или каучукови заместители,
които не са подходящи за DMSO. Това бутало ще се разтвори,
токсичните компоненти ще преминат в разтвор с него и също ще бъдат
въведени в кожата в случай на външно лечение.
 
Това се отнася и за някои CDL предложения със стъклена пипета,
които са снабдени с гумено бутало. За краткотрайно приложение на
капки за очи, уши и нос използването на такива капкомери с бутала е
напълно приемливо, но разтворът на хлорен диоксид не трябва да се
съхранява трайно затворен с такъв капкомер.
 
Въпрос: Защо тогава за Protocol-1000 винаги се препоръчва
запечатваща се стъклена бутилка?
Доставчиците на продукти с хлорен диоксид вече знаят много добре
разликата между PET и HDPE. Не всеки непрофесионалист обаче може
да разпознае тази разлика от пръв поглед и допуска грешки, например
ако иска да използва някоя празна пластмасова бутилка от напитка у
дома. Затова играем на сигурно и препоръчваме запечатваща се стъклена
бутилка като тази от ИКЕА за дневната доза от протокола 1000 ;-)
 
Въпрос: Какво да кажем за едновременния прием на хранителни
добавки или лекарства и MMS/CDS?
Досега не ни е известно да има някакви взаимодействия, с изключение на
взаимното неутрализиране на MMS или хлорен диоксид и витамин С/
натрий. Д-р Клингхардт препоръчва протокола MMS-/CDS-1000 сутрин
до 18:00 ч. например и дава след три до четири часа, т.е. от 21:00 до 22:00
ч., всички хранителни добавки и, ако е необходимо, необходимите
лекарства. Тъй като хлорният диоксид обикновено действа в организма
само един до два часа, преди да се разпадне на обикновена сол, вода и
кислород, този интервал от време би трябвало да е достатъчен, за да се
избегнат неизвестни досега, но възможни взаимодействия.
 
Въпрос: Мога ли да приемам MMS и с амалгамни пломби в зъбите
или изкуствена протеза от метал в тялото?



Вероятно поради малкото количество и кратката продължителност на
действие, досега не са ни докладвани увреждания на зъбни пломби,
мостове, протези и импланти, изработени от метал в тялото. Ако е така,
тогава MMS ще окисли например освободения живак от амалгамената
пломба до водоразтворима метална сол, която може да се екскретира чрез
бъбреците и урината. Изглежда, че CDS или CDSplus са дори по-малко
вредни от MMS поради новата тристепенна стойност на pH.
 
Единственото, което знам за амалгамените пломби, е, че повечето
хелатори, които премахват тежките метали, биха извадили живака от
амалгамените пломби. Съществуват обаче естествени хелатори, които не
правят това, като HMD™ (www.detoxmetals.com).
 
Въпрос: Защо имам много силно гадене, повръщане или диария
още при най-малкия прием на MMS/CDS?
Това вече е рядкост и може да има няколко причини. От една страна,
може да се появи много рядка алергия към хлор. От друга страна,
организмът може да бъде много силно заразен и тази една доза
MMS/CDS е убила много повече микроби, отколкото при други хора.
Тогава тази висока концентрация на бактериални отпадъци предизвиква
странични ефекти поради претоварване на бъбреците и черния дроб. В
такива случаи приемайте естествен билков детоксикатор като ЛАВАЖ,
който помага за отваряне на органите за детоксикация като черния дроб,
бъбреците и лимфните съдове (www.detoxmetals.com).
 
Друга причина може да бъде активаторът, ако сте използвали лимонена
киселина, винена киселина и т.н. вместо препоръчаната солна киселина.
Някои хора са силно прекислени и реагират много бурно на остатъчната
киселина в MMS - тук по-скоро трябва да преминете към неутралния по
рН CDSplus.
 
Като последна възможност е възможно да имате заразяване с паразити.
Паразитите реагират много бурно на хлорния диоксид, започват да се
размножават масово и панически освобождават чревното си съдържание
в тялото ни. Тези екскреторни продукти на паразитите, като амоний,
формалдехид, хистамин и манилин, са невротоксини за имунната ни
система и следователно могат да предизвикат силни странични ефекти. В
този случай е подходящо лечение на паразити, например това на д-р
Андреас Калкер (вж. книгата Back2Balance).





2. Успехи на MMS при хора
 
Съществуват многобройни доклади за опит и успехи, например при
настинки, грип, EHEC, свински грип, птичи грип, СПИН, хепатит,
херпес, туберкулоза, отравяне на кръвта (сепсис), хранително отравяне,
тетанус, заразни детски болести, крака на спортист, чревни гъбички,
диабет, отворен крак, рак, левкемия на космените клетки, възпаление на
устата, гърлото и особено на зъбите.
 
Междувременно в световен мащаб има безброй доклади, които за
съжаление все още не са систематично събрани и оценени от никого.
Това понякога показва границите на частното здравно движение. На мен
самия също ми бяха докладвани повторяеми успехи с няколко
лабораторно потвърдени инфекции с малария от служител на проекти за
помощ в Африка.
 
Имам и много добре документиран случай на пълно излекуване на
животозастрашаваща левкемия на космените клетки от участник в
семинара. Дори при болести като върлуващата в момента в Карибския
басейн треска Чикунгуня, за която конвенционалната медицина засега
няма лек, се появяват окуражаващи истории за успех.



2.1 MMS и рак
 
Според ортодоксалната медицина ракът се развива в резултат на
фамилна обремененост (генетична) и на рискови фактори, свързани с
начина на живот, като хранене, пиене, спорт, алкохол, никотин, а
напоследък и стрес. Освен тези доста общи и безсмислени
статистически твърдения, конвенционалната медицина не е в състояние
да представи последователен, подробен и логичен модел за развитието
на рака.
 
Чудя се: ако не знаете произхода на даден проблем, как очаквате да
разработите смислена лечебна терапия? Много преди движението за
MMS в областта на алтернативната медицина съществуваха много
правдоподобни теории за произхода на рака. Преди почти двеста години
Луи Пастьор постулира модела на здравото тяло, свободно от микроби,
и злите микроби отвън, които могат да нахлуят и да разболеят хората. За
разлика от него тогавашният му опонент Пиер Жак Антоан Бешан
много по-правилно твърди, че микробите са навсякъде, правят живота
възможен и го съставляват.
 
Вътрешната среда е тази, която кара някои микроби да се размножават и
да променят морфологията си в това, което Бешан нарича плеоморфизъм.
 
Но дори Пастьор на смъртния си одър доказва правотата на своя
противник с изречението "Микроорганизмът е нищо, а околната среда е
всичко".
 
Вместо да се борим с микробите с помощта на антибиотици (което,
както е известно, води до антибиотична резистентност), бихме могли да
създадем основа за предотвратяване на развитието или размножаването
на тези микроби чрез регулиране на околната среда.
 
Вътрешната среда се отнася до характеристиките на нашата вътрешна
среда, като например нива на токсичност, нива на възпаление, промени в
рН на тъканите, нива на паразитно и микробно натоварване,
електромагнитни полета като 5G и други подобни. Всички тези фактори
могат да променят вътрешната среда на тялото ни и да накарат
микробите да променят формата си от добронамерена във вирулентна
или патогенна (причиняваща заболяване).



 
По-късно тези идеи са доразвити от няколко изследователи. Проф. д-р
Гюнтер Ендерлайн открива, наред с други неща, плеоморфни
(променящи формата си) микроорганизми в кръвта, които могат да се
превърнат от телесна клетка в бактерия, гъбичка и обратно, в зависимост
от средата.
 
Алтернативният лекар Еккехард Сириан Шелер открива, че в кръвта има
и маскирани гъбички и паразити. При много видове рак те също
изглежда имат причинно-следствена връзка с развитието му. Лекарят по
онкологични заболявания д-р Тулио Симончини отдавна е открил, че
гъбичките Candida-albicans могат да бъдат открити в ядрото на тумора и
да бъдат лекувани успешно с 25-процентов разтвор на натриев
бикарбонат, който унищожава гъбичките.
 
Прекалено много гъбички се развиват поради нарушената среда.
Организмът не може да ги елиминира в достатъчна степен, нито да ги
смила, нито да ги отделя със своите органи за детоксикация - черен дроб,
бъбреци, бели дробове, черва и кожа. Затова организмът решава да
предприеме гениален ход за удължаване на живота: капсулира гъбичките.
По този начин и двамата - хората и гъбите - ще могат да живеят по-дълго
време редом, без да се застрашават взаимно.
Това интелигентно решение на тялото, капсулата, се нарича от
конвенционалната медицина дегенерирал тумор и се атакува агресивно.
 
Интересно е, че много хирурзи са установили, че туморът не се
разпространява, докато не го разрежете. Според конвенционалната
медицина раковите клетки се освобождават от триизмерната си зидария,
мигрират из тялото и някъде образуват нови метастази. Много
изследователи признават, че никога не са виждали тези мигриращи
ракови клетки. Но когато разтриете гъбична култура в блюдо на Петри в
лабораторията, навсякъде започват да се появяват нови гъбични колонии.
Затова е много по-вероятно тези "избухнали" гъбички да образуват нови
колонии, които на свой ред се капсулират от организма и образуват нови
"метастази".
 
Многобройните успешни случаи на MMS при различни видове и стадии
на рак показват, че професор Ендърлайн и д-р Симончини са били
прави. Защото MMS унищожава надеждно и гъбичките в организма.
Тогава е обяснимо и защо туморът (капсулираните гъбички) се свива при



прилагане на MMS. Изглежда, че MMS води обаче направо с много
видове рак по няколко начина до ясно подобрение. От една страна,
трябва да знаете, че онкоболните обикновено рядко умират директно от
рак. Обикновено те умират от чернодробна или бъбречна
недостатъчност, защото тези детоксикиращи органи вече не могат да
изхвърлят клетъчните токсини от вторичните инфекции и средата на
организма напълно се преобръща.
 
Освен това хората, които са били подложени на химиотерапия, имат
напълно разрушена имунна система, така че в организма се образуват
много такива странични инфекции, които произвеждат токсични
клетъчни токсини като отделителни продукти. Те карат болния да се
чувства още по-болен и слаб.
 
MMS бързо елиминира тези вторични инфекции и по този начин
окислява и елиминира много от отпадъчните продукти и клетъчните
токсини. Освен това ние сме окислителни същества, тъй като дишаме
кислород и по този начин изгаряме захар. Въпреки това енергийният
баланс при хронично болните хора, особено при пациентите с рак, е
много нисък. MMS активира митохондриите, електроцентралите в
клетките, така че окислителните процеси отново се задействат и човек
отново разполага с повече енергия.
 
Основната причина за появата на рак е заместването на дишането
в нормалните клетки с ферментация на захари.
 
В раковите клетки митохондриите са изключени, клетките набавят
енергията си чрез алкохолна ферментация и предизвикват още по-
голямо подкиселяване на околната тъкан, което подпомага растежа на
рака. Активирането на митохондриите от MMS обаче изглежда води до
програмирана клетъчна смърт (апоптоза) в самите ракови клетки - ефект,
който е установен и при експерименти с родственика на хлорния
диоксид - дихлорацетат (DCA).
 
Въпреки че този механизъм на самоунищожение е заложен във всяка
клетка по природа, така че дегенериралите клетки се самоубиват, при
раковите клетки той е блокиран. Всички съвременни подходи за нови
терапии на рака се опитват да предизвикат специфично тази апоптоза,
без да увреждат здравите клетки. Изглежда, че MMS се справя с тази
задача освен с освободения активен кислород. Мнозина използват MMS



при рак също успоредно с ортодоксалните лекарства, след което обаче с
интервал от два до четири часа.
 
Тези многобройни ефекти на MMS изглежда са причината, поради която
много хронично тежко болни и пациенти с рак са с ясен ум и изпълнени
с енергия и боен дух още след първите дни на самолечението. Разбира
се, ракът не изчезва за три дни, но многото изтощителни вторични
инфекции с техните токсини се неутрализират и по този начин се
облекчават черният дроб и бъбреците. Освен това в тялото има много
повече кислород и следователно много повече енергия.
 
По този начин MMS осигурява по-добро качество на живот и
продължителност на живота в краткосрочен план.
 
Колко дълго трябва да се редуват апликациите с MMS и, ако е
необходимо, с MMS2, за да се пребори ракът, зависи, разбира се, винаги
от конкретния случай. Освен това в терапията винаги трябва да се
включват и други съпътстващи мерки на физическо, но най-вече на
духовно-емоционално ниво. Много често действителният причинител на
заболяването е психично-емоционален конфликт или травма.
 
С MMS е възможно да се направи така, че туморът да изчезне - но дали
тогава се счита за излекуван? Много хора вече са били лекувани с
конвенционална или алтернативна медицина по напълно здравословен
начин и често след една или две години са имали рецидиви, т.нар.
рецидиви. Обикновено това се случва, когато сте лекували само тялото, а
причинителите на проблемите все още съществуват и отново насърчават
развитието на болестта.
 
Във втората си книга Back2Balance бих искала да разкажа подробно за
холистичната терапия на рака, която създадох. Третата книга, Back2Health,
е посветена на духовно-емоционалните техники и как те могат да се
използват за откриване и разтваряне на причините за старите тежести. За
щастие в тази област има все повече техники, с които вече могат да се
постигнат драстични резултати за много кратко време.
 
При рака все още има някои скорошни открития, които трябва да се
вземат предвид. От една страна, според разработчика му тестът PSA не
показва никаква връзка с рака. Въпреки това конвенционалната медицина



е приела именно този тест, за да реши дали ракът на простатата изисква
лечение или не.
 
През годините хиляди хора са били изплашени и третирани напълно
ненужно. Погрешните диагнози и съответно ненужното лечение на рака
на гърдата изглежда са също толкова високи. В този случай превенцията
изглежда е била по-скоро маркетингов инструмент за по-добро
икономическо използване на скъпото оборудване.
 
Според моя опит обаче най-важната стъпка към възстановяването от рак
е да се освободим от илюзията за страх. Страхът изважда човека от
центъра и баланса, а оттам и от силата му. Освен това, поради силата на
мислите, повтарящите се негативни мисли също водят до
самоизпълняващи се пророчества с негативен резултат.
 
Фактите:
- Статия в Уикипедия за проф. д-р Гюнтер Ендерлайн
- Книга Непознатият приятел или непознатият враг, Мария-М. Bleker
- Книга Candidalism, Ekkehard Sirian и Sabine Scheller
- Книга Ракът е гъбичка, д-р Тулио Симончини
- PSA скринингът за рак на простатата е опасна измама
- Милиони хора са лекувани фалшиво от "рак



2.2 MMS и болестта на Алцхаймер, болестта на
Паркинсон и деменцията
 
Според най-новите открития, особено на световноизвестния
алтернативен лекар д-р Клингхардт, но също и на известния лечител Уве
Карстедт, не е необходимо да се търсят толкова дълго нови зловещи
модели за произхода на тези епидемично разпространяващи се болести.
Много е вероятно те да са причинени просто от отравяне с тежки метали,
алуминий, глифозат (инсектицид) и други токсини от околната среда.
 
Тъй като храната и околната среда вече са много силно замърсени с тези
токсини, болните са винаги по-млади, защото бъчвата буквално се пълни
по-бързо. Първородното дете автоматично е изложено на около
половината от експозицията на тежки метали, на която е изложена
майката. Живакът например се натрупва в нервните и мозъчните клетки
и разрушава тяхната изолираща мастна обвивка.
 
По този начин тези нерви престават да работят или работят напълно
некоординирано. MMS има окислително действие върху тежките метали
и може да ги превърне във водоразтворими соли, които могат да се
отделят от бъбреците. Въпреки това има по-добри средства и методи за
елиминиране на тежките метали, които са обяснени във втората книга
Back2Balance.
 
Напълно естественият и научно изследван продукт, който е
вътреклетъчен хелатор (извлича токсичните метали от вътрешността на
клетките), се нарича HMD™ и действа нежно и ефективно за
отстраняване на тежките метали. Той е на пазара от повече от дванадесет
години и е добре тестван от много практикуващи лекари по света
(www.detoxmetals.com).
 
Според ново проучване специални пръчковидни бактерии участват в
развитието на болестта на Алцхаймер, диабета и инфарктите. Това
отново би обяснило широколентовия ефект на MMS/хлорния диоксид
при толкова много заболявания.
 
Фактите:
- Книга Детоксикация вместо отравяне, Уве Карстедт
- Книга Отровата в нашия мозък, д-р Дитрих Клингхард





2.3 MMS при психични разстройства, прегаряне и
депресия
 
Когато т.нар. жени от развалините се връщат у дома след Втората
световна война, къщата често е бомбардирана, съпругът е паднал, а синът
е изчезнал. Освен всички тези душевни страдания, нямаше и какво да
ядат. Въпреки това малко от тези жени са имали психични разстройства.
Хората по природа вече могат да издържат доста.
 
Днес е достатъчно да погледнете малко по-остро много съвременници и
те веднага имат прегаряне, депресия или други психични проблеми. Това
не се дължи непременно на факта, че съвременните хора са по-малко
устойчиви, а просто са отровени, особено ако освен отравянето с тежки
метали червата са увредени например от дисбаланс или синдром на
пропускливите черва.
 
Върху собственото си тяло съм забелязала, че в моменти на силно
увредени и следователно чувствителни черва психиката ми също е била
много тънка и чувствителна. С подобряването на състоянието на червата
психиката ми отново укрепна. Освен това в тази област винаги трябва да
се очаква паразитна тежест.
 
И тук са ми докладвани случаи, при които след MMS-/CDS-1000-лечение
най-малките паразити са напуснали тялото и след това е настъпило ясно
подобрение. И тук обаче MMS/CDS трябва да се използва само във
връзка с изхвърляне на тежки метали и възстановяване на чревната
флора. Също така при биполярните разстройства MMS изглежда има
ясно изразен подобряващ ефект.
 
Фактите:
- DVD Алуминиевото досие
- Книга Детоксикация вместо отравяне, Уве Карстедт
- Книга Отровата в нашия мозък, д-р Дитрих Клингхард



2.4 MMS и аутизъм
 
Когато синът на Кери Ривера е диагностициран с аутизъм, тя отрича. Тя
работи много усилено по въпроса и създава група за подкрепа. С течение
на годините тя усъвършенства диетите си и получава две деца в групата
почти без симптоми. Тъй като според досегашните обяснения на
ортодоксалната медицина за развитието на аутизма това не би трябвало
да е възможно, тя се чувства окуражена по пътя си.
 
След това се запознава с Джим Хъмбъл и д-р Андреас Калкер в групата
MMS. Най-напред те откриват, че повечето родители винаги са
забелязвали аутистичните черти едва след ваксинирането на децата. Тук
очевидно има връзка (вж. също глава Опасни ваксинации). Но само при
близнаци, от които само единият е развил аутизъм след ваксинацията, д-р
Андреас Калкер успява да открие втория фактор - паразитно
предразположение.
 
Специалното лечение на паразити с конвенционалната медицина,
съчетано с алтернативни средства за борба с паразитите и ежедневни
клизми с MMS/CDS, довежда до пробив. Това лечение на паразити е
разгледано по-подробно във втората книга Back2Balance. С това
почистване на телата на децата техните резултати по ATAC, които
измерват степента на аутизъм, също намаляват.
 
Междувременно над 150 деца по света са освободени от аутизма и могат
отново или за първи път да ходят нормално на училище и да върнат
любовта на родителите си. Нито лекарственото лечение, нито
алтернативните средства за защита, нито чревните клизми с разтвор на
хлорен диоксид, според собствения ми опит, са болезнени или вредни.
Вместо да отпразнуват този сензационен пробив, представителите на
медиите сякаш не могат да измислят нищо друго, освен да създават
измислени сценарии на ужасите и дори да обвиняват родителите в
насилие над деца.
 
Например в Америка и Италия бяха заведени няколко успешни съдебни
дела за обезщетения срещу производители на ваксини, а връзката между
аутизма и ваксинациите беше призната и от американския регулаторен
орган FDA.
 



Между другото: Според Андреас Калкер много симптоми при аутистите,
като например махането с ръце, се дължат на паразити. Те произвеждат
твърде много амоняк, който черният дроб на аутистите не може да
разгради. Срещу него хранителната добавка L-орнитин помага много
добре. Това е също като Ornithinaspartat основната активна съставка в
лекарството Hepa-Merz. той може да се разтвори като прах във вода и да
се изпие, а също така се прилага интравенозно в спешната медицина.
Това веднага слага край на постоянното махане с ръце. Въпреки това той
трябва да се приема редовно, тъй като по време на храносмилането на
храната всеки ден се образува амоняк.
 
Фактите:
- Книга Лечение на аутизма, част 1, Кери Ривера
- Книга Лечение на аутизма, част 2, Кери Ривера
- Книга Лечението е възможно, д-р Андреас Калкер
- Книга Детоксикация вместо отравяне, Уве Карстедт
 
Презентации на конгреса Spirit of Health 2014 в Хановер
- Аутизъм, замърсяване на околната среда и детоксикация, д-р Дитрих
Клингхард
- Хлорен диоксид, ваксинации и аутизъм, д-р Андреас Калкер
- Лечение на аутизма, Кери Ривера



2.5 MMS и наднормено тегло / йо-йо ефект
 
Когато стане дума за затлъстяването, много хора си мислят преди всичко
за слабост на характера, за това, че човек не може да бъде умерен в това
какво яде и колко яде. Това може да е вярно до известна степен. Но има и
друго, много интересно обяснение модел, защо някои хора показват
такова поведение или трябва да се справят с йо-йо ефект въпреки всички
диети и са склонни да наддават на тегло.
 
Този модел предполага отравяне с тежки метали. Организмът ни не
разполага с храносмилателни ензими срещу тежките метали, а също така
органите за детоксикация - черен дроб, бъбреци, бели дробове, черва и
кожа - не могат да изхвърлят токсините или не в достатъчна степен. Сега
организмът има проблем, тъй като високата концентрация на тежки
метали в кръвта и тъканите нарушава почти всички биохимични реакции
и следователно е животозастрашаваща.
 
Ако организмът не може да елиминира или неутрализира токсичните
вещества, единствената останала стратегия е безопасното им съхранение.
Затова организмът образува мастни клетки под кожата, възможно най-
далеч от сърцето и мозъка, и складира тежките метали в тях. Мазнините
се натрупват около тежките метали и деактивират в най-голяма степен
вредното им въздействие.
 
Проблемът щеше да бъде решен за момента, ако не беше човекът и
огледалото или везната. Мъжът смята, че е прекалено дебел, и започва да
се лекува с гладуване и спортни занимания. Човек без отравяне с тежки
метали може много бързо да намали значително телесното си тегло с
помощта на диета и спорт, както и да го запази без проблеми след диета.
От друга страна, човек, който е отровен с тежки метали, дълго време няма
да забележи никакъв ефект от диетата.
 
Едва когато затегне диетата и се занимава с още по-екстремни спортове,
ще се появят първите успехи, защото тялото не иска да разтвори
неприятните мастни клетки и да освободи тежките метали обратно в
кръвта. Така че или отровеният се отказва от гладуването
преждевременно и живее с наднорменото тегло, или засилва мерките си.
Ако след това е отслабнал и прекрати лишаващата диета, килограмите се
връщат много бързо.



 
Няма значение дали след диетата сте имали силен или слаб характер.
Тялото отчаяно иска да възстанови мастните клетки, за да може отново
да депонира безопасно тежките метали. Тук помага само изхвърлянето на
тежки метали. MMS може да окисли тежките метали, когато се приема за
по-дълъг период от време, и по този начин да ги накара да се отделят
чрез урината, но има и други по-ефективни методи за това. Те са
описани подробно във втората книга Back2Balance за мерките за
пречистване на физическо ниво.
 
Фактите:
- Книга Детоксикация вместо отравяне, Уве Карстедт
 

2.6 MMS и диабет
 
Многобройни случаи на успешно лечение на захарен диабет също са
добре документирани. Но това не е така, защото MMS може да направи
нещо конкретно срещу това заболяване. MMS прочиства само тялото или
телесните течности от болестотворни микроби. Ако това води до факта,
че и захарният диабет е излекуван, то най-вероятно причината за това са
микроби и възпаление на панкреаса.
 
Ако микробите и съответно възпалението бъдат премахнати, обикновено
отново се произвежда достатъчно количество инсулин и външното
добавяне на инсулин може да се пропуска все повече и повече. Който
иска да види един от многото международни казуси, трябва да потърси
веднъж в YouTube.com за MMS и диабет или да разгледа нашите повече
от 400 видеотеста на уебсайта mms-seminar.com.
 
Фактите:
- Видео свидетелство за лечение на диабет



2.7 MMS и малария
 
В края на 2012 г. проучване за малария в станция на Червения кръст в
Уганда беше документирано от три независими международни екипа с
камери. В продължение на четири дни са прегледани 781 души, от които
154 са заразени с малария. Първоначално инфекцията беше установена с
конвенционален бърз тест за малария, а след това всеки положителен
случай беше ясно потвърден чрез кръвни изследвания под микроскоп.
При някои от тях дори се наблюдаваше двойна инфекция с два от петте
възможни патогена на маларията.
 
На всички възрастни беше дадена еднократна доза от 18 активирани
капки, а на всички деца - 9 активирани капки MMS за пиене. След 24 часа
само 11 от 154-те пациенти с доказана малария са дали положителен
резултат за малария. Всички останали са били без симптоми и прояви.
Единадесетте, които останаха заразени, съобщиха, че не са го изпили
цялото или са повърнали малко след приема му. Те получиха втора доза
от същото количество под наблюдение и на следващия ден всички бяха
свободни от малария.
 
Това добре документирано проучване за маларията обаче беше
поставено под въпрос в телевизионен репортаж. Твърди се, че няма
доказателства, че MMS е излекувал маларията в рамките на 24 часа, тъй
като не е имало лекар, който да потвърди това. Това твърдение може да
бъде напълно опровергано от наличните подписи, снимки и документи.
От друга страна обаче, в телевизионния репортаж се признава, че след
приема на MMS всички пациенти с малария действително са били без
симптоми. Как е трябвало да се случи това? И до днес ортодоксалната
медицина не успява да освободи пациентите с малария от симптомите за
толкова кратко време.
 
Фактите:
- Проучване за малария, 2012 г., Уганда



2.8 MMS и грип
 
Грипът е особен случай. Попитах лично Джим Хамбъл защо MMS или
CDS могат да доведат до бързо излекуване на грипа при много хора, но
почти не подобряват нищо при други. Джим обясни, че грипът може да
има две различни причини. Една от причините са действителните
микроби и именно тук MMS може да помогне за бързото преодоляване
на инфекцията, казва той. Другата причина често е свързана с
прекомерното физическо и психическо натоварване за твърде дълго
време и с това, че не се дава възможност на тялото да се възстанови.
 
Този грип също е подобен по отношение на симптомите, но в този
случай организмът настоява да получи необходимата му почивка. Остава
само почивка на легло. Всъщност по-късно и аз имах такъв случай.
Прилагах протокола Clara 6+6 вечер преди лягане при първите признаци
на грип. Много пъти бях успявал просто да спра идващия грип. Този път
обаче главоболието и болките в крайниците остават, а носът продължава
да тече.



2.9 Опасни ваксинации
 
Драматичното нарастване на не толкова често срещани досега
заболявания като синдрома на внезапната детска смърт, СДВХ, аутизъм,
невродермит, алергии и непоносимост все по-ясно показва пряка връзка
с многобройните ваксинации. Това трябва да бъде разгледано по-
внимателно.
 
Според теорията човек се ваксинира с части от убити вируси, развива
имунна реакция, без да се разболее, и след това е защитен срещу по-
късна истинска инфекция. Очевидно това изобщо не е проработило,
защото междувременно хората мълчаливо са преминали към живи
ваксини, което означава, че в днешно време им се инжектират живи
вируси, отгледани от кокоши яйца. Изглежда, че и това не е дало
резултат, защото сега към ваксините трябваше да се добавят така
наречените усилватели на ефекта, за да се предизвика изобщо реакция на
организма.
 
Тези активни подобрители обаче се състоят от алуминиеви и живачни
съединения, които предизвикват алергии, и се използват в концентрации,
които са 200 пъти по-високи за бебета и деца от допустимите стойности
за тези вещества за възрастни. Дори и това изглежда няма достатъчен
ефект и затова се правят до три ваксинации с една и съща активна
съставка.
 
Свързаните с това последици, особено за растящото тяло, са реално
предвидими и въпреки това се отричат напълно. Тъй като MMS/
хлорният диоксид е в състояние безопасно да убие всички известни
вируси, смисълът на ваксинациите е напълно поставен под въпрос.
Трябва ли всички здрави деца да бъдат ваксинирани срещу всички
известни патогени, въпреки статистически ниската вероятност? Или е
достатъчно, ако само малцината болни се лекуват с MMS?



Критични въпроси за ваксинирането:
 
Защо противниците на ваксинирането или отказващите ваксиниране
са остракирани и класифицирани като опасни? Ако ваксинациите
действително действаха, как можеше неваксинираните да застрашат
ваксинираните?
 
Защо не ми покажат листовката за ваксинациите?
 
Защо в бъдеще на лекарите вече не трябва да се разрешава да виждат
тази листовка?
 
Защо почти всички болни деца са били правилно ваксинирани
трикратно по време на последните епидемии от морбили?
 
Защо Обама прие закон, който защитава всички производители на
ваксини от всякакви искове за отговорност?
 
Защо ваксините се доставят в организма по нетипичен за тези вируси
начин (чрез инжектиране)?
 
Защо бебетата изобщо се ваксинират преди навършване на
двегодишна възраст? Тяхната собствена имунна система, която би
могла да се поучи от ваксинациите, все още не е формирана в този
момент!
 
Защо изобщо се ваксинират деца под двегодишна възраст, ако
кръвно-мозъчната бариера при тях все още не е формирана и поради
това тежките метали могат да достигнат директно до мозъка?
 
Защо десетки хиляди войници са били насилствено ваксинирани с
лекарството сквален и днес страдат от синдрома на войната в Залива?
 
Защо в момента държавата обучава толкова много консултанти по
ваксинация в ФРГ?
 
Защо първите ваксини на Бил Гейтс тайно са съдържали хормони,
които са правили африканските жени безплодни?
 
Защо Бил Гейтс иска да ваксинира Третия свят срещу малария?
Налице е евтина и стопроцентово ефективна терапия с MMS?

 



Фактите:
- Книга Ние не ваксинираме! , Michael Leitner
- Видео Ние не ваксинираме! , Michael Leitner



2.10 Списък на заболяванията с успехи на MMS
 
Това е непълен списък на докладваните успешни вътрешни и външни
лечебни процедури с MMS, CDS, CDSplus, хлорен диоксид и DMSO.
Оказва се, че повечето от епидемично разпространяващите се болести на
цивилизацията вероятно се дължат на инфекции, дефицити и отравяния.
 

Помощи/ХИВ
Акне
актинична кератоза
Алергии
Алергична бронхиална аспергилоза
Болест на Алцхаймер
Амиотрофична латерална склероза ALS
Амебна дизентерия
Ангина
анкилозиращ спондилит
Анемия
Антракс
Aphthae
Апоплексия
Артрит
Остеоартрит
Астма
Atheroma
Аутизъм
Заболявания на очите и зрителни смущения
Автоимунни заболявания
Инфекции с тении
Базалноклетъчен карцином
Заболявания на панкреаса
Рак на панкреаса
Болест на Базин
Бартонелоза
бета таласемия минор
Биполярни разстройства
Инфекции на пикочния мехур
Кръвна гъба



Синини
Хипертония
Лаймска болест
Бронхит
Рак на гърдата
Мастит
Кандидамикоза
Инфекция с чикунгуня
Синдром на хроничната тазова болка CPPS
Хронична депресия
Хронично затлъстяване
Синдром на хроничната умора
Хронично бъбречно заболяване
Хронична лимфоцитна левкемия
Синдром на шийката на матката
улцерозен колит
Инфекции CORONA/COVID-19
Синдром на Кушинг
Дакриоцистит
Рак на дебелото черво
Диария
Треска денга
Захарен диабет тип I и II
Дивертикулит
Плантарни брадавици
Нарушения на кръвообращението
Екзема
Заболяване с вируса на Епщайн-Барр
Обикновена настинка
еритема нодозум
Фибромиалгия
Треска
Вари
Рак на маточната шийка
Болка/възпаление на ставите
Жълта треска
Giardia lamblia
Подагра
Гонорея



Грип
Шингли
Загуба на слуха
Косопад
Хемороиди
Възпалено гърло
UTI
Кожен обрив
Кожни гъбички
Рак на кожата
Инфекции с дрожди
Heliobacter
Хепатит A, B, C
Херпес на устните, гениталис
херпес зостер
Палпитации
Сърдечни аритмии
Възпалително сърдечно заболяване
Сенна хрема
Човешки папиломавируси (HPV)
Менингит
Хипертиреоидизъм
Ишиас
Идиопатична дилатативна кардиомиопатия
Интерстициален цистит
Ухапвания от насекоми
Кариес
Синдром на карпалния тунел
Катаракта
Възпаление на челюстта
Болки в костите
Рак на костите
Ларингит
Болка в коляното
Конюнктивит
Кондилома
Главоболие
Разширени вени
Различни видове рак



Хранително отравяне
Парализа
Лейшманиоза
Проказа
Левкемия
Левкоцитоза
Левкитоза
Пневмония
Рак на белия дроб
лупус еритематозус
Лимфоми
Лаймска болест
Язва на стомаха
Стомашно-чревна инфекция
Малария
Тонзилит
Мегаезофагус
Меланома
Менингит
Метастази в костите
Метастатичен карцином на гърдата
Мигрена
Болест на Крон
Болест на Кушинг
Моргелони
Инфекция с MRSA
Болест на Дюпюитрен
Ухапване от комар
Умора
множествен миелом
Множествена склероза (МС)
Мускулен ревматизъм
Мускулно напрежение
Мускулна болка
Мускулно напрежение
Мускулно напрежение
миастения гравис
Инфаркт на миокарда
Заболявания, причинени от микоплазми



Миома
Гъбички по ноктите
Заболявания на ноктите
Проблеми с белезите
Запушване на носа
Синузит
Кошери
Невродермит
Невропатия
Бъбречно заболяване
Камъни в бъбреците
Бъбречна недостатъчност
Нефрит
Норовирусна инфекция
Оток
Отворен крак
Ушна инфекция
Заболявания на хранопровода
Остеопения
Остеопороза
Остеосарком
Киста на яйчниците
Пародонтални заболявания
Заразяване с паразити
Болест на Паркинсон
Парвовирус
болест на целуването
Изберете
микоза на синусите
Гъбични заболявания
Алергия към полени
Полиартрит
Простатит
Псориазис
Q Треска
Синдром на неспокойните крака
Раздразнен пикочен мехур
Синдром на раздразнените черва (IBS)
Ретинобластом



Ревматична болка
Рубеола
Рур
Саркоидоза
Скарлатина
Заболявания на щитовидната жлеза
Бурсит
Отравяне с тежки метали
Сколиоза
Псориазис
Свински грип
Сепсис
Шигелоза (дизентерия)
Сърповидно-клетъчна анемия
Синузит
Киселини
Слънчева алергия
дрозд
генитална млечница
Спинална стеноза
Тензионно главоболие
анкилозиращ спондилит
Парализа на гласните гънки
Фронтален синузит
Фронтален синузит
Сифилис
Туберкулоза (TBC)
Тетанус
Тромбоцитопения
Шум в ушите
Тонзилит
Тригеминална невралгия
Тумори
Коремен тиф
Наднормено тегло
Несъвместимости
кожни изгаряния
изгаряния на кожата
Отравяния



Предсърдно мъждене
Брадавици
Обрив от пелени
Варицела
Нарушения на заздравяването на рани
Кървене на венците
Възпаления на венците
Възпаление на корените на зъбите
Ухапване от кърлеж
Цироза
Кисти
Кистозна фиброза

 
Този списък не е нито технически верен, нито пълен. Въпреки това тя
показва, че повечето болести се дължат на микроби или отравяния.
Хлорният диоксид може да се справи безопасно и с двете. На пръв
поглед човек би искал да се усъмни, че едно лекарство трябва да е
толкова универсално. Но MMS всъщност само прочиства водата в тялото
и повечето болести изчезват.
 
Не твърдя, че ако имате някое от горепосочените заболявания, MMS ще
ви подейства на сто процента. За целта са необходими многобройни
двойно слепи проучвания, основани на доказателства, за всеки отделен
случай. Освен това причините за развитието на дадено заболяване често
са много разнообразни и индивидуални. Това, което помага чудесно на
единия, помага малко на другия, а на третия - изобщо. Повече за това на
друго място.
 
Съществуват обаче много отделни доклади или обобщени доклади за
опита, които могат поне да дадат надежда. Всеки трябва поне да знае за
тези преживявания. Независимо дали човек ще реши за или против
такова самолечение с MMS, всеки решава сам за себе си.
 
Заключение: В клиниките по света има многобройни доказани и
успешни лечения с MMS/хлорен диоксид. Двойно слепите проучвания,
основани на доказателства, обаче са малко, наред с другото и поради
факта, че всеки би могъл веднага да различи разтвора на хлорен диоксид
от неефективния сравнителен разтвор по вкус и мирис.
 
Фактите:



- Клиника Зеегартен Швейцария
- изследване на маларията
- Книга The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Клинично тествана книга MMS



2.11 CDS и пандемията Corona
 
Контекст на кризата
2020 г. започна с лоши новини от Китай. Там хората умираха като мухи
по улиците. Твърди се, че мутирал патоген е преминал от прилеп на
седмичен пазар за животни в Ухан към хора. След това всичко се случи
много бързо и изведнъж се стигна до световна пандемия със значителни
ограничения в ежедневието. Тук не се интересуваме от политическия
контекст, а от здравния аспект.
 
Много болни умират от респираторен синдром. Тук в центъра на
вниманието са белите дробове и вероятно е нарушено усвояването на
кислород в алвеолите. Към края на 2020 г. ситуацията за мен беше
следната: В много страни в Европа и особено в Германия имаше по-
скоро медийна, отколкото здравна пандемия. Всички медии бяха
препълнени с информация за все по-голям брой заразени хора и
смъртни случаи. В същото време използваният PCR тест - според
неговия изобретател - в никакъв случай не е в състояние да открие
инфекция, заболяване или риск от инфекция.
 
Броят на всички смъртни случаи през 2020 г. в Германия също не е
статистически по-висок от този през предходните години. Това важи и за
много други европейски страни. Много експерти протестираха, но не
бяха чути. Те упорито продължиха да изпълняват програмата за
блокиране, така че мнозина нарекоха тази пандемия пандемия. При
първата вълна болниците и спешните отделения бяха напълно празни.
Така че не е възможно да е имало опасен вирус по пътя. Някои го
сравняват по-скоро с обикновен грип с усложнения.
 
Получих обаче съвсем различни доклади от страни в Южна Америка
като Мексико и Боливия. Тук се твърди, че са загинали десетки хиляди
хора, включително хиляди лекари. Дори професионалната им защита на
устата очевидно не им беше помогнала. Очевидно е, че тук е имало друга
причина. Дали става дума за друг вариант на вируса "Корона", за друго
биологично или химическо оръжие, или дори за радиация, засега не
мога да кажа със сигурност.
 
Най-новият стандарт за мобилни телефони, 5G, също може да предава в
диапазона 60 GHz - честота, при която е известно, че усвояването на



кислород в алвеолите е силно нарушено. Във всеки случай повечето
пациенти са били застрашени от задушаване поради липса на кислород.
Тук някои лекари си спомниха за многобройните лекции по MMS,
изнесени от Андреас Калкер в повечето южноамерикански страни.
Свързват се с него и той потвърждава, че CDS може да помогне и със
сигурност няма да навреди на пациентите.
 
Пробивът в областта на MMS настъпва едва след като някои лекари,
политици и генерали се разболяват сериозно и оздравяват, приемайки
през устата разтвори на хлорен диоксид. В Боливия дори набързо беше
приет закон, който изрично разрешава използването на хлорен диоксид
за лечение на пациенти с Covid 19. Университетите започват да
произвеждат хлорен диоксид в големи количества и да го
разпространяват сред населението. От 160 смъртни случая на ден в
крайна сметка броят им намалява до едва шест на ден. След това Андреас
Калкер беше интервюиран по почти всички телевизионни станции в
тези страни. Аржентинската телевизионна водеща Вивиана Каноса пие
разтвор на хлорен диоксид в края на предаването си и казва за това: "Не
препоръчвам, а ви показвам какво правя. «
 
Над 4000 лекари от 20 държави основаха международната асоциация
www. COMUSAV.com, защото всички те успешно са използвали CDS/
разтвор нахлорен диоксид при над 150 000 пациенти с COVID-19! Те
постигат почти стопроцентово излекуване на тези пациенти само за
четири дни - и то без никакви странични ефекти! За какво ви е световна
ваксинация, ако можете успешно да лекувате болните?
 
Моето заключение: Има поне два различни фактора, които
предизвикват тази пандемия. Една от тях е животозастрашаваща до
фатална. В крайна сметка е без значение дали болестта е заразна или е
предизвикана от разпространението на бойни вещества или радиация.
Човек може превантивно и остро да предотврати опасността с хлорен
диоксид и да оцелее безопасно след тази атака.
 
Така че отсега съветвам всички, които четат това, да се запасят
достатъчно с класически MMS и CDS/CDSplus. Когато блокирането
започне отново, услугите за доставка на пратки ще бъдат претоварени
или просто ще бъдат спрени за някои държави, както беше по време на
първата вълна. Така че осигурете си запаси още сега!
 



 
Наистина ли хлорният диоксид действа на корона вирусите?

Независимо дали вярвате в MMS/хлорния диоксид или не, ето няколко
приложения, които всеки - дори и най-отявленият критик на MMS - може
да направи, за да защити себе си и семейството си. В китайско проучване
е доказано, че хлорният диоксид може безопасно да унищожи вирусите
на короната при много ниска концентрация от 40 ppm (актуализация:
не 3 ppm) (части на милион). Проучването, озаглавено "Проучване на
устойчивостта на коронавирус, свързан с тежък остър респираторен синдром",
датира от юни 2005 г. и включва само всички известни дотогава
коронавируси. Да, проучването доказва само, че хлорният диоксид, дори
в минимални количества, може да елиминира вирусите в кръвта, урината
и изпражненията in vitro. Тези успехи са ин витро, извън тялото!
Въпреки това, от научна гледна точка, съществува и голяма надежда, че
той може да помогне и in vivo, т.е. вътре в тялото. Във всеки случай
хлорният диоксид изглежда е много добър дезинфектант срещу вирусите
Corona. Проучването е поместено на уебсайта www.mms-seminar.com.
 
По принцип MMS/хлорният диоксид, както е описан досега в тази книга,
може да се използва за дезинфекция в много области на ежедневието.
По-долу са дадени някои примери. Подробните приложения са обяснени
подробно в съответните глави на тази книга.
 
дезинфекциране на храна
В някои страни хлорният диоксид се използва за стерилизиране на
плодове, зеленчуци, месо и риба. Например напълнете чистата кухненска
мивка със студена вода, активирайте около 10 капки MMS за 45 секунди и
ги добавете към водата. Сега потапяйте храната за една-две минути в него.
Сега тя е напълно дезинфекцирана, а ако върху зеленчуците все още е
имало глифозат (който често се пръска непосредствено преди
прибирането на реколтата), той също се окислява. Малък приятен
страничен ефект: Главите маруля и краставиците вече се съхраняват над
10 дни в хладилника и след това са все още прясно събрани и хрупкави.
 
 
Дезинфекция на предмети и повърхности
За тази цел като дезинфектанти могат да се използват както MMS, така и
CDS, CDL, CDSplus. Евентуално предозиране е безвредно. Например 20
активирани капки MMS върху литър студена вода. Избършете



предметите с разтвора на хлорен диоксид и оставете да реагира за около
30 секунди.
 
Дезинфекциране на автомобили и помещения
Това е възможно само с класическия MMS, но не и с CDS, CDL или
CDSplus като дезинфектант! Важно: По време на фумигацията в
помещенията или например в автомобила не може да има хора или
животни! Моля, проветрете добре след това! Тук двете вещества се
смесват (приблизително 20-30 капки от всяко) и не се добавя вода, като
по този начин постоянно се образува газообразен хлорен диоксид, който
се разпределя в затвореното пространство и дезинфекцира всичко в
малки концентрации.
 
Дезинфекция на пералнята, пералната машина и сушилнята
Обикновено детергентът и температурата трябва да са достатъчни, за да
унищожат много микроби. Ако все пак искате да сте сигурни, вземете
например 6 активирани капки MMS с вода и изсипете сместа в последния
цикъл на изплакване. За сушилнята натопете кърпа в малко количество
от този разтвор, хвърлете я в празната сушилня и пуснете да работи. По
този начин се дезинфекцират всички въздушни канали на уреда. След
това уредите отново миришат неутрално и като нови.
 
Дезинфекция на ръцете
Препоръчваме ви поне 30 ppm, за да сте сигурни. Такъв воден разтвор на
хлорен диоксид може да се използва за измиване на ръцете. Най-добрият
начин за това е да използвате спрей с помпа: напръскайте няколко
струйки в ръцете си и втрийте.
 
Дезинфекция на лицето
Същият спрей може да се напръска върху лицето със затворени очи и да
се разтрие.
 
 
дезинфекция на очите
Китайският лекар казва, че той постоянно носел предпазител за уста и
въпреки това получил инфекция. Подозира, че е бил заразен през очите.
Тук може да се направи много слаб разтвор на CDS - моля, не правете
разтвор на MMS поради киселинния остатък в разтвора. Взема се
например1 до 2 ml CDS върху бутилка с пипета от 10 до 20 ml. Сега
капнете по 1-2 капки във всяко око и изчакайте 1-2 минути. Той не изгаря



заради хлорния диоксид, а защото разтворът не съдържа сол.
Обикновената чешмяна вода също изгаря очите, например при вземане
на душ.
 
дезинфекция на устата и гърлото
Всеки, който е имал контакт с други потенциално заразени хора или е
бил дълго време в едно и също помещение, трябва да изплакне устата и
гърлото си.
 
Дезинфекция на въздуха, дихателните пътища и бронхите
По-дълбоките дихателни пътища са бронхите и белите дробове. За целта
отново използвайте разтвора с разпръскващата глава с помпа и
разпръснете мъгла във въздуха. Сега вдишайте тази мъгла. Това може да
се повтори от 3 до 5 пъти.
 
вътрешно пречистване на тялото
До този момент всеки MMS-скептик може да следва, без да се налага да се
отказва от своята гледна точка. Но какво да правим, ако патогенът веднъж
е попаднал в организма и няма подходящи лекарства или ваксини? Дори
ако тези лекарства и ваксини, разработени за една нощ, са достъпни,
доколко са безопасни без иначе продължителните тестове? Следователно
за всеки отделен човек самонасочената самотерапия според Джим
Хъмбъл може да има смисъл. Това е нещо, което всеки трябва да реши за
себе си. За да не направите нищо нередно и да не си навредите, е
необходимо да прочетете изцяло тази безплатна електронна книга.
 
Дезинфекциране на маски
Не е необходимо винаги да перете маски от плат с големи разходи.
Дезинфекцията с хлорен диоксид е много по-бърза. Активирайте по 4-5
капки в малка стъклена купичка и не добавяйте вода. След това сложете
маските до тази купа и покрийте всичко с по-голяма купа за салата. След
около 10 минути маската се дезинфекцира на сто процента от газа.
 
Фактите:
Връзка към проучването
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 





3 успеха на MMS с животни
 
Приложенията на MMS за хора обикновено могат да се използват и за
животни, с изключение на някои специални характеристики. Много
хора, които се интересуват от това, са давали MMS на животните си от
отчаяние в безнадеждни случаи (от които ветеринарният лекар се е
отказал). След това, когато се удивляваха колко добре работи, често
решаваха сами да го използват. Тъй като от доста време не съм имала
домашни любимци, потърсих експертен съвет по този въпрос от Стефи
Рейн. Тя е основател и администратор на групата за MMS за животни във
Facebook (https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) и предлага
енергийна комуникация с животни, както и други алтернативни методи
за лечение на животни (http://www.energetik-sr.de). Ето резюме на
нейния опит и препоръки.
 
Важни бележки за отговорното използване на MMS и CDS
Моля, никога не бъркайте MMS и CDS, дозата на CDS е много по-висока.
Нито активираният MMS, нито отделните му компоненти не могат да се
дават в чист вид, тъй като могат да корозират (киселинно съдържание),
затова винаги се разреждат с вода! От друга страна, CDS е разтвор с
неутрално рН, но също се разрежда с вода. Разтворът, разреден по този
начин, често се набира в спринцовка без канюла и се прилага орално на
животните.
 
MMS и CDS не принадлежат на хранилището!
Ако животното не обича да приема водния разтвор на хлорен диоксид в
чист вид, можете да го смесите с месен бульон или сметана. Моля, винаги
първо спирайте активирането на класическия MMS с добавяне на вода и
след това го добавяйте към една от тези течности. Стефи разрежда
отново CDS с малко вода.
 
Изисквано количество вода
Тя препоръчва от 1 капка активиран MMS да се добавят поне 10 ml вода
за животни, а най-добре повече. Колкото по-голям е броят на капките,
толкова повече вода трябва да се добави. Според нейния опит хората и
големите кучета обикновено не се нуждаят от повече от 2 капки MMS
или не повече от 4 ml CDS за една доза. При CDS това зависи от
производителя. При нестабилизирания CDS са необходими например 4



капки само 1 ml вода, а при стабилизирания CDSplus за тези 4 капки са
необходими поне 2 ml вода заради вкуса.
 
Препоръки за дозиране
Винаги се започва с най-малкото количество и след това бавно се
увеличава. Продължителността на прилагане на MMS/CDS зависи от
заболяването и общото състояние на животното. Младите и здрави
животни никога не го дават по-дълго от една-две седмици. Така че
системата за отбрана също може да даде своя принос. Ако поради
онкологично заболяване и т.н. се налага да се прилага за по-дълъг
период от време, тя препоръчва да се направи почивка след около три
седмици, за да се снабди организмът с антиоксиданти и след това да се
започне отново с най-малкото количество MMS или CDS. Обикновено
са достатъчни две до три давания на MMS дневно, тъй като MMS може да
се изхвърля в стомаха на животните до седемкратното количество в
следващите часове.
 

3.1 Протоколи за малки животни
 
За малки животни, като зайци, морски свинчета, птици, хамстери и др.,
Steffi Rein препоръчва да се използва CDS. В зависимост от размера на
животното, при тежки случаи ½ до 4 капки и около 3 до 5 пъти дневно, в
продължение на една до три седмици, са много ефективни. В противен
случай са достатъчни едни и същи единични дози два пъти дневно в
продължение на една до две седмици.
 

3.2 Протоколи за котки и малки кучета
 
Котки
Въз основа на собствения си опит с атаксия и други инфекциозни
заболявания при котките, тя е разработила свой собствен протокол за
котки. Дозите от нейния протокол за котки CDS също са подходящи за
всички видове рак. От класическия MMS за котките е достатъчна ¼
капка, която се приготвя по следния начин: активирайте 1 капка и след
като изчакате 45 секунди, добавете около 20 ml вода. От този разтвор
след това се изтеглят 5 ml със спринцовка, които могат да се дадат като
единична доза. Останалата част просто не се използва за животното.
 



За леки болки и страдания
Давайте по 3 дози на ден. Започнете първите две дози с по 4 капки CDS
(3 000 ppm или 0,3%). От третата доза увеличете приема на следващите
дози с по една капка до максимум 12 капки. Можете да дадете трите
единични дози сутрин, на обяд и вечер или да приложите интензивния
протокол и да дадете тези 3 дози само с един час разлика (подобно на
интензивния протокол на д-р Андреас Калкер). По този начин можете да
използвате деня по-ефективно и например да давате хомеопатични
лекарства сутрин, след което да прилагате интензивния протокол и да
добавяте абсорбенти към храната вечер. Използваме лечебна пръст,
зеолит или бентонит като абсорбенти, всяка от които е около ½ чаена
лъжичка във фуража.
 
За инфекциозни заболявания и животозастрашаващи заболявания
като рак
Започнете тук през първите 3 дни с 5 до 7 дози на ден. Започнете
първите две дози с 4 капки CDS и увеличавайте от третата доза с по 1
капка всеки път, до 20 капки като максимална доза. От четвъртия ден
преминете на три пъти дневно в продължение на една седмица. След
това давайте максималната доза два пъти дневно в продължение на още
една седмица.
 
Протоколите са добро ръководство, но практиката показва, че
адаптирането им към конкретното животно дава най-добри резултати.
 
При заболявания като парвовироза, които се проявяват с бурна диария,
не трябва да се прилагат незабавно MMS или CDS, а да се дават
медицински въглища. Едва когато диарията изчезне, може да се дадат
MMS и CDS, но тогава, моля, отложете във времето и отново с един от
горепосочените абсорбенти в храната.



3.3 Протоколи за средни и големи кучета
 
Еднократните дози CDS могат да бъдат увеличени от 1 ml до 4 ml, а MMS
- от ½ капка до максимум 2 капки. В случай на инфекциозни
заболявания, "средиземноморски болести" (например лайшманиоза), рак
и метаболитни заболявания Стефи Рейн препоръчва да се прилага MMS
или CDS два до три пъти дневно в продължение на 3 седмици. Също
така тук трябва да се има предвид фактът, че в тялото има много токсини
и затова моля и тук винаги давайте абсорбент с храната.
 

3.4 Протоколи за коне
 
Steffi обича да използва CDS при конете си. Тя започва с 4 ml на доза и
след това може да увеличи до 10-20 ml в зависимост от размера на коня.
Класическият MMS трябва да бъде увеличен от 5 до максимум 20-30
капки. От най-малкото количество (4 ml CDS и 5 капки MMS), моля,
работете с поне 250 ml вода. При по-високите дози MMS е полезно да се
добавят 1-2 капки DMSO. По този начин може да се предотврати
образуването на хлорати (вж. глава DMSO). Отново, не е толкова важно
колко да се увеличи, а колко често и колко дълго да даваме MMS или
CDS и какво друго може да се направи за животното. Тъй като конете не
могат да повръщат, не бива дори да рискуваме да стигнем до границата
на гаденето. От собствения си опит и от докладите на нейната група за
MMS-животни във Facebook тя може да каже, че тежки заболявания като
рак на копитата, ламинит и последствията от него, метаболитни
заболявания, алергии, инфекциозни заболявания и т.н. могат да бъдат
излекувани много успешно с вече споменатата тук процедура (дава се три
седмици, два до три пъти дневно, след това се прави почивка от две до
три седмици и след това се дава отново три седмици, като отново се
започва с най-малкото количество). На един кон, който тя лекува от
лаймска болест, дава MMS само една седмица, като увеличава
количеството на капките от 5 на 20. Значителни подобрения се
наблюдават след приема на дозите MMS.
 
Въпреки че Стефи е голям почитател на MMS, тя никога не лекува
изолирано с едно средство или метод, а винаги цялостно. Това е



единственият начин да се гарантира, че не само очевидните симптоми
отшумяват, но и че действителните причини са открити и отстранени.
 

3.5 Протоколи за преживни животни
 
Преживните животни не трябва да получават перорално MMS или CDS,
тъй като все още не е напълно изяснено до каква степен може да се
наруши чревната флора на предстомашията. Не е ясно също така дали
изобщо можем да постигнем някакъв ефект, тъй като газът излиза отново
чрез преживяне там, където е влязъл, или дори може да бъде вдишан.
Ето защо понастоящем лечението на овце, кози и говеда все още е в
ръцете на професионалисти, които вече имат достатъчно опит с клизми
и инфузии. Въпреки това можем сами да лекуваме възпаленията на
вимето, като активираме 10 капки MMS, напълним я с 200 ml вода и
промием млечните канали на бибероните с този разтвор, например в
спринцовка без игла.
 
Лечение на рани
На местата, където животното може да се оближе, винаги приготвяйте
сместа така, сякаш я давате вътрешно. В противен случай можете да
смесите 10 до 20 капки MMS със 100 до 200 ml вода. Ако не може да
напръска сместа, тя обича да използва хартиена кърпичка, която потапя в
разтвора и държи няколко минути върху третираното място. Според нея
CDS не е толкова подходящ за външно лечение, тъй като се изхвърля
твърде бързо.
 
Какво да правите, ако не можете да дадете на животното MMS или
CDS и го приемате в сметана или месен бульон?
Тогава тук може да се даде по изключение само разтворът на натриев
хлорит NaCIO2 във водата, като при пиене той се активира със солната
киселина в стомаха и се получава желаният хлорен диоксид. Това обаче е
забавена форма на образуване на хлорен диоксид и не е пряко сравнима
с активирания MMS. Препоръчителни са 1 до 5 капки в 250 до 500 мл
вода или 6 до 10 капки в 1 литър вода.
 
Често срещани грешки при работа с MMS и CDS при животни
Ако се добави твърде малко вода, може да се окаже, че животните ще
отхвърлят MMS в бъдеще заради вкуса. Ако дозата е твърде висока и след
това се появи диария или повръщане, животното няма да иска повече да



приема MMS, тъй като той е свързан с това. Ако не се добави абсорбент
и животното се влоши още повече, това може да доведе до отхвърляне на
MMS в бъдеще. На немски: Бог знае, че животните не са глупави!
 
Въпреки че Стефи Райн всъщност предпочита само други щадящи
средства и методи като хомеопатия, Шуслерови соли и цветя на Бах в
допълнение към енергийното лечение, тя обича да използва MMS/CDS
често. С помощта на биоенергийните тестове тя обикновено проверява
всички възможни средства за защита специално за съответното животно.
Тук тестовите процедури показаха много добре пригодността и/или
ползата от MMS и CDS за животните. По този начин тя се сблъсква и с
финия му ефект, който с времето се научава да оценява. Заболяванията
или оплакванията на нашите животни имат много общо със собственика
и неговите проблеми. Понякога разрешаването на конфликт в
собственика води до излекуване на болестта на животното. Ето защо
Стефи често третира собственика и животното като едно цяло. Повече за
това на нейния собствен уебсайт www.energetik-sr.de.
 
Все повече ветеринарни лекари работят с хлорен диоксид, без да вдигат
голям шум около това. В крайна сметка спасяването на човешки живот и
облекчаването на страданието са важни. Ето един неотдавнашен доклад
от ветеринарен лекар, който направи това публично достояние, имаше
проблеми с властите и след това прояви морална смелост.



3.6 Ветеринарен лекар, убеден в употребата на
хлорен диоксид
 
Известният хамбургски ветеринарен лекар Дирк Шрадер лекува много
успешно животните по различни начини, включително с хлорен
диоксид. Под заплахата от глоба в размер на 10 000 евро му е наредено
незабавно да преустанови третирането с разтвори на хлорен диоксид.
След това той преминава в контраатака и подава възражение срещу това
решение. Той използва лечението с хлорен диоксид отчасти вместо по-
малко ефективните и по-скъпи антибиотици, но отчасти и за животни,
които иначе би трябвало да бъдат евтаназирани като безнадеждни и
неизлечими. Наглият подход на органите за здравеопазване и защита на
потребителите, тяхното професионално невежество и накрая забраната да
се спасяват животни от смъртта карат г-н Шрадер да се активизира. Сега
той подава наказателна жалба срещу местните власти в прокуратурата в
Хамбург на основание на обща злоупотреба с власт. Според него всеки
лекар е свободен да използва всякакви средства и методи - дори
неодобрени - в случай на спешна терапевтична нужда.
 
Някои интересни пасажи от мотивите
"Специално за натриевия хлорит/хлорния диоксид (MMS), водородния
пероксид и хипохлорита (например MMS2) е установено в
имунологичните фундаментални изследвания още преди десетилетия (и
също така частично "облагодетелствани" с Нобелови награди), че те
също се срещат или произвеждат физиологично в човешките/
животинските клетки, например в рамките на трескава реакция в случай
на инфекция, рак и т.н. Оксидативните агенти имат решаващото
предимство, че микроорганизмите не могат да формират никаква
резистентност към тях, с което можем да потвърдим приятната
прозорливост на "еволюцията". Погледнато в обратна посока,
човешките/животинските клетки естествено понасят определено ниво на
окислителни вещества, докато микроорганизмите или други антигени
(т.е. патогени, които причиняват болести) се унищожават при много по-
ниски концентрации. (…)«
 
Продължете:
 



"На този фон сегашният емоционален и несправедлив "лов на вещици"
срещу окислител, който се използва широко от десетилетия, е
фактически неразбираем. Само явна липса на основна научна
информация би могла да доведе до административната заповед със
заплаха от наказание, която се оспорва. «
 
Намирам тук за много вълнуващо, че освен заклети ветеринари като
Дирк Шрадер и алтернативно-медицински и/или енергийно работещи
терапевти за животни използват успешно MMS/хлорен диоксид в
унисон. Самият ефект изглежда убедителен!
 
Фактите:
- Ветеринарният лекар подава жалба за престъпление след забраната на
MMS



4. Медийна примамка MMS
 
До април 2014 г. в немскоговорящите страни имаше много книги за MMS
и около половин до един милион души, които вече бяха чували за него
или го бяха използвали. Въпреки това това беше по-скоро вътрешен
съвет сред вътрешните хора. Искаме да променим това и затова
подкрепихме Лео Коехоф от Jim Humble Verlag в организирането на
конгреса Spirit of Health 2014 в Хановер.
 
Събитието беше много успешно и събра над 1000 посетители. Изведнъж
интересът на средствата за масово осведомяване също беше предизвикан,
няколко телевизионни канала дойдоха на конгреса и проведоха
интервюта. Първите доклади съдържаха предупреждения за MMS, но
също така позволиха на участниците в конгреса да изразят мнението си.
Един от участниците разказва, че туморът му се е свил с 90 % само за три
месеца след приема на MMS (доклад на NDR).
 
В резултат на това цяла Германия вече се интересуваше от MMS. И ето -
тонът в средствата за масова информация (ARD Report, ARD Kontraste,
RTL Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online,
NDR Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) веднага се изостри срещу MMS.
Интересно е, че различни репортери от различни телевизионни, онлайн
и печатни медии винаги използват едни и същи фрази, неистини,
необосновани обвинения и стари гълъби, за да разобличат активните
оратори.
Тези неверни съобщения вероятно са една от причините народът да
избере "лъжлива преса" за (не)дума на годината. Вече не ставаше дума за
т.нар. качествени журналисти, които провеждат независими и
непредубедени изследвания. Става въпрос за разваляне на договор и
отписване на един от друг. Поради тази причина тук отделните упреци
трябва да бъдат съпоставени с факти, които могат да бъдат използвани,
за да може всеки да си състави собствена преценка за MMS. Залагаме на
откритост вместо на пропаганда.
 
Фактите:
- Колекция от груби медийни изказвания срещу MMS
- Конгрес "Духът на здравето" 2014
- Конгрес "Духът на здравето" 2015





4.1 Обвинението, че MMS е токсична хлорна белина
 
Ако човек потърси термина хлорна белина в Уикипедия, ще попадне
директно на чистия хлор, а не на статията за хлорния диоксид, както и на
изходния материал за MMS - натриевия хлорит. Но неспециалистът не
може да различи такива тънкости!
 
Определение: Според Хамбургския университет хлорната белина,
известна също като хлорна белина или луга на Явел, се получава чрез
добавяне на (елементарен, т.е. чист) хлор към разреден разтвор на
натриев хидроксид.
 
В протоколите за прилагане на MMS обаче определено не се
използва хлорна белина! Нито суровината натриев хлорит, нито
действителното активно вещество на MMS - хлорният диоксид, са
хлорна белина по дефиниция!
 
Освен това разтворът на натриев хлорит не се приема сам по себе си, а
само хлорният диоксид, образуван чрез активиране с киселина. Хлорният
диоксид се използва от над 100 години за стерилизиране на питейна вода
- нашата храна номер едно - и с него от години се стерилизират плодове
и зеленчуци, а също и месо и риба, които стават по-трайни (САЩ). Дори
не е необходимо да се филтрира отново или да се измива от храната. В
предприятията за преработка на храни, например млечни продукти, бира
и вино, тръбите между отделните производствени партиди се
стерилизират и почистват.
 
Затова не вреди на храната ни, нито на хората и животните, които я
консумират. Нетоксичността на разтворите на хлорен диоксид, когато се
приемат през устата, е достатъчно доказана от международно признати
проучвания на СЗО и ЕАОС (вж. по-долу). Парацелз вече е казал, че
дозата прави отровата. Сравнението на токсичността ясно показва, че
хлорният диоксид всъщност е значително по-малко токсичен от
никотина, кафето и аспирина.
 
Фактите:
- Uni Hamburg, определение за хлорна белина
- Вписване в Уикипедия за хлорния диоксид
- Вписване в Уикипедия за натриев хлорит



- Вписване в Уикипедия за хлора
- Токсичност на хлорния диоксид
 
Вписване в Уикипедия за хлорния диоксид
"Висшите организми са относително нечувствителни към
поглъщането на хлорен диоксид чрез устата. Например при
проучване върху хора не са установени отрицателни промени при десет
здрави мъже след еднократен прием на 24 mg хлорен диоксид в един
литър или 2,5 mg хлорит в 500 ml вода. Това е съответно десетократно и
стократно повече от максималните стойности за пречистване на питейна
вода в Германия от 0,2 mg на литър питейна вода. «
 
Фактите:
- Вписване в Уикипедия за хлорния диоксид
 
Проучване на СЗО за оралния прием на хлорен диоксид
Има проучване на СЗО (Световната здравна организация) от 1982/1984 г.
за перорален прием на воден разтвор на хлорен диоксид върху десет
мъже с различни протоколи и дози на прием в продължение на
дванадесет седмици, три пъти по-дълго от протокола на Джим Хъмбъл
за MMS-1000. Наблюдават се кръвното налягане, дихателната честота,
пулсът и температурата в устата, правят се ЕКГ и подробни анализи на
кръвта и урината.
Резултат: Не са измерени значителни странични ефекти!
 
Фактите:
- Проучване на СЗО за оралния прием на хлорен диоксид
 
Проучвания на EPA за оралния прием на хлорен диоксид
Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) също е
поръчала голям брой изследвания върху хора и животни за последиците
от перорално поглъщане на водни разтвори на хлорен диоксид или ги е
обобщила от литературата.
 
Резултат: Дори стократната концентрация на ClO2, която е разрешена от
закона в питейната вода, не показа отрицателни ефекти върху хората и
животните.
 
Фактите:
- Проучвания на EPA относно оралния прием на хлорен диоксид
 



Заключение: Кой като предполагаем защитник на хората или критичен
журналист все още нарича MMS, натриевия хлорит или хлорния диоксид
"отровна хлорна белина", лъже умишлено и пренебрегва наличните
международни изследвания за нетоксичността на хлорния диоксид при
орално поглъщане!
 
Нито MMS, нито изходният материал натриев хлорит, нито
действителното активно вещество хлорен диоксид са хлорна белина! С
това коварно и преднамерено объркване някой би искал да подведе
новодошлите и неспециалистите да се лекуват с опасната хлорна белина
вместо с нетоксичния хлорен диоксид, за да обвини след това общността
на MMS за причинените вреди!
 
Това осъществява състава на престъплението умишлен опит за
нанасяне на телесна повреда!



4.2 Твърдението, че MMS е неефективна
 
Във всички учебници по химия се казва, че хлорният диоксид е най-
добрият убиец на вируси и бактерии в света. Според първоначалните
разсъждения на Джим Хъмбъл, защо нещо, за което е известно, че
надеждно убива всички болестотворни микроби извън тялото, да не го
прави и вътре в тялото? Десетки хиляди положителни отзиви,
включително от лицензирани лекари, рисуват съвсем различна картина.
Изтъкват се само твърдения за неефективност, но не се представят
солидни доказателства.
 

4.2.1 Изследване на маларията в Уганда
 
В края на 2012 г. проучване за малария в станция на Червения кръст в
Уганда беше документирано от три независими международни екипа с
камери. В продължение на четири дни са прегледани 781 души, от които
154 са заразени с малария. Първоначално инфекцията беше установена с
конвенционален бърз тест за малария, а след това всеки положителен
случай беше ясно потвърден чрез кръвни изследвания под микроскоп.
 
Някои от тях дори бяха двойно инфектирани с два от общо петте
възможни патогена на маларията. На всички възрастни беше дадена
еднократна доза от 18 активирани капки, а на всички деца - 9 активирани
капки MMS за пиене. След 24 часа само 11 от 154-те доказано болни от
малария са дали положителен резултат за малария. Всички останали са
били без симптоми и прояви. Единадесетте, които все още бяха заразени,
заявиха, че не са изпили всичко или са повърнали малко след като са го
приели.
 
Те получиха втора доза от същото количество под наблюдение и на
следващия ден всички бяха свободни от малария. Това добре
документирано проучване за маларията обаче беше поставено под
въпрос в телевизионен репортаж. Твърди се, че няма доказателства, че
MMS лекува малария в рамките на 24 часа, тъй като не е имало лекар,
който да потвърди това. Това твърдение може да бъде напълно
опровергано чрез подписи и снимки. От друга страна обаче, в
телевизионния репортаж се признава, че след приема на MMS всички
пациенти с малария действително са били без симптоми. Как е трябвало



да се случи това? И до днес ортодоксалната медицина не успява да
освободи пациентите с малария от симптомите за толкова кратко време.
 

4.2.2 Клинична употреба на диоксихлор
 
Диоксихлорът е агент, който унищожава гъбички, бактерии и вируси
чрез действието на атомния кислород. По време на многобройни
проучвания този продукт е доразвит и оптимизиран както по отношение
на формата на производство, така и по отношение на ефекта си в тясно
сътрудничество с изследователи от Изследователския институт
Брадфорд към Станфордския университет, Националния институт по
рака (NCI) и клиниката Майо. Ефективността на този кислороден
препарат е доказана с над 50 000 вливания при различни показания в
целия свят. Активната съставка на диоксихлора, както подсказва името, е
хлорен диоксид.
 
Цитат от клиниката Seegarten в Швейцария:
"Грип, херпес I и II, хепатит В, Епщайн-Барр, цитомегаловирус, полиомиелит,
токсоплазмоза и туберкулоза. Диоксихлорът се използва успешно и при вирулентни
микози като Candida albicans и Mycoplasma, при кръвни паразити и плеоморфни
бактерии, които обикновено се срещат при множество алергии. Допълнителни
области на приложение са последващата терапия след продължителна употреба на
антибиотици и последвалите ги увреждания, като синдром на хроничната умора
(CFS, Epstein-Barr, HHV-6 вирус). Убедителните успехи на терапията с
диоксихлор в Европа и САЩ разшириха списъка с показания, като включиха и
други болестни състояния в допълнение към вече споменатите: гингивит, слабост на
имунната система, муковисцидоза, рецидивираща пневмония и бронхо-пневмония с
повтарящи се инфекции. «
 
 



4.2.3 Натриев хлорит, одобрен от ЕС като лекарствен
продукт
 
Натриевият хлорит е регистриран като лекарствен продукт в Регистъра
на Общността за лекарствени продукти сираци под номер EU/3/13/1139
от 19 юни 2013 г. Според представено проучване изглежда, че той спира
прогресията на АЛС (амиотрофична латерална склероза) при лечението
на болестта.
 
Според Wikipedia:
"Натриевият хлорит нарушава функцията на макрофагите, които са част от
имунната система и участват във възпалителните процеси. Смята се, че рядкото
заболяване амиотрофичналатерална склероза (АЛС) е свързано със
свръхактивиране на макрофагите, което води до високи нива на цитокини,
отговорни за увреждането на нервните клетки в главния и гръбначния мозък. В
САЩ[10] и ЕС[11] натриевият хлорит за лечение на АЛС има статут на
лекарство сирак, което води до ползи за фармацевтичните компании по отношение
на одобрението на лекарството. «
 
Не мисля, че има какво повече да се добави към това.
 

4.2.4 Успехи в борбата с ХИВ/СПИН
 
Като първи лекар д-р Клаус Шустедер провежда проучване за
въздействието на хлорния диоксид върху пациенти с ХИВ/СПИН в
сътрудничество със здравните власти на Централноафриканската
република. Въпреки че д-р Клаус Шустедер се дистанцира от
многобройните лечебни обещания на Джим Хъмбъл, той признава
терапевтичния ефект на хлорния диоксид при лечението на ХИВ/
СПИН.
 
Той се застъпва за цялостно клинично изпитване в сътрудничество с
правителствени агенции, за да се разбере по-добре потенциалът на
хлорния диоксид за лечение на епидемични заболявания. Освен това д-р
мед. Шустедер призовава за фармакологични изследвания, за да се
разбере начинът на действие на хлорния диоксид.
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Makrophagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Seltene_Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Amyotrophe_Lateralsklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Zytokine
http://de.wikipedia.org/wiki/Orphan-Arzneimittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Arzneimittelzulassung


В това интервю д-р Шустедер, доктор на медицинските науки, обяснява
защо Африка се нуждае от терапевтични подходи, които да отговарят на
следните критерии: Ефективност, нетоксичност, рентабилност и
културна интегрираност. Според Шустедер хлорният диоксид отговаря
на тези критерии и следователно той вижда в това средство потенциална
възможност да се помогне на много хора от Третия свят.
 
Националният институт по здравеопазване (NIH), агенция на
Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ,
публикува проучване за използването на хлорен диоксид при
пречистването на дарена кръв, което потвърждава този ефект и в
лабораторни условия. По-специално, проучването изследва ефекта на
хлорния диоксид (MMS) върху вирусите на СПИН. Използвани са две
разреждания на основен разтвор от 15 % млечна киселина и
приблизително 2,8 % натриев хлорит. Разреждането в съотношение
1:150 показва значително, но не пълно елиминиране на HIV-1, а
разреденият в съотношение 1:100 основен разтвор елиминира сто
процента от наличните в кръвта вируси на СПИН в рамките на пет
минути in vitro.
 
Заключение: Широколентовата ефективност на MMS, обявена от Джим
Хъмбъл при множество заболявания, е повече от достатъчно доказана от
проучвания и доклади от опит!
 
Фактите:
- изследване на маларията
- Проучване на диоксихлор
- Клиника Зеегартен Швейцария
- Натриев хлорит, одобрен от ЕС като лекарствен продукт
- Вписване в Уикипедия за натриев хлорит
- Успехи в Африка в областта на ХИВ/СПИН
- Национален институт по здравеопазване, Хлорният диоксид елиминира
вирусите на СПИН/ХИВ
- Патент за дезинфекция на кръв с хлорен диоксид
- Клинично тествана книга MMS



4.3 Обвинението, че MMS е чисто печелене на пари
 
Класическият MMS комплект струва между 15 и 25 евро и обикновено
издържа две до три години. Който иска да забогатее с чудодейни
лекарства, обикновено взема значително по-високи суми, като например
в момента 200 000 евро на болен за лечение на хепатит С с
новоразработено лекарство. Да се даде фалшива надежда на тежко болен
човек за това би било и е неморално в най-висока степен. Джим Хамбъл
е предоставил знанията си безплатно на човечеството с първата си
безплатна книга и живее единствено от дарения и приходите от
продажбите на другите си книги.
 
Посещавал съм го два пъти. По време на първото ми посещение в
Доминиканската република той живееше на три часа път от всяко
туристическо място, в средата на бедняшките квартали на местното
население. Оборудването на жилището му не би могло да бъде описано
достатъчно спартански. Дори младежките хостели преди 50 години са
били по-добре оборудвани. И до днес той не притежава кола. Също така
местоживеенето в Мексико по време на второто ми посещение може да
се опише като просто и ясно. И до днес не съм виждал луксозни
предмети или символи по него. След откритието си той използва
всичките си пари за разпространението на това толкова важно за
човечеството лечебно знание.
 
Заключение: Няма никакво доказателство, че Джим Хамбъл би станал
богат човек чрез MMS, който сега би живял в лукс.
 
Фактите:
- Книга Лечението е възможно, д-р Андреас Калкер
- Статия Лекарството за хепатит С Sovaldi (...), Spiegel online



4.4 Твърдения за Джим Хъмбъл и сциентологията
 
Да, Джим Хамбъл обича да се появява в белия си костюм и бялата си
шапка с камъка ларимар като своя запазена марка. "Шоуто трябва да
продължи", той е американец през цялото време. И да, той е бил със
сциентолозите почти от самото начало. Тогава това беше движение,
което използваше новите техники (Дианетика) на Рон Л. Хъбард, за да
изчисти съзнанието си от травми, страхове и фалшиви програми от този
и предишните животи. Резултатът е свободни и не манипулируеми хора.
 
По-късно това движение е инфилтрирано и сега има образа на "секта за
промиване на мозъци и събиране на пари". Не мога да преценя
категорично това, тъй като не съм влизал в контакт с тази асоциация или
с нейните членове. Въпреки това много се интересувах от книгата и
DVD-то по дианетика, които според мен са изключително интересни и
не съдържат идеология. Питал съм Джим за това и той ми е отговарял
открито на всеки въпрос.
 
Когато в организацията започват тези негативни промени, като например
постоянното преследване на отпадналите, той, както и много други по
онова време, напуска сциентолозите. За него тази глава е напълно
затворена от три десетилетия (!). По време на обученията на ММС, както
и на всички други срещи, Джим никога не е повдигал самостоятелно
теми от областта на сциентологията и не е използвал техники за
манипулиране на съзнанието. Мога да потвърдя това без съмнение.
Всъщност той е просто един обикновен старец с очарователно
приветлива усмивка.
 
Заключение: Световното движение за MMS няма нищо, но и абсолютно
нищо общо със сциентологията. Има ли значение какво носи или е
носил човек? Или тези лични клевети са само за да се попречи на
зрителите (в чекмеджето на сциентологията) да се справят с нейното
действително насочено съдържание и твърдения?
 
Фактите:
- Книга Дианетика. Ръководство за човешкия ум
- DVD Как да използваме дианетиката



4.5 Обвинение Църква Генезис II
 
Докато Джим обучаваше много доброволци на ММС в няколко
африкански страни, той се сблъскваше с едни и същи заплахи отново и
отново. Много африкански държави са политически нестабилни и почти
винаги има въоръжени бунтовници от едната страна и правителствени
сили от другата. Които и да са добрите и лошите в тази игра, той и
неговите помощници отново и отново са смятани за шпиони на
правителството или на бунтовниците и са заплашвани със смърт под
дулото на пистолет. По онова време той също така е виждал, че хората с
документи за самоличност от международни организации за религиозна
помощ (Червен кръст, Червен полумесец) често са били защитени от
подобни подозрения само с документите си за самоличност.
 
Така че той основава църквата "Генезис II" и раздава на помощниците си
подходящи лични карти - това работи доста добре. Тъй като в много
страни свободното разпространение на неодобрени средства може да се
наказва и по закон, стерилизираната с MMS вода безцеремонно е
преименувана на тайнство (като вафлата или светената вода например) в
рамките на религиозната свобода, за да се защитят по закон
разпространението и разпространителят.
 
Междувременно почти всички последователи на неговото световно
движение MMS са възприели тази идея и са се присъединили към
неговата "църква", без да съществуват подобни заплахи в тяхната страна.
Следователно това, което си представяме под църква в тази страна, не е
приложимо по никакъв начин. Не става дума за религия, защото всеки
може да запази предишните си убеждения. Това е по-скоро свободно
сдружение на съмишленици. Единственото признание, за да станете
член, е: "Бъдете добри и правете добро". Вече и вие сте вътре. Няма
формализъм и бюрокрация.
 
Хората, обучени в MMS, имат статут на преподобни. Ако е обучил или
консултирал минимален брой хора с MMS, може да стане министър на
здравеопазването. Онези, които отиват отвъд това и водят обучения или
имат друг голям принос за движението, са обявявани за епископи. Тези
титли не носят никаква реална йерархия, права или отговорности и
повечето от тях дори не ги използват, а ако го правят, то е с усмивка.



Всички се възприемат като равни и това, което правят или не, зависи от
тях самите.
 
През всичките тези години никой не ми е казвал какво трябва или не
трябва да правя, какво трябва или не трябва да казвам. Всеки дава своя
принос, който може или иска, за да се постигне общата цел всеки човек
на тази планета да научи за възможностите за здраве с MMS или хлорен
диоксид. След това оставяме на всеки сам да реши какво да прави с тези
знания и подкрепяме всеки, който иска да знае повече. Човек може също
така да напусне тази "църква" по всяко време без никакви проблеми -
Джим отдава голямо значение на това.
 
Искате ли и вие да дадете своя принос, за да може това движение да
постигне успешно целите си? Вече можете да направите това, като
говорите за MMS и разпространявате тази електронна книга. Разбира се,
даренията са винаги добре дошли!



4.6 Въпроси към медиите - ефективност на MMS
 
Независимо от темата, която изследвате, всички неща имат както
предимства, така и недостатъци в тази двойственост. В репортажите за
MMS очевидно се вижда, че от една страна се повдигат фалшиви
обвинения за възможните недостатъци, а от друга - просто се измислят
неща умишлено или се смесват. От друга страна, обаче, се пренебрегват
и умишлено се прикриват успехите и положителните ефекти, които
MMS е доказала многократно. Очевидно е, че това се прави, за да се
предизвика умишлено отрицателна емоционална реакция у зрителите
или читателите. Това вече не се нарича независима журналистика или
открит репортаж, а просто пропаганда.
 
Да се върнем към фактите и някои неудобни контравъпроси към тези
представители на средствата за масова информация.
 

4.6.1 Къде са докладите за диоксихлора?
 
В рамките на многобройни опити продуктът диоксихлор (активна
съставка: хлорен диоксид) е доразвит и оптимизиран както по
отношение на формата на производство, така и по отношение на
действието си в тясно сътрудничество между изследователите от Bradford
Research Institute и Stanford University, Националния институт по рака
(NCI) и клиниките Mayo. Ефективността на този кислороден препарат е
доказана с над 50 000 вливания при различни показания в целия свят.
Защо никога не се съобщава за това широкомащабно клинично
проучване за интравенозната употреба на хлорен диоксид и неговия
успех? Може би за да могат да продължат да твърдят, че няма клинични
изследвания на хлорния диоксид?
 
Фактите:
- Проучване на диоксихлор



4.6.2 MMS срещу ALS е одобрена в ЕС!
 
За забавните залози с ледена кофа на известни личности и тези, които си
мислят, че са такива, сте писали много през 2014 г. по телевизията и в
интернет. Когато хората изсипваха кофа с ледено студена вода върху
главите си, вие насочвахте камерите към тях и тези саморазправа на
ниско ниво се превръщаше в продължение на седмици дори във
вечерните новинарски емисии.
 
Предполага се, че всичко е инициирано, за да се съберат дарения за така
спешно необходимите изследвания на АЛС. Но за това, че в САЩ, а
също и в ЕС вече има обещаващо одобрено лекарство срещу АЛС, а
именно на базата на MMS/натриев хлорит, което толкова много
критикувате, не казвате и не пишете нито дума. Защо не? Сляп ли сте с
едното око или дори с двете?
 
Фактите:
- Натриев хлорит, одобрен от ЕС като лекарствен продукт
 
 
4.6.3 Патенти за хлорен диоксид в здравния сектор
 
С малко проучване в търсачките и в нашето семейство на MMS на бял
свят излизат все повече одобрени фармацевтични продукти на основата
на хлорен диоксид.
 
Например Ciderm SP спрей за дезинфекция на рани при животни,
одобрен в САЩ, се предлага тук от Frontier Pharmaceutical Inc. от
Melville, NY 11747 (www.cidermsp.com).
 
Патент US-4035483 от 12.07.1977 г. за използването на натриев хлорит
като нетоксичен антисептик. В текста се посочва, че той е полезен за
лечение на изгаряния и други рани, както и за лечение на
инфекции, без да нарушава естествения процес на регенерация.
 
Патентът US-4725437 от 16.02.1988 г., издаден на компанията Oxo
Chemie от Германия, относно вещество, изобретено от д-р Фридрих В.
Кюне от Хайделберг и наречено Oxoferin. Компанията успява да го

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4035483.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4725437.pdf


продаде за 45 млн. долара на американска компания, която променя
името му на WF-10, което е одобрено от FDA.
 
Патент US-2701781 от 08.02.1955 г., отнасящ се до пускането на пазара
на антисептичен разтвор за обща клинична употреба.
 
Патент US-5019402 от 28.05.1991 г., издаден на компанията Alcide, за
пускане на пазара на продукт, съдържащ хлорен диоксид, за
дезинфекция на кръв и кръвни продукти. Днес той се използва
главно в областта на кръвопреливането за предотвратяване на инфекции.
Здравейте, почакайте малко: кръвта е нашият живот и тя се обработва
с хлорен диоксид, без да причинява вреда? Тогава не може да е толкова
опасно, нали?
 
Патент US-5830511 от 03.11.1998 г. за пускане на пазара на продукт,
чиято съставка включва натриев хлорит и е предназначена за
стимулиране на имунната система. Тя беше присъдена на компанията
Bioxy Inc., използва се при животни като фуражна добавка и води до
намаляване на смъртността, намаляване на отделянето на азот,
намаляване на зависимостта от антибиотици и ваксинации и
подобряване на здравето на животните, като допринася за по-силна
имунна система.
 
Патент US-5855922 от 05.01.1999 г., издаден на компанията BioCide
International за пускане на пазара на продукт, използван за терапевтично
лечение на лошо зарастващи или незарастващи хронични рани и
други кожни заболявания. Този опит е докладван и при крака, които са
били отворени в продължение на години (най-вече при диабетици).
 
Патент US-6099855 от 08.08.2000 г. за комерсиализиране на продукт,
използван като стимулатор на имунната система, издаден на Bioxy Inc.
Този продукт е предназначен за подобряване на здравето на
животните, подобряване на използването на храната, намаляване на
смъртността, намаляване на зависимостта от антибиотици и
ваксинации и подобряване на общото здравословно състояние
поради подобряване на имунния статус.
 
Патент US-4296102 от 20.10.1981 г. за пускане на пазара на продукт за
борба с амебната дизентерия при хора чрез перорално приложение на
хлорен диоксид, патент, издаден на Felipe Lazo, Мексико Сити.

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
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http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6099855.pdf
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Патент US-6251372 B1 от 26 юни 2001 г., издаден на Procter & Gamble
за пускане на пазара на продукт за предотвратяване на лош дъх в
устата.
 
Патент US-4851222 от 25.07.1989 г., издаден на Oxo за пускане на пазара
на продукт за регенерация на костен мозък. Феноменално!
 
Патент US-4737307 от 2 април 1988 г. за пускане на пазара на продукт за
борба с бактерии, гъбички и вируси при кожни заболявания.
 
Патент US-4317814 от 02.03.1982 г., издаден на Felipe Lazo от Мексико за
пускане на пазара на медикамент за лечение на кожни изгаряния.
 
Патент US-5252343 от 12.10.1993 г., издаден на дружеството Alcide за
пускане на пазара на продукт за профилактика и лечение на
бактериални инфекции, по-специално мастит, с използване на
хлорен диоксид до 1000 ppm.
 
Патент US-5877222 за лечение на деменция, причинена от СПИН.
 
Патенти US-8029826B2 и US-7105183B2, и двата за лечение на
невродегенеративни заболявания.
 
В Унгария група учени от Будапещенския университет по технологии и
икономика, ръководени от проф. Золтан Нощичиус, и клиниката "Йоса
Андраш" са разработили и патентовали одобрен медицински разтвор на
хлорен диоксид (300 до 1200 ppm), който не се отпуска по лекарско
предписание. Той казва: "Солумиум (хлорен диоксид) е един от най-
ефективните дезинфектанти в света. Той убива всички патогени, като бактерии,
гъбички, протозои и вируси, и то без вреда, без известни странични ефекти.
"Областите на употреба включват рани от рак, херпес, кожни лезии,
отворени рани, инфекции на пикочния мехур, кожни инфекции,
гъбични инфекции на кожата, MRSA, възпалено гърло, гингивит,
пародонтоза, лош дъх, зъбобол, коренови канали, орална хирургия,
заразни заболявания на устната кухина, запушен нос, тонзилит,
сърбеж, стипца и вагинални промивки и клизми (патенти:
EP2069232; US-8512671; CN101605720).
 
Този списък с патенти далеч не е пълен. Моля, изпратете ни още
патенти, ако откриете такива.
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Фактите:
- Връзки към патентните спецификации на началната страница
- Solumium, лекарство без рецепта с хлорен диоксид
- Проучване на хлорния диоксид като локален антисептик
 

4.6.4 САЩ и армията: MMS срещу ебола е успешна!
 
Действащата в световен мащаб група Johnson & Johnson предлага на
пазара патент, базиран на хлорен диоксид, за дезинфекция на
помещения и медицинско оборудване чрез своето дъщерно дружество
ClorDiSys Systems.
 
На уебсайта на американската армия www.army.mil активната съставка
хлорен диоксид е описана по следния начин:
"Хлорният диоксид е жълто-зелен газ със слаба миризма, подобна на тази на
хлорната белина, но иначе е доста различен. " Аха, значи, ако можете
да печелите пари, знаете много добре разликата между хлорния диоксид
и хлорната белина!
 
"ClorDiSys се гордее, че помага в борбата с разпространението на ебола в Африка",
казва Марк Чарнески, ръководител на технологичния отдел в ClorDiSys
Systems.
 
"Хлорният диоксид е биоцид с широк спектър на действие, който унищожава спори,
бактерии, вируси и гъбички. Досега не е открит патоген, който да е
устойчив на ClO2. Той е използван ефективно срещу бактериални спори, които се
убиват много по-трудно от вируси като ебола", съобщава д-р Кристофър Дуна.
 
И така, сега отново решаващият въпрос на Джим Хъмбъл: Ако хлорният
диоксид може безопасно да убие всички тези микроби извън тялото - да,
дори патогена Ебола - защо да не може да направи същото във водата на
тялото (т.е. в кръвната плазма и интерстициалната течност)? Е, един
африкански лекар от нашето глобално семейство на MMS вече работи
доста успешно за лечението на хора, страдащи от ебола. За да го
защитим обаче, засега няма да споменаваме нито името, нито
местонахождението му.
 
Фактите:



- Армията на САЩ: Хлорен диоксид срещу ебола
- Компания ChlorDiSys
 

4.6.5 Двоен стандарт "хлорирано пиле
 
От една страна, MMS и хлорният диоксид се представят в медиите като
нещо много токсично и опасно. От друга страна, едно и също вещество
се възхвалява до небесата от една и съща Федерална служба за оценка на
риска и от една и съща телевизионна станция, в зависимост от това каква
е целта на пропагандата в момента.
 
За много потребители хлорираното пиле е ключов емоционален елемент в
дискусията за споразумението за свободна търговия TTIP между ЕС и
САЩ. Контекст: В САЩ цели пилета или части от домашни птици
обикновено се потапят в разтвор на хлорен диоксид на последния етап
преди опаковане/замразяване и по този начин се стерилизират напълно.
Със споразумението за ТТИП това месо ще може да се продава и в ЕС -
нещо, което досега беше изключено от 1997 г. насам. Хлорният диоксид
отдавна е одобрен в ЕС като консервант под номер Е926. За да проправи
път на САЩ, ARD прилага очевиден двоен стандарт.
 
Според Джим Хъмбъл, когато става въпрос за лечение с MMS, изходният
продукт натриев хлорит или активното вещество хлорен диоксид са
"токсична хлорна белина" с ужасни опасности за живота и здравето
(ARD Kontraste). Ако обаче същото вещество се използва от САЩ за
стерилизация на домашни птици, някои от същите експерти и
институции са призовани да потвърдят безвредността на това вещество
(доклад на ARD).
 
След това свързаните със САЩ ДОКЛАДЧИЦИ карат експерта от BfR
Елербрук от същата Федерална служба за оценка на риска да пледира за
третиране с хлорен диоксид на птичи продукти и в Германия - същият
институт, който предупреждава толкова силно срещу MMS. Други учени,
като Райнхард Фрис, ръководител на Института по хигиена и технология
на месото към Свободния университет в Берлин, и Томас Блаха,
епидемиолог от Университета по ветеринарна медицина в Хановер,
също изтъкват ясните предимства и препоръчват подобна обработка на
птичите продукти.
 



Общото между трите твърдения обаче е, че в тях умишлено се говори
само за "третиране с хлорни съединения" и "третиране на домашни
птици с хлор". Чистият хлор и повечето хлорни съединения обаче са
силно токсични или произвеждат съмнителни съединения.
Действително използваното активно вещество, а именно натриев хлорит
или хлорен диоксид, умишлено не се споменава изрично тук, за да не се
даде възможност на MMS и Co.
 
Как да обясним на глупавия потребител, че третираните с хлорен
диоксид храни, като например птиче месо или питейна вода, могат да се
консумират без колебание и че плувните басейни могат да се къпят във
вода, третирана с хлорен диоксид, без колебание, когато това всъщност е
"токсична хлорна белина"? Защо един и същ агент, който е доказано
толкова ефективен и нетоксичен извън тялото, да бъде неефективен и
токсичен вътре в тялото? Всяко от безбройните официални изследвания
на хлорния диоксид досега в крайна сметка се оказва още един аргумент в
полза на MMS.
 
Всъщност смятам, че третирането на птиците с хлорен диоксид е
разумно и безвредно, тъй като всяко пето пиле в кланицата, а
следователно и в супермаркета, е заразено със салмонела. През януари
2013 г. списание ZDF Zoom дори открива опасните микроби MRSA,
устойчиви на антибиотици, в повечето продукти от супермаркетите.
Странно е, че никой от експертите не призовава за специално внимание
или хигиена при обработката на тези замърсени продукти в частните
домакинства, когато става въпрос за изрична защита на потребителите.
Пърженото, печеното или вареното пиле със сигурност не съдържа
микроби. Но какво да кажем за ножа или например за дъската за рязане в
кухнята? В нашите MMS съвети показваме как можете да направите
дъските за рязане, ножовете и кухненските гъби абсолютно чисти от
микроби с MMS/CDS например.
 
Фактите:
- Предупреждение на Федералната служба за оценка на риска (BfR)
- BfR за хлорирани пилета
- Оста на доброто: Хлорният глухар - Птица на годината
- Der standard.at: Идва пиле с хлор, което лети
- Политическо списание ARD Доклад Майнц: Хлорираните пилета не са по-
нездравословни



- BUND алармира: микроби в пуешкото месо



5. MMS съвети за свободното време,
домакинството и празниците
5.1 Съвет № 1 на MMS: Мухъл в дома
 
Много по-често, отколкото си мислим, откритото или скрито заразяване
с плесени в жилищното пространство е действителният причинител на
много непоносимости, алергии и други заболявания. Мухълът може да
бъде причинен от влажна зидария, дължаща се на неправилна външна
изолация, или от неправилни навици за вентилация. Плесенните
гъбички и спори обикновено не представляват проблем за хлорния
диоксид. Има два начина за кандидатстване.
 
От една страна, въпросното помещение може да се дезинфекцира с
дезинфекция с хлорен диоксид. Само класическият MMS е подходящ за
това, тъй като само той предизвиква силно образуване на газ по време на
активирането. В зависимост от големината на помещението в стъклена
купа се активират 30-40 капки MMS, но не се добавя вода. Вместо това
реакцията се оставя да протече напълно.
 
Поставете тази тава в средата на стаята, затворете прозорците, вратите и
другите пукнатини и опушете стаята за няколко часа (за предпочитане
през нощта). Този метод безопасно унищожава не само плесените и
спорите на плесените на видимите места, но и тези, които са окачени във
въздуха. Накрая разтворът е бистър, хлорният диоксид е изпуснат и
разложен.
 
Внимание: По време на фумигацията в това помещение не трябва да има
хора или животни! Въпреки че по-голямата част от хлорния диоксид вече
се е разпаднала след опушването, помещението трябва да се проветри
добре, за да се предпазите.
 
От друга страна, плесенясалите места могат да се напръскат с активиран
разтвор на MMS или CDS, чист или например разреден в съотношение
1:10 с вода, с помощта на спрей бутилка. Ако е необходимо, може да се
комбинират двете процедури една след друга.
 



Други области на приложение
 
дезинфекция на болнични стаи
Ако член на семейството има заразно заболяване, може да е полезно да
се опуши и по този начин да се дезинфекцира болното помещение по
този начин между и след преодоляването на заболяването. Това е
възможна мярка за предотвратяване на заразяването на други членове на
семейството.
 
Неутрализиране на силни миризми
При бактериалното разграждане на органични вещества се отделя много
неприятна, остра миризма, особено ако в помещението е престоял по-
дълго време животински или човешки труп. Отново, фумигацията на
помещенията е много ефективна и помещението отново е без мирис и
напълно стерилизирано.



5.2 MMS-съвет № 2: Дезинфекция на хладилника,
колата и стаите
 
Получих този съвет от самия Джим. По време на обучението ми той ме
покани в малкия си апартамент в Бараона, Доминиканската република, и
ми каза, че има много практичен съвет за MMS. Очите ми светнаха в
очакване на чисто нов съвет за още по-бързо изкореняване на
животозастрашаващи болести като рака. Вместо това той искаше да ми
обясни как стерилизира хладилника си с MMS.
 
Първоначално бях разочарована, но този съвет се оказа голям хит в
моите MMS семинари. Според Джим микробите от веднъж
преобърнатата или изгнила храна често се прехвърлят върху
новосъхранените, които след това нямат толкова дълъг срок на годност.
Тези микроорганизми могат да бъдат опасни и за вашето здраве. Освен
това го мързеше да почисти миризливия хладилник първо детайлно, а
след това да избърше влажно, особено след като често просто търкаш
микробите тук. Ето го и съветът:
 
Активирайте 10 до 15 капки от класическия MMS в стъклена купа, не
добавяйте вода и поставете купата за една нощ в хладилника. Готово!
Чакай, чакай, чакай. Какво ще кажеш за съдържанието на хладилника? Не
се притеснявайте, нищо няма да му се случи. Газовият хлорен диоксид
изпълва цялото помещение и стерилизира всяка повърхност в
хладилника - дори върху плодовете, зеленчуците, месото и т.н., без да
оставя следи от увреждане на храната. На следващия ден разтворът в
купата е кристално чист, а хладилникът е напълно стерилизиран.
 
Целият хлорен диоксид обикновено се изпуска и впоследствие също се
разгражда. Остатъците от активирания MMS, от който вече няма нужда,
д-р Андреас Калкер обича да поставя в стъклена бутилка, като оставя
капачката отворена. Той поставя бутилката в хладилника, което
осигурява, за разлика от горепосочената еднократна стерилизация,
постоянна бавна непрекъсната стерилизация на хладилника в
продължение на няколко дни. Така че никога повече няма да имате гнили
плодове или зеленчуци, а те просто ще изсъхнат и ще изсъхнат бавно.
Единственото съдържание на хладилника, което може да бъде



повредено, са скъпите специални сирена с бактериално или гъбично
покритие.
 
Други области на приложение
 
Стерилизиране на автомобил/кондиционер за въздух
В определен момент кондензиралата вода в маркучите за вентилация и в
кондензатора на климатичната система на автомобила се замърсява и
когато включите вентилацията, в автомобила се появява неприятна
миризма.
 
Освен това собствениците на кучета, например, често се сблъскват с
проблема, че колата, особено седалките, мирише. Това се дължи на
бактериалното разграждане на органични вещества, като например
храчки. Гаражите предлагат поне стерилизация на тръбите на климатика
и вентилацията за около 70 евро. Ето го и съветът как да го направите за
5 цента:
 
Активирайте около 15-20 капки от класическия MMS в стъклена купа и я
поставете в предната част на мястото за краката. Сега включете
вентилатора на най-високата степен и настройте вентилацията така, че да
не се вкарва външен въздух, а само от вътрешността (настройте
вентилатора на рециркулация вместо на свеж въздух).
 
Сега затворете всички прозорци и врати и оставете газообразния хлорен
диоксид да циркулира в автомобила за около 15-20 минути. Тъй като
напълно включен вентилатор може чувствително да изтощи акумулатора
на автомобила, можете да оставите двигателя да работи за кратко време.
Тогава не е задължително всичко да се прави на жилищна улица. Тъй
като човек рядко прави тази процедура, въздействието на отработените
газове при работа на празен ход върху околната среда според мен е
незначително при съвременните двигатели.
 
Внимание: По време на фумигацията в автомобила не трябва да има
хора или животни! След това автомобилът трябва да се проветри добре
от съображения за безопасност.



5.3 MMS съвет № 3: спасител за почивка (спрей
бутилка CDS)
 
Едно заболяване може да провали цялата ви заслужена почивка. По
данни на СЗО повечето диарийни заболявания по време на почивка се
причиняват от замърсена питейна вода. Освен това има инфекции, които
могат да се получат например чрез развалена или заразена храна и чрез
инфектирани рани.
 
Ето че в общността на MMS имаме нашия универсален инструмент за
решаване на проблеми: спрей бутилката CDS. Вече има стъклена бутилка
от 10 ml с разпръскваща глава (предлага се от някои доставчици като
помощно средство за дозиране или комплект) и почивката е запазена.
 
MMS:
Активирайте 6 до 15 капки директно в стъкленото шишенце от 10 ml, а
останалата част залейте с вода.
 
или
 
CDS/CDSplus:
Изсипете 2 до 5 ml от готовия за употреба жълт разтвор в стъклената
бутилка, а останалата част долейте с вода.
 
Сега можете да носите тази смес в чантата си до 14 дни, без да я
охлаждате. Разпръскващата глава предотвратява твърде бързото изтичане
на хлорния диоксид. Колкото по-високи са температурите, толкова по-
висока може да бъде горната доза.
 
Процедура по време на отпуск:
- Пригответе този спрей непосредствено преди празника.
- Опаковайте комплекта MMS или активирания CDSplus в калъфа.
- Бутилката със спрей може да се пренася в самолета в ръчния багаж в
  прозрачна торбичка, тъй като съдържанието е по-малко от 100 ml.
 
Забележки:
В повечето от изброените по-долу области на приложение е без
значение дали разтворът е произведен с MMS или CDS, тъй като се
разпръсква водна мъгла с разтворен хлорен диоксид, а не чист и



следователно потенциално опасен хлорен диоксид! Разтворът, получен с
MMS, е с киселинно рН и в по-големи количества може лесно да атакува
текстила (зависи малко от разреждането!).
 
Възможни приложения:
 
1. тоалетни на борда на самолета
Само три-четири тоалетни са на разположение на 400 души в самолета.
Съответно хигиенната ситуация. 1-2 пръскания по дръжките на вратите и
по капака на тоалетната чиния решават проблема за няколко секунди.
 
2. болни спътници
До вас в самолета или автобуса седи някой с настинка, който киха
постоянно и по този начин разпространява микробите си във въздуха.
Вече си представяте как прекарвате цялото си време по време на
ваканцията, обикаляйки аптеките за лекарства против кашлица и
настинка, докато другите ходят на хубави екскурзии. Напръскайте 1 до 2
удара високо във въздуха. Доказано е, че това стерилизира въздуха.
Можете също така да вдишвате този спрей, за да освободите отново
дихателната си система от микроби. Не се притеснявайте, това е аерозол
на разтвор на хлорен диоксид, а не чист хлорен диоксид, така че е
безопасно!
 
3. напитка за добре дошли
След пристигането в хотела се сервира напитка за добре дошли. Това
често е добре, но кубчетата лед обикновено не са. Повечето машини за
кубчета лед са напълно микробни. Впръскайте 1-2 спрея в чашата,
изчакайте малко - и този проблем също може лесно да бъде заобиколен.
 
4. хотелски стаи/бани
От телевизионните репортажи знаем, че баните в хотелите изглеждат
повърхностно чисти. Под ултравиолетова светлина обаче често става
ясно, че микробите са само втрити. Затова напръскайте капаците на
тоалетните чинии, умивалниците и арматурата, изчакайте известно време
и след това изплакнете или избършете. Вече разполагате с приемлива
баня за времето на вашата почивка.
 
5. плесенясала хотелска стая
В страни с висока влажност на въздуха хотелските стаи, диваните или
леглата често миришат на мухъл. Това показва високо съдържание на



микроорганизми, тъй като миризмите почти винаги се дължат на
процеси на бактериално гниене. Отново могат да бъдат полезни няколко
пръскания. Ако става въпрос за цялото помещение, тук би било полезно
да се извърши фумигация на помещението, както беше споменато по-
горе в предишните съвети за MMS. Това работи само с класическите
MMS.
 
6. климатик
В горещите страни за почивка винаги се използват и климатици. Тъй
като топлият въздух може да пренася повече влага от студения, в тези
устройства се образува конденз. С течение на времето те се размножават,
така че климатикът и неговите захранващи линии също могат постоянно
да замърсяват помещението с микроби. Друга област на приложение на
спрей бутилката ни.
 
7. храна/вода за пиене
По време на път, на пазара или в планината може да се наложи да
разчитате на питейна вода от източници, които не са безопасни.
Плодовете и зеленчуците в топлите страни също могат да пренасят
хепатит А. Отново няколко пръскания във водата за пиене или върху
плодовете/зеленчуците ще ви гарантират, че ще можете да продължите
да се наслаждавате на почивката си.
 
8. дезинфекция на рани
Ако се порежете с мида на плажа или се нараните по време на поход,
можете да я напръскате и да избегнете инфекция на раната.
 
9. миризма на тялото и устата
Ако спонтанно срещнете някой хубав човек по време на ваканция,
можете да увеличите шансовете си за успех, като напръскате тялото си
със CDS. Миризмата на потта ви се появява само когато бактериите по
кожата ви я превърнат в маслена киселина. Без бактерии - без телесна
миризма! Това беше проработило чудесно за Джим в Доминиканската
република. Също така напръскайте няколко струйки в устата си и ги
оставете да седят между зъбите с плюнката за минута-две. Вече няма да
има досаден лош дъх, който да ви пречи на една обещаваща среща. Не се
притеснявайте, скъпи дами, миризмата на хлорен диоксид изчезва
напълно в рамките на няколко минути и при двете приложения.
 
10. хранително отравяне от развалена риба или миди



Хранителното отравяне с лоша риба или ракообразни е
животозастрашаващо. Аз самият веднъж имах почти седмица на
постоянно повръщане и диария. По онова време все още нямах MMS.
Самият д-р Андреас Калкер е приемал 6 активирани капки MMS в такава
ситуация и два пъти след това на всеки час. След това всички оплаквания
спряха и тялото спечели състезанието в тази супер инфекция.
 
Знам, че прекалената хигиена също може да доведе до чувствителност и
болести. Това някога е било преувеличено събрано всичко, където MMS
може да извърши значима помощ в почивката. Всеки може да избере от
този спектър това, което му допада. Може би можете да измислите някои
по-интересни възможности. Помогнете за подобряването на този
принос!



5.4 Съвет № 4 на MMS: Биофилми в банята,
тоалетната и кухнята
 
Имаме представа, че бактериите плуват поединично и се размножават.
Всъщност бактериите често живеят на колонии и образуват защитен
слой слуз (биофилм) около колонията си. Това прави бактериите
устойчиви и защитени срещу изключително неблагоприятни гранични
условия, като например стойността на pH на околната среда.
 
Този биофилм ги предпазва отвън от други заплахи, като например
много биоциди или антибиотици, и осигурява най-добрите условия за
живот за растежа им отвътре. В кухните и баните например тези
биофилми могат да се видят като червеникави или черни ивици върху
или във фугите на плочките. Тези биофилми обаче се образуват и в
резервоарите за вода, водните филтри, тръбите, отцедителя в хладилника
или върху винаги влажната кухненска гъба. Хлорният диоксид има много
специално свойство в сравнение с много други биоциди:
 
Хлорният диоксид може да проникне много бързо в биофилмите и
да ги разтвори напълно.
 
Това означава, че бактериите са беззащитни пред хлорния диоксид и са
напълно унищожени. Този ефект се използва например в пивоварни и
млекопреработвателни предприятия. Там тръбите и контейнерите
редовно се изплакват с хлорен диоксид и по този начин се
дезинфекцират.
 
По същия начин болестотворните микроорганизми в тялото на хората и
животните също образуват биофилми, за да защитят своите колонии.
Може би това свойство на хлорния диоксид, в допълнение към силната
му окислителна сила, е обяснение за бързия и цялостен дезинфекциращ
ефект в организма. При антибиотиците ще трябва да се използват все
по-високи дози, за да се пробие този биофилм, а след това ще трябва да
се борим с адаптивността на бактериите, които развиват резистентност
чрез мутации. За щастие хлорният диоксид решава тези проблеми.
 



Инструкции:
Просто пригответе бутилка с MMS/CDS спрей съгласно MMS съвет № 3
и напръскайте биофилма няколко пъти на всеки десет минути, като го
оставите да действа, докато не може да се изплакне лесно.
 

5.5 MMS съвет № 5: Възстановяване на чистотата на
DMSO
 
DMSO често се продава в чист вид (приблизително 99,9 % чистота). Ако
се съхранява за по-дълъг период от време, тя може да привлече влага и
по този начин да се оводни. Обикновено познаваме само начини за
разреждане на нещо. За по-висока концентрация на течности всъщност
знаем само чрез кипене.
 
Тук не можем да приложим това с DMSO, тъй като това би разрушило
химичната структура. Но ние можем да се възползваме от едно свойство
на DMSO доста лесно: При температура под 18 градуса DMSO става
кристален и следователно твърд, особено ако се доставя през зимните
месеци. Сега, ако поставим бутилката с DMSO в хладилника за една нощ,
DMSO вътре става твърд, но водата все още не е замръзнала при
температурата на хладилника и се утаява отгоре. Сега просто изсипваме
отделената вода и затваряме бутилката отново. След това поставяме
бутилката с DMSO на топло или я затопляме на топла водна баня (без
микровълнова фурна!). С тази проста процедура отново увеличихме
концентрацията на DMSO почти до сто процента.



5.6 MMS накрайник № 6: разтвор на белег от DMSO
(по данни на д-р Хартмут Фишер, www.pranatu.de)
 
Този чудесен съвет идва от самия специалист по DMSO д-р Хартмут
Фишер. Дори годишните белези от наранявания и операции могат да
изчезнат почти напълно. По някакъв начин DMSO изглежда действа при
обновяването на клетките, за да възстанови старата им структура и ред.
DMSO може също така да възстановява увреждания на ДНК, например
от радиационно увреждане, и трябва да се държи под ръка като спешно
средство при всяка радиационна терапия.
 
Смесване на разтвора за белези:
Първо, 35 грама магнезиев хлорид се разтварят в 1 литър вода. Бутилката
с пулверизатор или капкомер (вж. раздел "Източници на снабдяване") се
напълва до половината с DMSO и се добавят 2 ампули прокаин.
Напълнете тази смес с горепосочената магнезиева вода, докато бутилката
се напълни. DMSO не трябва да влиза в контакт с пластмаси! За
прехвърляне на течности от ампули е най-добре да се използва
спринцовка с канюла. След това съхранявайте този разтвор на тъмно! За
тази смес ви е необходима стъклена бутилка от 100 ml!
 
Нанасяне на разтвора за белези:
Ако се понася добре, навлажнявайте обилно белезите с него веднъж
дневно (с памучен тампон или пръст) и оставете да подейства дълго
време, преди да ги облечете отново.
 
Просто запазете останалата магнезиева вода или консумирайте
ежедневно по една пълна чаша, разредена в напитка. Това е чудесно
средство за прочистване на кръвоносните съдове.
 
Между другото: всеки човек има белег: на пъпа. От собствен опит мога
само да кажа, че това може да предизвика и много интензивни духовни и
умствени процеси. Затова легнете, разкрийте пъпа, капнете, затворете
очи и се насладете!
 
Източници на доставки:
вж. на www.mms-seminar.com в раздел "Източници на доставки".
- Магнезиев хлорид, DMSO и комплект за дозиране (спринцовка и
бутилка с капкомер), 2 бр. Procain Pasconeural, 2 %, ампули от 5 ml



(аптека)



6. заключение
Въз основа на представените факти, проучвания и доклади за клиничен
опит се налага следното проверимо заключение:
 

- Хлорният диоксид не трябва да се бърка с чистия хлор или
дори с хлорната белина!

 
- Хлорният диоксид не е токсичен и не е канцерогенен!

- В крайна сметка се разлага на вода, кислород и готварска сол.

- Хлорният диоксид е най-добрият убиец на микроби на тази
планета!

- Оралният прием на разтвори на хлорен диоксид е
няма известни или трайни странични ефекти!

- Хлорният диоксид не е мутагенен и не вреди на потомството!

- Еднократните дози според протоколите на Джим Хъмбъл за
прилагане на MMS са безопасни! (проучване на EPA)

- Продължителността на записите на приложението MMS
според Jim
Humble е в безопасност! (проучване на СЗО)

- Хлорният диоксид има широки положителни здравни
Ефекти върху тялото!

- Хлорният диоксид действа успешно срещу малария, наред с
други неща,
ХИВ/СПИН и дори ебола!

- Има умишлено невярна клеветническа кампания срещу
MMS в средствата за масова информация!

- MMS трябва да присъства във всяко домакинство за готовност
при кризи.
да са на склад.



Освен това вече има и други разработки на MMS, като например
неутралната по отношение на рН CDS или CDSplus. Това са разтвори на
хлорен диоксид, при които на непрофесионалистите вече не се налага да
работят с по-концентрирани химикали. По този начин опасностите,
дължащи се на неправилно боравене, са до голяма степен елиминирани.



Освен това вече има и други разработки на MMS, като например
неутралната по отношение на рН CDS или CDSplus. Това са разтвори на
хлорен диоксид, при които на непрофесионалистите вече не се налага да
работят с по-концентрирани химикали. По този начин опасностите,
дължащи се на неправилно боравене, са до голяма степен елиминирани.
 
Или в страната на поетите и мислителите вече няма качествена
журналистика, основана на задълбочени изследвания, или умишлено и
целенасочено се създава невярна представа за хлорния диоксид.
Закриването на важни части от истината определено е равносилно на
съзнателна лъжа за мен. Въпросът ми е: "Cui bono? " На кого е от полза
това? Проследете следите на парите и ще откриете виновниците!
 
Тук всеки сам за себе си може и трябва да направи окончателно
заключение. Въз основа на проверими факти и източници тук
представям личното си обобщение. MMS е много универсален и може да
помогне при прости инфекции до животозастрашаващи заболявания
като малария, отравяне на кръвта (сепсис), хранително отравяне,
инфекция с MRSA, СПИН/ХИВ, малария, треска денга, SARS, свински
грип, Ебола, рак и диабет бързо и ефикасно или има потенциала да го
направи. Той е толкова интересен като заместител на антибиотиците,
защото убива безопасно и мутиралите микроби, устойчиви на
антибиотици, и не оставя увреждания в чревната флора. MMS може да
предпазва от известни и вероятно бъдещи неизвестни микроби, за които
се смята, че могат да предизвикат пандемии, т.е. световни епидемии.
 
Най-голямото предимство обаче вероятно е, че много хора могат просто
да използват MMS за късмет при известни и неизвестни заболявания, тъй
като не са известни сериозни остри или трайни увреждания от
пероралното приемане на хлорен диоксид при препоръчаните
протоколи, формули и дози.
 
Въпреки тези впечатляващи ефекти, MMS не е панацея за мен. Не
вярвам, че има такова нещо на чисто физическо ниво. Винаги казвам:
MMS ви осигурява време за живот и качество на живот. Трябва да
използвате това време, за да откриете духовните причини за
заболяването си и да ги премахнете. В противен случай използвате или
злоупотребявате с MMS като с конвенционално лекарство, единствено за
облекчаване и -потискане на симптомите. Но само лечението на
същинската причина води до трайно решение или до пълно



възстановяване. Затова тук се позовавам на уебинарите и електронните
книги Back2Balance и Back2Health с нови начини за връщане към
физическото и психическото равновесие.
 
В Back2Balance показвам пет основни пътя (например хиперацидитет и
шлака), които могат да доведат до симптоми на отравяне или недостиг в
организма. За щастие, можете да обърнете всички тези пътища и така да
намерите пътя обратно към баланса. Back2Health се занимава със
съвременни, бързи и ефективни техники за проследяване и разтваряне на
травми, страхове, фобии, неврози, психози, но също така и на проблеми
като вина, срам, скръб и прошка на умствено-емоционално ниво. Само с
всички тези знания и техники, според моя опит, е възможно да се получи
цялостна картина на здравето и болестта.
 

6.1 Семинари и работни срещи на MMS
 
Междувременно вече не провеждам семинари и работни срещи по MMS.
Вместо това записах седемчасов уебинар и го предоставям безплатно на
уебсайта www.mms-seminar.com. Заедно с тази безплатна книга и
стотиците видеоклипове с опит на много езици това би трябвало да е
достатъчно, за да послужи дори на най-любопитните хора,
интересуващи се от MMS. Моля, запишете се за бюлетина там и се
абонирайте за моя немскоезичен канал в Telegram AKASHA.TV.
 
За тази цел ще организирам алтернативно конгреса на AKASHA
BACK2HEALTH. Можете да научите повече на www.akasha-
congress.com!



6.2 Уебинари на MMS
 
За да се разпространи още повече това вълнуващо знание за лечението,
се провеждат и уебинари за MMS. Това са записани онлайн
видеоклипове със същото съдържание като двудневните семинари по
MMS. Така всеки може да спести разходи за пътуване, нощувка, храна и
входни такси за семинара на MMS на място. Освен това вече няма
проблеми с планирането или пространството. Стартирайте своя MMS
уебинар, когато искате и където искате, и повтаряйте интересните части
толкова често, колкото искате. Освен това спестявам разходи за пътуване,
настаняване, наем на зала и отчасти за реклама на такива събития и с
удоволствие прехвърлям това на вас чрез значително намалени цени за
уебинарите на MMS. Ако все пак оценявате предимствата на личната
среща, разбира се, сте добре дошли на моите събития AKASHA
Congress BACK2HEALTH на място.
 

6.3 Лични съвети
 
От опита на моите семинари не можех да избегна холистичния възглед
за здравето. Макар че, от една страна, може да са необходими мерки на
физическо ниво, като например прилагане на MMS, необходимо е също
така да се работи върху проблемите, причиняващи болестта, на духовно-
емоционално ниво. Някои от духовно-емоционалните техники като
почистване на аурата, Power-Light (вид рейки без граници) и CQM
(китайски квантов метод по Габриеле Екърт) съм научил лично и съм
прилагал върху доброволци с много интересни резултати. С течение на
времето моята собствена техника "3 стъпки назад" се разви като смесица от
тези техники и някои нови елементи. Предлагам тези индивидуални
сесии винаги, когато се появи възможност, и моля да се записват само
хора, които резонират с тези въпроси или с мен. Първия път основно
правя прочистване на аурата и някои други неща, като например
възстановяване на връзката с душата. Според моя опит това пробуждане е
основата. Тогава хората са много по-стабилни и CQM и другите духовни
техники протичат по-бързо и по-ефективно или често вече не са
необходими. Тази първоначална сесия може да отнеме от час и половина
до три часа и се извършва на принципа на даренията. След това не
трябва да поемате повече. В 99 процента от случаите досега това е



единствената сесия, защото би трябвало да сте в състояние да се справите
сами с всички останали проблеми. Духовното изцеление не е одобрена
медицинска техника и не мога да обещая предварително какъвто и да е
ефект. Винаги се случва толкова, колкото позволява душата ви. Освен
това аз не лекувам нищо, а ви помагам да се излекувате сами.
 

6.4 Новата платформа MMS
 
Функционалността на уебсайта www.mms-seminar.com е значително
разширена. След като се регистрирате с имейл адреса си или просто с
профила си във Facebook, ще имате на разположение много
възможности за безплатна информация по темата за MMS и други
алтернативни средства и методи. Освен тази електронна книга можете да
гледате безплатно уебинар за представяне на MMS, да четете новини за
MMS или да обменяте информация с други потребители. Освен това
имате на разположение актуален списък с книги и източници на
доставки, както и постоянно нарастващата база данни за опита. В
допълнение към тези безплатни предложения има и уебинари и
електронни книги по други теми, свързани с холистичното здраве, които
се предлагат срещу заплащане.
 

6.5 Край на призива за дарения!
 
Тази книга само ви информира за алтернативни средства и методи.
Целта му е да даде надежда на хората в нужда и да им покаже начини да
поемат отново отговорността за себе си. Цялата тази информация е
събирана в продължение на години с много любов, време, разходи и
лични усилия и ви се предоставя тук предимно безплатно.
 
Ако това знание е помогнало по някакъв начин на вас, на вашето
семейство, на вашите приятели и познати или на домашните ви
любимци, тогава вие също можете да подкрепите разпространението на
алтернативното знание за лечение като цяло или в частност дейността на
движението на Джим Хамбъл в световен мащаб.
 
UPDATE: Всички сметки в Paypal са спрени и са забранени за цял живот
от тази банка, която никога не е била банка. Моят акаунт в Ing-Diba също
беше закрит веднага след първото дарение. Андреас Калкер и Кери



Ривера могат да пеят една и съща песен. Там можете да видите колко
много тъмната страна се страхува от простата истина за хлорния диоксид.
 
Поради тази причина се въздържам от всякакви парични дарения!
Истината ще намери пътя ви и по този начин!
 

6.6 Нуждаем се и от вашата помощ!
 
Преводи
Езиковите бариери са една от основните причини, поради които
познанията за алтернативните средства и методи често остават на местно
ниво. Ако владеете няколко езика и бихте искали съдържанието на тази
електронна книга да бъде достъпно за хора на други езици, моля,
помогнете ми да преведа или коригирам тази книга. Приоритет за мен са
родните преводи на английски, испански, португалски, турски и френски
език. Но други езици също са добре дошли.
 
Дистрибуция
Много хора все още не са чували за знанията в тази книга. Говорете за
MMS и изпратете тази електронна книга по имейл. Помогнете за
разпространението на това знание навсякъде, например на работното
място, в клуба, на други платформи и в социалните мрежи.
 
Проявете общностен дух и дайте своя принос за общото благо!



6.7 Бележки на Джим Хъмбъл
 
"Много от вас също имат впечатлението, че много неща в този свят се
объркват. Това също е вярно и дори ще ескалира в наше време. Древната
битка между двата основни полюса на доброто и злото достига своята
кулминация. Пророкуваният така наречен "златен век" няма да дойде от
само себе си. Никакви висши сили като ангели, енергийни същества или
извънземни, чието съществуване не искам да отричам, няма да дойдат да
ни спасят.
 
Това е нашата собствена работа. Ето защо сте тук точно сега. Затова
поемете отговорност за себе си, живота, здравето и околната среда.
Пречистете се първо на физическо и духовно ниво.
 
След това създайте мрежа от контакти със съмишленици и си спомнете
за истинската си задача тук. Тази последна голяма и решителна битка
няма да бъде спечелена с никакви оръжия, а също и отвън. За целта
трябва да се вглъбите в себе си и да признаете и приемете, че в тази
вселена няма по-голяма сила от вас. MMS не е краят, а само началото..."
 
(Откъси от интервю с Джим Хамбъл в Мексико, декември 2014 г.)
 
- END -
 
 



За автора
 
 

Дипл.-инж.Али Ерхан - машинен инженер и ИТ консултант, стига до
алтернативните методи на лечение чрез собственото си страдание.
Успешното самолечение с MMS и обучението за треньори с откривателя
Джим Хъмбъл лично му показват бъдещия път. Като самостоятелен
ръководител на семинари той от години провежда вечерни семинари и
практически занятия на тема "Лечение с MMS?" в немскоговорящите
страни. Тук можете да научите всичко за Джим Хамбъл, неговото
откритие, начина на действие и приложението на MMS или хлорния
диоксид.

 
По този начин критично се посочват шансовете, но също така и

рисковете и страничните ефекти, както и границите на MMS, които
далеч надхвърлят известните досега публикации. Освен това той описва
подробно по-новите разработки, като например много по-добре
поносимия и неутрален по отношение на pH разтвор на хлорен диоксид
(CDS). За него е важно отново да засили личната отговорност на всеки
човек и да представи цялостна картина на здравето и процеса на
разболяване.
 
 
... и ние ставаме все повече и повече!
 
 
 
Отговорът е 42.
Любовта е отговорът!
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